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Przedmiot

Tezy

Etyka ogólna

1.
2.
3.
4.
5.

Spór o źródło normy moralności
Czyn i wyznaczniki jego moralnej oceny
Prawo naturalne
Sumienie
Cnoty moralne

Etyka szczegółowa

1.

Etyka społeczna i
polityczna

1.
2.
3.
4.
5.

Wizja państwa społeczeństwa w koncepcji Platona.
Krytyka państwa Platona w pismach Arystotelesa
Dwa państwa w pismach św. Augustyna a realizm polityczny
Machiavellego koncepcja polityki
Adam Smith jako źródło ideowe rozwoju kapitalizmu.

Filozofia kultury i
podstawy estetyki

1.
2.
3.
4.
5.

Źródłowe-greckie rozumienie nauki (z filozoficznego punktu widzenia).
Źródłowe-greckie rozumienie moralności (z filozoficznego punktu widzenia).
Źródłowe-greckie rozumienie sztuki (z filozoficznego punktu widzenia).
Różnice pomiędzy estetyką a filozofią sztuki.
Moment pojawienia się estetyki; krótka charakterystyka.

Filozofia religii

1.
2.
3.

Istota religii i jej miejsce w życiu osobowym (i kulturowym) człowieka.
Filozoficzne usprawiedliwienie religii (podmiotowe i przedmiotowe racje religii).
Epistemologia przekonań religijnych (typy poznania w religii).

Filozofia Boga

1.
2.
3.

Metodologiczny status filozofii Boga.
Zagadnienie Boga w nurcie filozofii realistycznej.
Zagadnienie Boga w nurcie filozofii idealistycznej.

Historia filozofii
starożytnej

1.
2.
3.
4.
5.

Mit o jaskini jako metafora statusu ontycznego świata
Platońskie dowody na nieśmiertelność duszy
Arystotelesa koncepcja substancji
Intelektualizm etyczny Sokratesa i stoików
Hierarchiczna struktura rzeczywistości u Platona i Plotyna

Historia filozofii
średniowiecznej

1.
2.
3.
4.
5.

Koncepcja wolnej woli u Augustyna i Dunsa Szkota
Dowód ontologiczny Anzelma
Problem relacji ciała i duszy w antropologii Orygenesa i Eriugeny
Nieśmiertelność duszy wg Tomasza z Akwinu
Stanowiska w sporze o uniwersalia

Historia filozofii
polskiej

1.

Specyfika nowożytnego arystotelizmu chrześcijańskiego na ziemiach I
Rzeczypospolitej
Polska filozofia doby oświecenia na tle europejskim

Etyka ogólna a etyka szczegółowa (stosowana): definicje, modele etyki szczegółowej,
współczesne etyki stosowane
2. Norma moralności a norma moralne: teorie etyczne (antyteoretyzm) a normy
szczegółowe
3. Rodzaje i sposoby uzasadniania norm: deontologiczne i teleologiczne uzasadnianie
norm (problem normatywnego wymiaru ludzkiej natury)
4. Metody współczesnej etyki: kantyzm, konsekwencjalizm, etyka cnoty (założenia,
krytyka, odniesienie do etyki personalistycznej)

2.

Historia filozofii
nowożytnej i
współczesnej

1.
2.
3.
4.
5.

Poglądy najważniejszych filozofów XVII i pierwszej połowy wieku XVIII, zwłaszcza
tych, którzy reprezentowali nurt racjonalizmu i empiryzmu
Filozoficzne poglądy Immanuela Kanta.
Charakterystyka najważniejszych idei filozoficznych Oświecenia (odpowiadając na to
pytanie uwzględnij zarówno myślicieli angielskich, francuskich, jak i niemieckich).
Poglądy głównych filozofów XIX wieku (G.W.F Hegel, K. Marks, A. Comte, F.
Nietzsche)
Główne idee najważniejszych szkół filozoficznych XX wieku (pragmatyzmu,
fenomenologii, neopozytywizmu, egzystencjalizmu i filozofii analitycznej)

Logika

1.
2.
3.
4.
5.

Główne sposoby uzasadniania twierdzeń
Typowe błędy logiczne: charakterystyka, rozpoznawanie i przykłady
Typowe zadania z klasycznego rachunku logicznego
Główne pojęcia i twierdzenia metalogiki
Charakterystyka zbiorów nieskończonych i teoria liczb kardynalnych

Metafizyka

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Definicja metafizyki. Cel i właściwości poznania metafizycznego.
Przedmiot metafizyki realistycznej i sposób jego wyodrębnienia – separacja
metafizyczna.
Transcendentalia. Omówić transcendentale prawda i dobro.
Metafizyczne rozumienie złożeń bytowych. Omówić akt i możność.
Analogia bytu i poznania. Analogia atrybucji i transcendentalna
Filozoficzna próba wyjaśniania problemu zła.

Antropologia
filozoficzna

1.
2.
3.
4.
5.

Koncepcja człowieka w ujęciu Platona , Arystotelesa i Tomasza z Akwinu
Rozumienie duszy i relacji dusza-ciało
Człowiek jako osoba: definicja osoby, cechy bytu osobowego
Poznanie i miłość jako podstawowe akty osobowe człowieka
Rozumienie wolności i moralności

Filozofia prawa i
praw człowieka

1.
2.
3.
4.
5.

Definicja prawa w sensie lex.
Własności prawa naturalnego
Dobro wspólne jako racja celowa prawa.
Rozumienie prawa jako relacji.
Antropologiczne podstawy praw człowieka i ich właściwości

Metodologia nauk

1.
2.
3.
4.
5.

Struktura i funkcje języka;
Kategorie składniowe wyrażeń;
Sposoby porządkowania dziedziny przedmiotowej;
Typy pytań i warunki ich poprawności;
Główne rodzaje rozumowań

Metodologia filozofii

1.
2.
3.
4.
5.

Typologia metod filozoficznych.
Charakterystyka filozofii w relacji do innych rodzajów wiedzy.
Argumenty filozoficzne: podstawowe rodzaje, charakterystyka.
Filozofia a światopogląd i ideologia.
Metodologiczna charakterystyka filozofii (w kontekście relacji nauk filozoficznych do
nauk szczegółowych).

Teoria poznania

1.

Spór o źródła poznania: aposterioryzm – aprioryzm (w wersjach skrajnych i
umiarkowanych); wiedza syntetyczna – wiedza analityczna; problem tzw. wiedzy
syntetycznej a priori.
Spór „racjonalizm – irracjonalizm”: odmiany stanowisk; poznawcze zalety rozumu
(intelektu); kryterium intersubiektywnej komunikowalności i kontrolowalności;
argumenty irracjonalistów.
Spór „realizm – idealizm (antyrealizm)”: wersja epistemologiczna, metafizyczna,
semantyczna; odmiany realizmu oraz idealizmu; argumenty na rzecz realizmu oraz
idealizmu.
Prawda: koncepcja klasyczna – formuła, problemy, eksplikacje, interpretacje,
założenia ontologiczne; główne nieklasyczne koncepcje prawdy; definicja a kryterium
prawdy; problem (bez)względności prawdy.
Sceptycyzm: odmiany i argumenty; sceptyczne eksperymenty myślowe; odpowiedzi
na wyzwanie sceptyka.

2.

3.

4.

5.

