
Kierunek

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

ECTS semestr zimowy 2 semestr letni 2

Język przedmiotu
Forma zaliczenia* semestr zimowy Z semestr letni Z

1.

2.

1.
2.
3.

Odniesienie do kierunkowego 
efektu kształcenia

1. K_W01

2. K_W04, 

3. K_W06 

4. K_W12
rozumie metodę naukową i znaczenie eksperymentu w rozwoju nauk przyrodniczych 
oraz rolę nauki w poznawaniu, wyjaśnianiu i zmienianiu świata

Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelsk iego Jana Pawła II

rok akademicki 2012/2013

przyrodoznawstwo i filozofia przyrody

stopień drugi

studia stacjonarne

Karta przedmiotu: Problematyka zwi ązków mi ędzy filozofi ą, nauk ą i wiar ą (konwersatorium)

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

W kategorii wiedzy

konwersatorium

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

ma wiedzę w zakresie aktualnie dyskutowanych w literaturze przedmiotowej problemów 
filozofii przyrody i przyrodoznawstwa

ukazanie komplementarności przyrodniczej i filozoficzno-teologicznej interpretacji

prezentacja możliwości twórczego rozwijania klasycznych ujęć teistycznego ewolucjonizmu
WYMAGANIA WST ĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

znajomość podstaw dialogu filozofii, teologii i nauk przyrodniczych
umiejętność analizowania tekstów naukowych

rozumie złożone zjawiska i procesy przyrodnicze

polski

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

umiejętność krytycznego myślenia

CEL PRZEDMIOTU

ma pogłębioną wiedzę z zakresu przyrodoznawstwa i filozofii przyrody, umożliwiającą 
dostrzeganie związków i zależności w przyrodzie 



1. K_U01

2. K_U02

3. K_U03

4. K_U07

5. K_U11

6. K_U12

1. K_K02

2. K_K03

3. K_K08

1.
2.

W kategorii kompetencji społecznych

potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub 
innych zadania

potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o 
wymiar interdyscyplinarny

samodzielnie interpretuje tekst przyrodniczo-filozoficzny, komentuje i konfrontuje tezy 
pochodzące z różnych tekstów

identyfikuje typowe strategie argumentacyjne w wypowiedziach ustnych i pisemnych

posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem własnych 
poglądów i poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków i tworzenia 
syntetycznych podsumowań

W kategorii umiejętności

METODY DYDAKTYCZNE*

potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

Konwersatorium

Zajęcia skoncentrują uwagę na dyskusji wokół istotnych problemów akademickich debat w perspektywie interdyscyplinarnego dialogu nauki i wiary. 
Szczególnie ważne dla prowadzonych zajęć będą: 1. Pomiędzy psychizmem a duszą; 2. Interdyscyplinarne kontrowersje teorii inteligentnego projektu; 
3. Altruizm z punktu widzenia biologii (socjobiologii), psychologii, filozofii i religii; 4. Co Darwin dał teologii? 5. Nieskończoność w nauce i teologii; 6. 
Grzech pierworodny w perspektywie antropologii przyrodniczej; 7. Filozofia ewolucji a filozofia stwarzania.

TREŚCI PROGRAMOWE (OPIS TREŚCI ZAJĘĆ)

zbiera i interpretuje dane empiryczne oraz na tej podstawie formułuje odpowiednie 
wnioski
zbiera i interpretuje dane empiryczne oraz na tej podstawie formułuje odpowiednie 
wnioski wykazuje umiejętność formułowania uzasadnionych sądów na podstawie 
danych pochodzących z różnych źródeł

Praca z tekstem, metoda problemowa, metody aktywizujące z wykorzystaniem technik multimedialnych.

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

SPOSOBY OCENY STUDENTA*

obecność i zaangażowanie na zajęciach - 50%
* 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.

potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z 
wykorzystaniem różnych sposobów i źródeł (w tym źródeł elektronicznych) oraz 
formułować na tej podstawie krytyczne sądy

przygotowanie prezentacji multimedialnej - 50 %



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

Wiedza

Student nie rozumie 
złożoności zjawisk i procesów 

przyrodniczych, nie ma 
wiedzy z zakresu 

przyrodoznawstwa i filozofii 
przyrody; brakuje mu 
rozeznania związków i 

zależności w przyrodzie; nie 
ma wiedzy w zakresie 

aktualnie dyskutowanych w 
literaturze przedmiotowej 

problemów filozofii przyrody i 
przyrodoznawstwa.

Słabo rozumie złożone zjawiska 
i procesy przyrodnicze, ma 

podstawową wiedzę z zakresu 
przyrodoznawstwa i filozofii 

przyrody, ma wiedzę w zakresie 
aktualnie dyskutowanych w 
literaturze przedmiotowej 

problemów filozofii przyrody.

Dobrze rozumie złożone zjawiska 
i procesy przyrodnicze; ma 

wiedzę z zakresu 
przyrodoznawstwa i filozofii 

przyrody, umożliwiającą 
dostrzeganie związków i 

zależności w przyrodzie; ma 
wiedzę w zakresie aktualnie 
dyskutowanych w literaturze 
przedmiotowej problemów 

filozofii przyrody i 
przyrodoznawstwa; rozumie 
metodę naukową i znaczenie 

eksperymentu w rozwoju nauk 
przyrodniczych oraz rolę nauki w 

poznawaniu, wyjaśnianiu i 
zmienianiu świata.

