
Kierunek

Forma zaj ęć:
Wymiar godzinowy* semestr zimowy 30 semestr letni -

ECTS semestr zimowy 2 semestr letni -

Język przedmiotu
Forma zaliczenia* semestr zimowy Zbo semestr letni -
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Odniesienie do 
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kształcenia
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studia stacjonarne

Zmiana, post ęp i rewolucje w naukach

konwersatorium

Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelsk iego Jana Pawła II

rok akademicki 2012/2013

naukoznawstwo

stopień pierwszy

*Jeśli zajęcia prowadzone są np. w formie wykładu i ćwiczeń, należy podać wymiar godzinowy odrębnie dla każdej formy zajęć

polski

*Jeśli zajęcia prowadzone są np. w formie wykładu i ćwiczeń, należy podać formę zaliczenia odrębnie dla każdego typu zajęć

CEL PRZEDMIOTU

podstawowa wiedza z zakresu logiki i ogólnej metodologii nauk

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

zapoznanie ze strukturą i dynamiką teorii naukowych

WYMAGANIA WST ĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

W kategorii umiejętności

student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę dla właściwego rozumienia literatury przedmiotu

student, kierując się wskazówkami prowadzącego zajęcia, potrafi korzystać z dostępnej 
literatury przedmiotu w celu pogłębiania wiedzy i rozwoju umiejętności analitycznych

student rozumie strukturę i dynamikę teorii naukowej

W kategorii wiedzy
student zna podstawową terminologię z zakresu wyznaczonego tematem zajęć

student umie scharakteryzować kluczowe koncepcje rozwoju nauki, a wobec problemu 
wyboru struktur naukowych spośród konkurencyjnych, potrafi wskazać ogólne zasady 

preferencji

student dostrzega i rozumie pluralizm metodologiczny w filozofii nauki (różne teorie 
racjonalności postrzega jako odrębne rodzaje filozofii nauki)
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Efekty kształcenia

Wiedza

Umiej ętno ści

Kompetencje społeczne

W kategorii kompetencji społecznych

student potrafi rekonstruować problemy z zakresu wyznaczonego tematem zajęć oraz 
samodzielne sformułować propozycje ich rozwiązania

ma świadomość roli nauki oraz jej światopoglądowych odniesień

TREŚCI PROGRAMOWE (OPIS TREŚCI ZAJĘĆ)

Po okresie dominacji ahistorycznie zorientowanej filozofii nauki logicznego empiryzmu reprezentowanej m. in. przez R. Carnapa, C. G. Hempla, 
E. Nagla czy N. Goodmana, który trwał do lat 50-tych czy 60-tych minionego wieku, nastąpiło przejście do racjonalnej analizy wiedzy naukowej 

stowarzyszonej z takimi zagadnieniami jak zmiana wiedzy naukowej, jej rozwój oraz postęp. Na rzecz formalnej analizy nauki, w szczególności jej 
wyników, podjęto się refleksji nad naukowym programem badawczym i odpowiadającymi mu kategoriami. Uwzględniając wieloaspektowość 

temporalności nauki, na zajęciach uwzględnione zostaną zagadnienia zmiany, rozwoju i postępu, stowarzyszone z problematyką wyboru dokonującego 
się w kontekście określonych wartości czy standardów, warunkujących w spluralizowanej refleksji nad nauką typowe przypadki racjonalności.

METODY DYDAKTYCZNE*

metoda konwersatoryjna uzupełniana pracą z tekstami źródłowymi i metodą problemową

* Powinien się tu znaleźć dokładny opis metod oceny pracy studenta, w ramach danego przedmiotu. Do najbardziej popularnych form pomiaru/oceny pracy studenta należą np.: egzaminy ustne lub 
pisemne, eseje/ wypracowania, dysertacje, prace semestralne/ roczne/ dyplomowe, projekty i ćwiczenia praktyczne, ocenianie ciągłe.

