
Kierunek

Forma zaj ęć:
Wymiar godzinowy* semestr zimowy 30 (rok II) semestr letni 30 (rok I)

ECTS semestr zimowy
2 (wykład obowiązkowy) lub 3 

(w grupie zajęć do wyboru)
semestr letni

2 (wykład obowiązkowy) lub 3 (w 
grupie zajęć do wyboru)

Język przedmiotu
Forma zaliczenia* semestr zimowy E semestr letni E

1.

2.

3.

1.
2.
3.

Odniesienie do kierunkowego 
efektu kształcenia

1. K_W02, K_W07, K_W12

2. K_W06, K_W11

3. K_W04, K_W08, K_W13

4. K_W11

Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelsk iego Jana Pawła II

rok akademicki 2012/2013

przyrodoznawstwo i filozofia przyrody

stopień drugi

studia stacjonarne

Karta przedmiotu: KOSMOLOGIA FILOZOFICZNA

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

CEL PRZEDMIOTU
przedstawienie problemów filozoficznych pojawiających się we współczesnej fizyce i kosmologii

eksplikacja sposobów interpretowania i wykorzystywania osiągnięć nauk przyrodniczych w budowaniu obrazu świata

ukazanie złożoności i wielopłaszczyznowości problematyki angażowanej w spory światopoglądowe (nauka-filozofia-religia)
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

podstawowa wiedza dotycząca ogólnej metodologii nauk
umiejętność analizowania tekstów naukowych
umiejętność krytycznego myślenia

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

W kategorii wiedzy

student posiada wiedzę o zasadach prowadzenia badań naukowych z wykorzystaniem 
wybranych technik i narzędzi badawczych stosowanych w kosmologii

student ma pogłębioną wiedzę szczegółową z zakresu filozoficznych podstaw nauk 
przyrodniczych i problemów inspirowanych przez osiągnięcia tych nauk

student ma pogłębioną wiedzę o wzajemnych powiązaniach nauk o życiu, nauk  o Ziemi i 
Wszechświecie oraz o związkach tych nauk z szerszym kontekstem nauk filozoficznych

student ma uporządkowaną wiedzę z zakresu kosmofilozofii



1. K_U09, K_U16

2. K_U02, K_U04, K_U15

3. K_U01, K_U03, K_U06

1. K_K06, K_K08

2. K_K07, K_K09

3. K_K02, K_K01

1.

W kategorii umiejętności
student dostrzega problemy filozoficzne we współczesnej nauce, rozumie procedury 
naukowe oraz krytycznie ocenia informacje i argumenty w świetle stosowanych w nauce 
metod

student posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin przyrodniczych, 
interpretowania jej i wykorzystywania w budowaniu spójnego obrazu świata

student formułuje uzasadnione sądy na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł 
oraz twórczo wykorzystuje wiedzę przyrodniczo-filozoficzną i metodologiczną w 
konstruowaniu krytycznych argumentacji

W kategorii kompetencji społecznych

student potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności rozszerzone o 
wymiar interdyscyplinarny, uczestniczy w życiu naukowym, interesuje się aktualnymi 
wydarzeniami naukowymi i nowatorskimi doniesieniami naukowymi

student rozumie potrzebę zapoznawania się z czasopismami naukowymi i 
popularnonaukowymi w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy, systematycznie ją 
aktualizuje i zna jej praktyczne zastosowania

TREŚCI PROGRAMOWE (OPIS TREŚCI ZAJĘĆ)

Filozoficzne zagadnienia teorii względności (względność czasu, przestrzeni, ruchu, równoczesności, masy i bezwładności), standardowego modelu 
kosmologicznego (scenariusz ewolucji, ocena modelu, kontrowersje wokół osobliwości początkowej) i mechaniki kwantowej (przyczynowość, 
indeterminizm, nielokalność, problemy interpretacyjne, kwantowa teoria grawitacji). Własności Wszechświata: racjonalność (sensowność, poznawalność, 
matematyzowalność), czasowa i przestrzenna (nieskończoność, subtelne dostrojenie do życia (zasady antropiczne).

student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi współdziałać i pracować w 
grupie, przyjmując w niej różne role, umie inspirować i organizować proces uczenia się 
innych osób

* Powinien się tu znaleźć dokładny opis metod oceny pracy studenta, w ramach danego przedmiotu, z uwzględnieniem takich elementów jak forma, czas trwania, kalendarz (okres, częstotliwość), 
a także terminy zapisów na egzaminy i sesji egzaminacyjnych (także terminy odbiegające od regulaminowych). 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.

METODY DYDAKTYCZNE*

Wykład: wykład tradycyjny z elementami konwersacji oraz prezentacji multimedialnych wymagających komputera z dostępem do sieci Internet oraz rzutnika 
multimedialnego.

