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CEL PRZEDMIOTU

Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelsk iego Jana Pawła II

rok akademicki 2011/2012

Przyrodoznawstwo i Filozofia Przyrody

stopień drugi

studia stacjonarne

Karta przedmiotu: Wybrane zagadnienia z biologii teoretycznej i ewolu cjonizmu: Pogranicza biologii i medycyny. Aspekt 
naukowy i filozoficzny (wykład monograficzny)

wykład

*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

ma pogłębioną wiedzę na temat ewolucji języka nauk o życiu i języka medycyny (w 
odniesieniu do omawianych podczas wykładu dziedzin para- i pseudonauki oraz „medycyny 

nieortodoksyjnej”
ma pogłębioną wiedzę o stanie  wiedzy odnośnie do omówionych podczas wykładu 

zagadnień z obszaru granicznego nauki i medycyny

opis i krytyczna analiza wybranych przykładów praktyk (oraz uzasadniających je „teorii”), mieszczących się na peryferiach 
nauk biologicznych i medycyny

przekazanie wiedzy o  naturze  rozbieżności (czasami nawet otwartego konfliktu) z podstawową wiedzą z zakresu 
przyrodoznawstwa i praktyki opartej na przyrodoznawstwie medycyny. 

dostarczenie krytycznych narzędzi w umożliwiających rozróżnianie pomiędzy naukami biomedycznymi i niektórymi 
praktykami  tzw. nieortodoksyjnej medycyny  i działami para- i pseudonauki spełniającymi rolę ich teoretycznej podstawy

WYMAGANIA WST ĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
bez wymagań wstępnych

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

W kategorii wiedzy
wykorzystuje wiedzę o ukształtowanych w przeszłości (i trwających do dzisiaj) poglądach na 

naturę życia, zdrowia i sposobów diagnostyki, prewencji oraz terapii chorób
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Efekty kształcenia Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5

Wiedza

Student nie posiada 
podstawowej wiedzy na temat 

omawianych podczas 
wykładu "teorii" i praktyk.

Student posiada pobieżną i 
fragmentaryczną wiedzę na 
temat omawianych "teorii" i 

praktyk "medycyny 
alternatywnej" oraz na temat 

istotnych róznic pomiędzy 
nauką, pseudonauką  i 

paranauką.

Student posiada uporządkowaną wiedzę 
nt. "teorii" i praktyk para- i 

pseudoanukowych oraz "medycyny 
alternatywnej". 

Student posiada 
uporządkowaną i pogłębioną 
wiedzę nt. "teorii" i praktyk 

para- i pseudoanukowych oraz 
"medycyny alternatywnej". 

Wykazał się ponadto  
kompetentnym udziałem w 

wymianie opinii/dyskusji 
podczas wykładu. 

METODY DYDAKTYCZNE*

Wykład z elementami dialogu ze słuchaczami. Prezentacja multimedialna treści wykładu. Studenci otrzymują pliki z przedstawionymi podczas 
wykładu obrazami i treściami.

W kategorii umiejętności
potrafi stwierdzać i oceniać różnice pomiędzy relacjami pochodzącymi z obszaru nauk 

przyrodniczych i medycyny od pochodzących z obszaru paranauki, pseudonauki i 
„medycyny nieortodoksyjnej”

potrafi  krytycznie odnosić się nie tylko do terminologii i metod „medycyny nieortodoksyjnej”, 
ale również do  stosowanej  w niej aparatury pretendującej do miana aparatury nowoczesnej 

(„gadżety” diagnostyczne i terapeutyczne)
W kategorii kompetencji społecznych

potrafi dostrzegać niebezpieczeństwa wynikające z bezkrytycznego akceptowania  
twierdzeń paranauki, pseudonauki, „medycyny nieortodoksyjnej” oraz prawidłowo ocenić 

społeczne i moralne skutki bezkrytycznej ich akceptacji
TREŚCI PROGRAMOWE (OPIS TREŚCI ZAJĘĆ)

Cześć wstępna i końcowa wykładu zostanie poświęcona omówieniu usytuowaniu podjętej w wykładzie problematyki względem nauki, głównego nurtu 
medycyny oraz dziedzin uznawanych za graniczne wobec nauki i medycyny.  Charakteryzowanymi i krytycznie analizowanymi zespołami poglądów 
będą: antyewolucjonizm, eugenika,  terapia bioenergetyczna i biorezonansowa, różdżkarstwo oraz homeopatia. Chociaż omawianym problemom 

stale towarzyszyć będzie krytyczne nastawienie, wykładowca będzie starał się unikać stanowiska dogmatycznego sceptycyzmu.