SPOSOBY OCENY STUDENTA - SZCZEGÓŁY*

* Proszę opisać stopień realizacji zakładanych efektów kształcenia dla przedmiotu, np.. Student nie posiada podstawowej wiedzy na temat..., ma uporządkowaną wiedzę w zakresie..., nie potrafi 
tworzyć własnych narzędzi pracy..., potrafi sformułować problem i wskazać jego rozwiązanie..., nie angażuje się w proces nauki..., ma świadomość potrzeby podnoszenia swoich kompetencji...;

*Jeśli zajęcia prowadzone są np. w formie wykładu i ćwiczeń, należy opisać metody odrębnie dla każdej formy zajęć

SPOSOBY OCENY STUDENTA*
obecność i aktywność na zajęciach - 20%

2 kolokwia z treści zajęć  - 80%

Brak zaliczenia Zaliczenie

student nie zna podstawowej terminologii wyznaczonej 
tematem zajęć, nie rozumie i nie potrafi scharakteryzować 

kluczowych koncepcji rozwoju nauki, nie dostrzega pluralizmu 
metodologicznego w filozofii nauki

student zna podstawową terminologię wyznaczoną tematem zajęć, 
rozumie i potrafi scharakteryzować kluczowe koncepcje rozwoju nauki, 

dostrzega pluralizm metodologiczny w filozofii nauki

student nie potrafi zrekonstruować problemów wyznaczonych 
tematem zajęć oraz nie potrafi samodzielnie rozwiązywać 
problemów, nie ma świadomości roli nauki i jej odniesień 

światopoglądowych

student potrafi zrekonstruować problemy wyznaczone tematem zajęć 
oraz samodzielnie je rozwiązuje, ma świadomość roli nauki i jej 

odniesień światopoglądowych

student nie pogłębia wiedzy i umiejętności analitycznych w 
oparciu o dostępną literaturę przedmiotu, nie rozumie 

struktury i dynamiki teorii naukowej, wobec braków w wiedzy 
nie interpretuje we właściwy sposób tekstów źródłowych

student pogłębia swoją wiedzę i rozwija umiejętności analityczne w 
oparciu o dostępną literaturę przedmiotu, rozumie struktury i dynamikę 
teorii naukowej, w oparciu o zdobytą wiedzę interpretuje we właściwy 

sposób teksty źródłowe
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OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA
Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności*

godziny kontaktowe z nauczycielem 30

SUMA GODZIN: 60
lektura zadanych tekstów, przygotowanie się do zajęć i kolokwiów 30

* Średni nakład pracy studenta waha się od 1500 do 1800 godzin w roku akademickim, co oznacza, że 1 ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta .

SUMARYCZNA LICZBA ECTS DLA PRZEDMIOTU: 2
BIBLIOGRAFIA PODSTAWOWA

Literatura podana przez prowadzącego podczas zajęć.

podpis osoby odpowiedzialnej za przygotowanie karty przedmiotu

A.K. Wróblewski, Historia fizyki. Od czasów najdawniejszych do współczesności, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN 
2009.

L. Laudan, Progress and its Problems, Berkeley 1977.

I. Lakatos, History of Science and Its Rational Reconstruction, w: Boston Studies in the Philosophy of Science,
33 Dordrecht 1983, vol. 76.

Z. Hajduk, Temporalność nauki, Lublin 1995.

E. Pietruska-Madej, W poszukiwaniu praw rozwoju nauki, Warszawa 1980.
BIBLIOGRAFIA UZUPEŁNIAJ ĄCA

Z. Hajduk, Uwarunkowania postępu poznawczego w teoriach rozwoju nauki, cz. 1, „Roczniki Filozoficzne” 37-38 
(1989/1990), z. 3, s. 83-160 (cz. 2, „Roczniki Filozoficzne” 39-40 (1991/1992), z. 3, s. 23-56).
T. Kuhn, Struktura rewolucji naukowych, Warszawa 1968.


