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Karta przedmiotu: PODSTAWOWE ZAGADNIENIA FILOZOFII

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
ukazanie genezy powstania oraz sposobów uprawiania filozofii
wskazanie na specyfikę wiedzy filozoficznej oraz ukazanie jej stosunku do innych nauk
przedstawienie najistotniejszych  filozoficznych interpretacji rzeczywistości

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu literatury i kultury 
posiadanie umiejętność krytycznego myślenia

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

W kategorii wiedzy
Ma uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu 
podstawowych zagadnień filozofii
Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu podstawowych zagadnień filozofii

W kategorii umiejętności
Potrafi pozyskiwać, analizować, porządkować i wykorzystywać informacje z wykorzystaniem 
różnych źródeł z zakresu retoryki
Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych 
autorów oraz formułowania wniosków

W kategorii kompetencji społecznych
Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
Ma świadomość roli retoryki i komunikacji językowej w kształtowaniu odpowiedzialności za 
zachowanie dziedzictwa narodowego, a także regionu i Europy



1.

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

Wiedza

student nie posiada 
dostatecznej

wiedzy, obejmującej 
terminologię,

teorie i metodologię  filozofii

student posiada minimalną
wiedzę, obejmującą 

terminologię,
teorie i metodologię filozofii

student posiada ogólną i szczegółową
wiedzę, obejmującą terminologię, teorie i 

metodologię filozofii

student posiada 
uporządkowaną i ugruntowaną 

ogólną i szczegółową
wiedzę, obejmującą 
terminologię, teorie i 
metodologię filozofii

Umiejętności

student nie potrafi posługiwać 
się

podstawową aparaturą 
pojęciową i

teoretyczną; nie potrafi
porządkować i wykorzystywać

informacji z zakresu 
filozofii; nie posiada

umiejętności merytorycznego
argumentowania

student potrafi w minimalnym 
stopniu  posługiwać się
podstawową aparaturą 

pojęciową i teoretyczną; w 
minimalnym stopniu potrafi 

porządkować i wykorzystywać 
informacji z zakresu 

filozofii; posiada
w minimalnym stopniu 

umiejętność merytorycznego
argumentowania

student potrafi posługiwać się
podstawową aparaturą pojęciową i 
teoretyczną; potrafi porządkować i 
wykorzystywać informacji z zakresu 

filozofii; posiada
umiejętności merytorycznego

argumentowania

student potrafi posługiwać się
podstawową aparaturą 

pojęciową i teoretyczną oraz 
paradygmatami badawczymi; 

potrafi porządkować i 
wykorzystywać informacji z 

zakresu 
filozofii; posiada

umiejętności merytorycznego
argumentowania z 

wykorzystaniem poglądów 
innych autorów, oraz 

formułowania samodzielnych 
wniosków

TREŚCI PROGRAMOWE (OPIS TREŚCI ZAJĘĆ)
Wykład stanowił będzie zapoznanie studenta z podstawową problematyką filozoficzną i jej odniesieniami do innych dyscyplin (szczególnie 
humanistycznych i społecznych). Wykład będzie składał się z czterech części. W części pierwszej zostanie przedstawiona problematyka powstania i 
rozumienia filozofii oraz wskazanie jej aspekt rozważań i granice zakresowe (czym filozofia nie jest). Część druga ukaże filozofię jako racjonalną 
odpowiedź człowieka na rzeczywistość, wskazując na przedmiot, cel i metodę filozofii oraz na działy filozofii i ich specyfikę. Trzecia część stanowić 
będzie namysł nad różnymi sposobami interpretacji rzeczywistości oraz podstawami ich rozbieżności. W części czwartej zostaną rozważone 
szczegółowe zagadnienia filozoficznego sposobu wyjaśniania rzeczywistości (własności bytu, struktury bytu i przyczyn bytu). 

METODY DYDAKTYCZNE*

Wykład tradycyjny z elementami dyskusji nad omawianymi problemami

*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 - 100%

* 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 tak e 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.

SPOSOBY OCENY STUDENTA - SZCZEGÓŁY*



Kompetencje społeczne

student nie rozumie potrzeby
uczenia się, nie angażuje się 

w
proces nauki

student w minimalnym stopniu 
angażuje się w
proces nauki

student rozumie potrzebę uczenia się, 
angażuje się w
proces nauki

student rozumie potrzebę 
uczenia się, 

angażuje się w proces nauki i 
chętnie poszerza

swoją wiedzę

1.
2.
3.

1.
2.
3.

Lublin, dn. 17 września 2012 r. dr Paweł Gondek
miejsce, data

* 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*

godziny kontaktowe z nauczycielem 30
lektura zalecanej literatury 30
przygotowanie do egzaminu 30

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
BIBLIOGRAFIA PODSTAWOWA

A. Maryniarczyk, Człowiek wobec świata, Lublin 2009.
M. A. Krąpiec, Filozofia co wyjaśnia?, Lublin 1998.
A. B. Stępień, Wstęp do filozofii, Lublin 2007.

BIBLIOGRAFIA UZUPEŁNIAJ ĄCA
W. K. C. Guthrie, Filozofowie greccy od Talesa do Arystotelesa, przeł. A. Pawelec, Kraków 1996.
Arystoteles, Zachęta do filozofii, tłum. K. Leśniak, Warszawa 1988.
S. Kamiński, Jak filozofować?, Lublin 1989.

podpis osoby odpowiedzialnej za przygotowanie karty przedmiotu


