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KARTA PRZEDMIOTU 

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Filozofia i zagadnienia społeczno-

kulturowe 
Nazwa przedmiotu w języku angielskim Philosophy and socio-cultural issues 

Kierunek studiów Sinologia 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II 

Forma studiów (stacjonarne, 
niestacjonarne) 

Stacjonarne 

Dyscyplina Literaturoznawstwo 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba 
odpowiedzialna 

Katarzyna Pejda 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze 

słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład    
 
 

konwersatorium    

ćwiczenia    

laboratorium    

warsztaty    

seminarium 30 + 30 I i II 2 

proseminarium    

lektorat    

praktyki    

zajęcia terenowe    

pracownia 
dyplomowa 

   

translatorium    

wizyta studyjna    

 

Wymagania 
wstępne 

W1 - ogólne umiejętności filologiczne rozwijane w trakcie studiów; 
W2 - zainteresowanie profilem seminarium. 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu 

C1 – zdobycie wiedzy niezbędnej dla budowania warsztatu sinologa; 
C2 - przygotowanie do metodologii pracy badawczej na poziomie studiów magisterskich. 
 

 

III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów 

kierunkowych 
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Symbol 
Opis efektu przedmiotowego 

 
  

WIEDZA 

W_01 Umie osadzić we właściwym kontekście i objaśnić 
procesy tworzenia się państwa chińskiego, jego 
osiągnięcia naukowe, w dziedzinie prawa, piśmiennictwa 
oraz historii do czasów współczesnych. 

K_W01 

W_02 Zna i umie przedstawić terminologię oraz metodologię 
badania literatury chińskiej, językoznawstwa, historii, 
filozofii, a także wzajemne ich przenikanie. 

K_W02 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Stosuje wiedzę z zakresu sinologii i nauk 
humanistycznych w rozwiązywaniu problemów 
związanych z odmiennością kulturową w sytuacjach 
profesjonalnych 

K_U01 

U_02 Samodzielnie zdobywa wiedzę i poszerza umiejętności 
badawcze oraz rozwija zdolności pozwalające na 
osiągnięcia kariery zawodowej. 

K_U02 

U_03 Rozwija merytoryczną argumentację z wykorzystaniem 
poglądów innych autorów. 

K_U05 

U_04 Sprawnie planuje i organizuje pracę indywidualną i w 

zespole badawczym oraz we współpracy z 

interesariuszami zewnętrznymi, przyjmując wiodącą rolę 

w zespole 

K_U07 

   

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Umiejętnie wpływa na kształtowanie się postaw 
społecznych wobec przedstawicieli kultury chińskiej, 
wykorzystując posiadaną wiedzę odwołując się do opinii 
znawców tematyki sinologicznej 

K_K02 

K_02 Aktywnie współdziała w grupie oraz nawiązuje kontakty i 
buduje relacje społeczne i biznesowe, a także działa na 
rzecz udostępniania i promowania spuścizny kulturowej 
oraz najważniejszych wytworów współczesnej kultury 
kręgu konfucjańskiego 

K_K04 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Zdobycie umiejętności wykorzystania wiedzy właściwej do analizy zjawisk kulturowych 
dotyczących filozofii oraz psychologii społecznej charakterystycznych dla chińskiego 
konfucjańskiego kręgu kulturowego (przede wszystkim Chiny oraz Tajwan). Część 
konsultacji poświęcona jest zagadnieniom teoretycznym oraz szerszemu kontekstowi 
omawianych zagadnień, analizowanych zjawisk, procesów lub / i tekstów.  
Semestr zimowy  
- uzgodnienie tematu i zakresu prac magisterskiej,  
- opracowanie planu pracy magisterskiej  
- omówienie źródeł i metody ich opracowania dla poszczególnych prac magisterskich,  
- szczegółowa analiza faktów o zjawiskach kulturowych i społecznych związanych z 
tematem pracy;  
 
Semestr letni  



Załącznik nr 5 do dokumentacji programowej 

- prezentacja kolejnych etapów przygotowania pracy: omówienie materiałów naukowych, 
prezentacja istniejących koncepcji i badań; merytoryczna dyskusja na temat pracy, w której 
biorą udział wszyscy uczestnicy seminarium oraz opiekun naukowy.Kryteria oceny i 
sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia. 
Obecność i aktywność na zajęciach jest obowiązkowa. 
Omawiane zagadnienia powinny być przygotowane w sposób merytoryczny, z rzeczową 
logiczną argumentacją popartą właściwymi materiałami. 
Oceniany jest proces przygotowania pracy, aktywny udział w omawianiu poszczególnych 
zagadnień swoich oraz innych uczestników seminarium.  
Ocena pracy magisterskiej jako rezultatu samodzielnej pracy akademickiej, ze 
szczególnym uwzględnieniem poprawności pisania pracy, doboru i opracowania źródeł, 
zrealizowania w sposób wyczerpujący podjętego tematu/ zagadnienia.  

 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
 

Metody weryfikacji 
 

Sposoby dokumentacji 
 

WIEDZA 

W_01 Prezentacje dotyczące 
treści pracy 
magisterskiej i dyskusja 

praca magisterska praca magisterska 

    

    

UMIEJĘTNOŚCI 

 
 

   
 

    

    

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

    

    

    

 

VI. Kryteria oceny, uwagi: 

Zaliczenie bez oceny 

 

1. Podstawą uzyskania zaliczenia pierwszego semestru jest przygotowanie jednej pracy 

pisemnej (z analizy tekstu źródłowego). 

 

2. Podstawą uzyskania zaliczenia drugiego semestru jest sformułowanie tematu 

pracy magisterskiej, jej wstępnego zarysu oraz zgromadzenie źródeł i podstawowej 

literatury przedmiotu do problematyki zarysowanej w temacie. 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 
 

60 
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Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

60 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 
O pisaniu pracy magisterskiej na studiach humanistycznych , Krzysztof Woźniak. Warszawa ; Łódź : 

Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999  
A. Apanowicz, Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej, Wydawnictwo Difin, 2005   
Literatura uzupełniająca – dotycząca merytorycznej zawartości pracy magisterskiej. 

 


