STUDENCI
Zorientowanie filozofii na ścisły kontakt z naukami
przyrodniczymi jest doskonałą okazją do podejmowania problemów filozoficznych, ujawniających się
nie tylko w podstawach tych nauk, lecz także w związku z ich wynikami oraz zastosowaniami praktycznymi
nauki.
Relacje między studentami różnych lat, jak też między studentami i wykładowcami są bardzo przyjazne.
Wspólnie organizujemy konferencje i ogólnopolskie
sympozja, gramy razem w piłkę, wyjeżdżamy do obserwatoriów astronomicznych i na zajęcia terenowe,
organizujemy naukowe obserwacje nocnego nieba
i kilkudniowe wyjazdy połączone z poznawaniem
fauny i flory na Polesie, w Beskidy lub Bieszczady,
bierzemy udział w międzynarodowej wymianie studentów i pracowników, a nawet – na spływach kajakowych - razem spędzamy wakacje.
Studenci aktywnie uczestniczą w programach wymiany krajowej (Akademia Artes Liberales) i międzynarodowej (program ERASMUS), wyjeżdżając na staże za
granicę (m.in. Finlandia, Hiszpania, Niemcy, Włochy)
i do najlepszych ośrodków naukowych w kraju.

I ABSOLWENCI
FILOZOFII PRZYRODY KUL
Ukończenie studiów w Instytucie Filozofii Przyrody
i Nauk Przyrodniczych KUL daje pełne wykształcenie
z zakresu dziejów myśli filozoficznej i stanu współczesnych dyskusji filozoficznych, jak również – w zależności od specjalizacji - pogłębioną orientację w problematyce dotyczącej: powstania Wszechświata, życia i człowieka, ich przemian w czasie oraz przestrzeni lub struktury i powiązań zachodzących pomiędzy
naukami przyrodniczymi, technologią oraz stanem
środowiska.

SĄ WYJĄTKOWI!

Studia stacjonarne I stopnia
z filozofii przyrody ożywionej i nieożywionej
prowadzone są w Instytucie Filozofii Przyrody
i Nauk Przyrodniczych
na Wydziale Filozofii KUL

PRZYJDŹ NA KUL!
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Zasady rekrutacji znajdują się na stronie
www.kul.pl/dlakandydatow
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Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, pok. 137
tel. +48 81 445 41 37, fax: +48 81 445 41 90
e-mail: dts@kul.pl, www.kul.pl
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FILOZOFIA PRZYRODY

PASJĄ

Filozofia w KUL szczyci się najwyższymi w Polsce ocenami
jakości kształcenia uzyskanymi od Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej i Państwowej Komisji Akredytacyjnej.
Studia z filozofii przyrody realizowane są w ramach dwóch
SPECJALNOŚCI: filozofii przyrody ożywionej i filozofii
przyrody nieożywionej. Dodatkowo, w ramach fakultatywnego przygotowania dla nauczycieli, można nabyć kwalifikacje do nauczania FILOZOFII i etyki oraz PRZYRODY (np.
po ukończeniu studiów podyplomowych prowadzonych
przez Instytut Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych).

Pasjonuje nas najnowsza wiedza przyrodnicza
z zakresu:
 BIOFILOZOFII – filozofii przyrody ożywionej: astrobiologia, geneza i ewolucja życia, biologia molekularna,
ontogeneza, biologiczne podstawy procesów poznawczych, mechanizmy oddziaływania czynników środowiskowych na układy żywe;
 KOSMOFILOZOFII – filozofii przyrody nieożywionej:
struktura materii i współczesna kosmologia traktująca
kosmos jako dynamiczny układ o możliwie największych rozmiarach przestrzennych i czasowych;
oraz uwikłanie tej wiedzy w kontekst światopoglądowy
i religijny.

Problematyka podejmowana podczas studiów z filozofii
przyrody obejmuje między innymi zagadnienia: powstania, struktury i ewolucji Wszechświata, biogenezy, natury
i ewolucji życia, powstania gatunku Homo sapiens, natury
i mechanizmów poznania a także kontekstów filozoficznych (np. etycznych), społecznych i religijnych poznania
naukowego.
Systematyczne śledzenie osiągnięć nauki oraz podejmowanie problemów, które daleko wykraczają poza właściwą
jej dziedzinę, staje się dziś konieczne. Naprzeciw temu zapotrzebowaniu wychodzi właśnie filozofia przyrody.

Prócz treści czysto przyrodniczych zwracamy również
uwagę na samo poznanie naukowe, jego metody, cele i zakres. Dlatego dużo uwagi poświęcamy filozofii nauk przyrodniczych, w szczególności filozofii fizyki, filozofii biologii
i filozofii kosmologii, aksjologii nauki, a także kwestiom
bioetycznym.
Filozofia przyrody jest naszą odpowiedzią na intelektualne
wyzwania współczesności i stanowi interesującą propozycję nowoczesnego kształcenia interdyscyplinarnego.

ŻYCIA

Filozofia przyrody to kierunek WYJĄTKOWY w skali całego Kraju, a KUL jest jedynym miejscem, w którym z takim
rozmachem realizowany jest interesujący i bardzo ambitny
program dydaktyczny. Integruje on i interpretuje w perspektywie filozoficznej NAJNOWSZE osiągnięcia nauk
przyrodniczych (biologii, fizyki i kosmologii). Takiemu ujęciu sprzyja ponad pięćdziesięcioletnia tradycja uprawiania
filozofii przyrody w KUL oraz znakomicie przygotowana
i INTERDYSCYPLINARNIE wykształcona kadra.
Filozofia przyrody w KUL to wybitny zespół naukowców
i wykładowców. Wśród nich znajdują się: ks. abp prof. Józef
M. Życiński – filozof nauki i publicysta, który obecnie analizuje wzajemne związki między naukami przyrodniczymi a wiarą religijną, ks. prof. Zygmunt Hajduk – ceniony
w Polsce metodolog i epistemolog nauk przyrodniczych
i ks. prof. Józef Turek – filozof kosmologii. Prof. Marek
Szydłowski specjalizuje się m.in. w kwantowych koncepcjach kosmogenezy, a prof. Zenon Roskal – w teorii i historii filozofii przyrody i kosmologii. Naukową pasją prof. Mariana Wnuka są przyrodniczo-filozoficzne aspekty genezy
życia, prof. Józefa Zona – biofizyczne właściwości układów
żywych oraz ewolucjonizm, a ks. prof. Stanisława Zięby –
filozofia bytu ożywionego i filozofia ekologii. Przez 30 lat
do tego zespołu należał także ks. prof. Włodzimierz Sedlak
– oryginalny myśliciel, badacz najbardziej fundamentalnych uwarunkowań życia.
Wielu absolwentów filozofii przyrody wnosiło i wciąż wnosi wkład w wiedzę o Wszechświecie i Życiu. Jednym z nich
jest ks. prof. Michał Heller – Laureat Nagrody Templetona
z 2008 r., nazywanej Nagrodą Nobla w dziedzinie rozważań
poświęconych naukom przyrodniczym, filozofii i teologii.
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