Bardzo dobrze rozumie złożone zjawiska 
i procesy przyrodnicze; ma pogłębioną 
wiedzę z zakresu przyrodoznawstwa i 

filozofii przyrody, umożliwiającą 
dostrzeganie związków i zależności w 

przyrodzie; ma wiedzę w zakresie 
aktualnie dyskutowanych w literaturze 

przedmiotowej problemów filozofii 
przyrody i przyrodoznawstwa; rozumie 

metodę naukową i znaczenie 
eksperymentu w rozwoju nauk 

przyrodniczych oraz rolę nauki w 
poznawaniu, wyjaśnianiu i zmienianiu 

świata.

Umiej ętno ści

Student nie potrafi 
analizować tekstów i nie 

rozumie podstawowych treści 
zajęć; nie potrafi tworzyć 

narzędzi pracy ani 
posługiwać się nimi.

Student na poziomie 
podstawowym analizuje i 

rozumie treści zajęć. Z pomocą 
prowadzącego rekonstruuje 
treść tekstu źródłowego oraz 

dokonuje jego analizy.  

Dobrze potrafi wyszukiwać, 
analizować, oceniać, 

selekcjonować i użytkować 
informację z wykorzystaniem 

różnych sposobów i źródeł oraz 
formułować na tej podstawie 

krytyczne sądy;
zbiera i interpretuje dane 
empiryczne oraz na tej 

podstawie formułuje 
odpowiednie wnioski; wykazuje 

umiejętność formułowania 
uzasadnionych sądów na 

podstawie danych pochodzących 
z różnych źródeł

Student bardzo dobrze potrafi 
wyszukiwać, analizować, oceniać, 

selekcjonować i użytkować informację z 
wykorzystaniem różnych sposobów i 
źródeł (w tym źródeł elektronicznych) 

oraz formułować na tej podstawie 
krytyczne sądy; zbiera i interpretuje dane 

empiryczne oraz na tej podstawie 
formułuje odpowiednie wnioski; wykazuje 

umiejętność formułowania 
uzasadnionych sądów na podstawie 

danych pochodzących z różnych źródeł; 
samodzielnie interpretuje tekst 

przyrodniczo-filozoficzny, komentuje i 
konfrontuje tezy pochodzące z różnych 

tekstów
identyfikuje typowe strategie 

argumentacyjne w wypowiedziach 
ustnych i pisemnych; posiada 
umiejętność merytorycznego 

argumentowania, z wykorzystaniem 
własnych poglądów i poglądów innych 
autorów oraz formułowania wniosków i 
tworzenia syntetycznych podsumowań.

SPOSOBY OCENY STUDENTA - SZCZEGÓŁY*



Kompetencje 
społeczne

Student nie potrafi 
współdziałać i pracować w 

grupie, nie potrafi 
samodzielnie i krytycznie 

uzupełniać wiedzy i 
umiejętności, pozostaje 

bierny.

Student uczestniczy w 
zajęciach, ale jego postawa jest 

bierna, pozbawiona 
kreatywności i zaangażowania. 
W małym stopniu angażuje się 

w dyskusje i korzysta z 
dostępnej literatury przedmiotu. 

Student dobrze pracuje w grupie, 
potrafi odpowiednio określić 
priorytety służące realizacji 

określonego przez siebie lub 
innych zadania;

potrafi krytycznie uzupełniać 
wiedzę i umiejętności, 
rozszerzone o wymiar 

interdyscyplinarny

Student optymalnie potrafi współdziałać i 
pracować w grupie, przyjmując w niej 

różne role; potrafi odpowiednio określić 
priorytety służące realizacji określonego 
przez siebie lub innych zadania; potrafi 

samodzielnie i krytycznie uzupełniać 
wiedzę i umiejętności, rozszerzone o 

wymiar interdyscyplinarny.

1.

2.

3.
4.

1.

2.

3.

20 czerwca 2012 r.
miejsce, data

Godziny kontaktowe z nauczycielem 60
Forma aktywności

SUMA GODZIN:
* 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

* 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

podpis osoby odpowiedzialnej za przygotowanie karty przedmiotu

K. Kloskowski, Filozofia ewolucji i filozofia stwarzania (Między ewolucją a stwarzaniem), t. 1, Warszawa: ATK 1999.
R. Schwager, Grzech pierworodny i dramat zbawienia w kontekście ewolucji, inżynierii genetycznej i Apokalipsy, tłum. J. 
Hanusz, Tarnów: Biblos 2002.
M. Heller, Sens życia i sens wszechświata, Tarnów: Biblos 2002.

BIBLIOGRAFIA UZUPEŁNIAJ ĄCA

100

BIBLIOGRAFIA PODSTAWOWA

J. F. Haught, Deeper Than Darwin: The Prospect for Religion in the Age of Evolution, Boulder, Colo: Westview Press, 2003.

P. Singer, Practical Ethics, Cambridge: Cambridge University Press 1993.

Ks. dr Marek Słomka

Literatura źródłowa wskazana przez osobę prowadzącą.

Intelligent Design Creationism and Its Critics: Philosophical, Theological, and Scientific Perspectives, red. R. T. Pennock, 
Cambridge: MIT 2001.

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności*

Lektura zaleconej literatury 10
Przygotowanie do zajęć 30