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

SPOSOBY OCENY STUDENTA*
egzamin ustny na koniec semestru

* 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*



Umiej ętno ści

Student nie rozumie 
podstawowych treści zajęć 
lub nie potrafi krytycznie 

analizować poglądów 
odnoszących się do 

poruszanych w wykładzie 
kwestii.

Student w niewielkim stopniu 
rozumie podstawowe treści 

zajęć i zaledwie 
wystarczająco  radzi sobie z 
krytycznym odniesieniem się 

do poglądów dotyczących 
poruszanych w wykładzie 

kwestii.

Student dobrze rozumie podstawowe 
treści zajęć i dobrze radzi sobie z 
krytycznym odnoszeniem się do 

poglądów dotyczących poruszanych w 
wykładzie kwestii. Wykazuje inicjatywę  

w poszukiwaniu materiałów 
odnoszących się do omawianej 

problematyki. 

Student bardzo dobrze rozumie 
podstawowe treści zajęć i 

potrafi zająć krytyczne 
stanowisko w odniesieniu do 
poglądów w  poruszanych w 

trakcie wykładu i ćwiczeń  
kwestii; Wykazuje inicjatywę  i 

duża zaradność w 
poszukiwaniu materiałów 

pozwalających 
pogłębić/poszerzyć wiedzę na 

temat obszarów pogranicznych 
biologii/medycyny.

Kompetencje społeczne

Student nie angażuje się we 
własny proces zdobywania 

wiedzy, nie wywiązuje się ze 
stawianych mu celów i 

zadań, nie angażuje się w 
dyskusję/wymianę opinii 

podczas wykładów.

Student uczestniczy w 
zajęciach, ale jego postawa 

jest bierna. W małym stopniu 
angażuje się w dyskusje i 

wykorzystywanie zaleconej  
literatury przedmiotu. 

Student aktywnie uczestniczy w 
zajęciach, wykazuje otwartość na 

potrzebę pogłębiania posiadanej wiedzy 
i umiejętności. Chętnie i kompetentnie 

bierze udział w dyskusji.

Student wykazuje 
zaangażowanie i aktywność w 
zajęciach, z własnej inicjatywy 
pogłębia i doskonali posiadaną 

wiedzę i umiejętności. W 
sposób wnikliwy korzysta z 

dostępnej literatury 
przedmiotu. Widać, że docenia 

znaczenie dla życia 
społecznego wynikające z 
umiejętności rozróżniania 

wiedzy naukowej i medycznej 
od ich "podróbek".

1.

2.

godziny kontaktowe z nauczycielem 30

* 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...;

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA
Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności*

BIBLIOGRAFIA PODSTAWOWA

przygotowanie się do zajęć i do egzaminu 60
SUMA GODZIN: 90

* 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: 3

Kamiński S. Nauka i metoda. Pojęcie nauki  i klasyfikacja nauk. TN KUL. Lublin 1992. [s. 183-284]; Musiał  Z., 
Wolniewicz, B. Psychotronika jako neookultyzm. Studia Filozoficzne. 7(116): 155-168, 1975.
Jodkowski K. Dlaczego kreacjonizm jest pseudonauką? s. 317-323, w: Pogranicza nauki. Protonauka - paranauka - 
pseudonauka. Red.: J. Zon, Redakcja KUL,  Lublin 2009.
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Lublin, 18 czerwca 2012 r. dr hab. Józef Zon, prof. KUL
miejsce, data

Pogonowska B. Próba historycznego ujęcia działalności paranaukowej, Studia Filoz.; 1988, nr 273, 25-37.

podpis osoby odpowiedzialnej za przygotowanie karty przedmiotu

BIBLIOGRAFIA UZUPEŁNIAJ ĄCA
 Gardner M. Pseudonauka i pseudouczeni. (tłum. z ang.). PWN, Warszwa 1966.
Pogonowska B. Próba klasyfikacji biologicznych koncepcji paranaukowych.s. 207-213, w:  Red.: Łastowski, K. Strzałko, 
J., Poznańskie Studia z Filozofii Nauki.  T. 7, PWN. Warszawa  1982.