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

SPOSOBY OCENY STUDENTA*
Wykład:

Egzamin ustny na koniec każdego semestru - 100%



Efekty kształcenia Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5

Wiedza

student nie zna 
prowadzonych w 

kosmologii badań, nie 
potrafi wskazać 

filozoficznej problematyki 
nauk przyrodniczych ani 

dostrzec związków między 
naukami

student posiada ogólną 
wiedzę o badaniach w 

kosmologii, umie wskazać 
przykłady filozoficznej 

problematyki nauk 
przyrodniczych i z pomocą 
prowadzącego wskazać na 

związki między naukami

student zna prowadzone w 
kosmologii badania, odkrywa 

filozoficzną problematykę 
nauk przyrodniczych, zna 

związki między naukami oraz 
możliwości wykorzystania ich 

osiągnięć w budowaniu obrazu 
Wszechświata

student zna aktualne wyniki 
prowadzonych w kosmologii badań, 
samodzielnie odkrywa filozoficzną 
problematykę nauk przyrodniczych, 

posiada pogłębioną wiedzę nt. 
związków między naukami oraz 

aktywnie wykorzystuje osiągnięcia 
nauk przyrodniczych w budowaniu 
spójnego obrazu Wszechświata

Umiejętności

student nie dostrzega 
związków między różnymi 
dyscyplinami i nie potrafi 

wykorzystać wiedzy 
przyrodniczej do 

budowania obrazu świata

student w minimalnym stopniu 
dostrzega związki między 
różnymi dyscyplinami i w 

dostateczny sposób potrafi w 
wykorzystać wiedzę 

przyrodniczą do budowania 
obrazu świata

student dostrzega związki 
między elementami wiedzy z 
różnych dyscyplin, potrafi ją 

interpretować i wykorzystywać 
w budowaniu obrazu świata, 

oraz zasadnie konstruuje 
krytyczne argumenty

student wnikliwie interpretuje związki 
między elementami wiedzy z różnych 

dyscyplin, potrafi ją twórczo 
wykorzystać w budowaniu obrazu 
świata, ma świadomość złożoności 
problematyki angażowanej w spory 
światopoglądowe, oraz zasadnie 
konstruuje krytyczne argumenty

Kompetencje społeczne

student nie wykazuje 
zainteresowania 

zdobywaniem wiedzy 
przyrodniczo-filozoficznej 
ani wykorzystywaniem jej 

w budowaniu obrazu 
świata

student w minimalnym stopniu 
angażuje się w zdobywanie 

wiedzy przyrodniczo-
filozoficznej i ma świadomość 
możliwości wykorzystania jej 
w budowaniu obrazu świata

student jest zaangażowany w 
proces zdobywanie i 

aktualizowania wiedzy 
przyrodniczo-filozoficznej, 

oraz potrafi wykorzystać ją do 
budowaniu własnego obrazu 

świata

student wysoko ceni potrzebę 
śledzenia aktualnych osiągnięć 

naukowych, samodzielnie i krytycznie 
uzupełnia swoją wiedzę, aktywnie 
uczestniczy w dyskusjach i potrafi 
inspirować innych do zdobywania i 

pogłębiania wiedzy filozoficzno-
przyrodniczej

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...;

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA
Dla studentów zaliczaj ących wykład jako przedmiot kursoryczny

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności*
Godziny kontaktowe z nauczycielem 60
Lektura zaleconej literatury 30
Przygotowanie do zajęć oraz egzaminu 30

SUMA GODZIN: 120
* 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: 4



1.
2.
3.
4.

1.
2.

3.

4.

20 czerwca 2012 r.
miejsce, data

G. Bugajak i in., Tajemnice natury. Zarys filozofii przyrody , Warszawa 2009.

J. Turek, Filozoficzne wyjaśnianie subtelnych dostrojeń wszechświata do życia biologicznego , w: E. Wiszowaty, K. Parzych-
Blakiewicz (red.), Teoria ewolucji a wiara chrześcijan , Olsztyn 2010, s. 130-158.

J. Turek, Wszechświat dynamiczny. Rewolucja naukowa w kosmologii , Lublin 1995.

150

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności*
Godziny kontaktowe z nauczycielem 60
Lektura zaleconej literatury 45
Przygotowanie do zajęć oraz egzaminu

* 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: 6
BIBLIOGRAFIA PODSTAWOWA

45
SUMA GODZIN:

ks. dr Dariusz Dąbek
podpis osoby odpowiedzialnej za przygotowanie karty przedmiotu

M. Heller, T. Pabjan, Elementy filozofii przyrody , Tarnów 2007.

BIBLIOGRAFIA UZUPEŁNIAJ ĄCA

M. Heller, Filozofia przyrody. Zarys historyczny , Kraków 2004.

M. Heller, M. Lubański, S. Ślaga, Zagadnienia filozoficzne współczesnej nauki. Wstęp do filozofii przyrody , Warszawa 1997.
M. Heller, Granice kosmosu i kosmologii , Warszawa 2004.

A. Lemańska, A. Świeżyński, Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata. Współczesne kontrowersje wokół 
początków Wszechświata i początków życia , t. 8, Warszawa 2010.

Dla studentów zaliczaj ących wykład jako przedmiot do wyboru


