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Opis kursu (cele kształcenia)

Celem kursu jest zaznajomienie studentów z podstawowymi zagadnieniami, problemami i koncepcjami  
filozoficznymi, jako stanowiącymi tło, inspirację i przyczynek do teorii i koncepcji socjologicznych, blisko i 
silnie z nimi powiązanych. Absolwent kursu powinien rozumieć, umieć skonceptualizować i zwerbalizować 
podstawowe problemy i dylematy współczesnej wiedzy naukowej, wynikające z filozoficznego nad nimi 
namysłu oraz ekstrapolować je na obszar nauk społecznych.  

Warunki wstępne

Wiedza Ogólna orientacja w dziejach europejskiej tradycji intelektualnej, wyniesiona z 
licealnych lekcji historii i literatury 

Umiejętności Czytanie ze zrozumieniem tekstów charakterystycznych dla europejskiego kanonu 
literackiego i intelektualnego oraz umiejętność ich przyswajania

Kursy Nie dotyczy (kurs przeznaczony dla studentów I roku I stopnia)
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Efekty uczenia się

Efekt uczenia się dla kursu Odniesienie do efektów 
kierunkowych

Wiedza

W_01 Student posiada wiedzę na temat głównych 
koncepcji i problemów filozoficznych od starożytności do 
współczesności. 

K_W03

Efekt uczenia się dla kursu Odniesienie do efektów 
kierunkowych

Umiejętności

U_01 Student potrafi wskazać i przeanalizować w 
podstawowym zakresie problemy i dylematy 
współczesnej wiedzy naukowej, wynikające z 
filozoficznego nad nimi namysłu oraz ekstrapolować je na
obszar nauk społecznych

K_U02,K_U03

Efekt uczenia się dla kursu Odniesienie do efektów 
kierunkowych

Kompetencje 
społeczne

K_01 Rozumie znaczenie dyskusji jako podstawowego 
narzędzia poszukiwań intelektualnych; jest człowiekiem 
doceniającym znaczenie niezależności myślenia oraz 
krytycznego dystansu wobec opinii własnych i cudzych 

K_K01

Organizacja – studia stacjonarne 

Ćwiczenia w grupach
Forma zajęć

Wykład
(W)

A K L S P E

Liczba godzin 30 30
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Organizacja – studia niestacjonarne 

Ćwiczenia w grupach
Forma zajęć

Wykład
(W)

A K L S P E

Liczba godzin 15 15

Opis metod prowadzenia zajęć

Podstawową metodą prowadzenia wykładu jest systematyczna prezentacja, omawianie i 
wyjaśnianie podstawowych problemów podejmowanych na gruncie filozofii w toku jej rozwoju, w 
układzie systematycznym. Na ćwiczeniach omawiane są teksty wybrane przez prowadzącego. 

Formy sprawdzania efektów uczenia się
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Kryteria oceny

 Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z egzaminu jest wykazanie 
podstawowej orientacji w zagadnieniach filozoficznych podanych przez 
egzaminatora
Ocenę dobrą otrzymuje student potrafiący zaprezentować w sposób 
systematyczny i kompetentny podane mu do omówienia zagadnienia
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student umiejący omówić w sposób 
systematyczny i wyczerpujący wszystkie podane przez egzaminatora 
zagadnienia.
Warunkiem zaliczenia ćwiczeń z przedmiotu jest zaliczenie pisemnego 
kolokwium na koniec semestru oraz frekwencja na zajęciach z przedmiotu nie 
przekraczająca dwóch nieobecności.
Warunkiem zaliczenia kolokwium jest wykazanie się podstawową znajomością
realizowanych podczas ćwiczeń treści oraz umiejętnością ich wykorzystania 
przy analizie problemów filozoficznych.  
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Uwagi

- 

Treści merytoryczne (wykaz tematów)

Pojęcie bytu od początków filozofii do Św. Tomasza
Ujęcie problemu w jońskiej filozofii przyrody, u Heraklita, eleatów, Demokryta, 
pitagorejczyków, Platona, Arystotelesa, Plotyna, Św. Augustyna, Św. Tomasza 

Pojęcie bytu w czasach nowożytnych (od substancji do rzeczy samej w sobie i bytu u 
Hegla): 
Ujęcia Kartezjusza, Locke’a, Berkeleya, Hume’a, Kanta, Hegla. Esencjalizm i 
fenomenalizm w filozofii współczesnej 

Bóg jako byt i pojęcie filozoficzne; bóg w filozofii przedchrześcijańskiej i chrześcijańskiej,
dowody na istnienie +zakład Pascala; typy doktrynalne: teizm, deizm, panteizm, fideizm, 
ateizm, a-teizm, antyteizm – do kantowskiej krytyki teologii racjonalnej; teodycea

Spór o uniwersalia, główne stanowiska w czasach dawniejszych i współczesnych

Jaki jest świat? Między monizmem a pluralizmem ontologicznym:
monizm: świat jako jeden (Parmenides, Spinoza), jednorodny (Plotyn, Eriugena), jednolity:
materialistyczny – Hobbes, Holbach, materialiści współcześni, 
spirytualistyczny - Berkeley i in.
dualizm:  hylemorficzny (materii i formy) - Arystoteles, Św. Tomasz
psychofizyczny (duszy i ciała) - Platon, Św. Augustyn, Św. Tomasz, Kartezjusz 
Boga i stworzenia - Św. Augustyn, Św. Tomasz. Manicheizm.
pluralizm ontologiczny- Leibniz, Popper (3 światy) i in. Wielość wszechświatów.

Jak istnieje świat? Między idealizmem a realizmem ontologicznym. Formy i sposoby 
istnienia: realne, idealne, obiektywne, subiektywne, potencjalne, aktualne, intencjonalne, 
wirtualne

Stałość i zmienność. Spory wokół pojęcia ruchu i zmiany. Wariabilizm (Heraklit, 
Demokryt) i jego krytycy (Parmenides, paradoksy Zenona). Mechanicyzm starożytny 
(atomiści) i nowożytny
 (Holbach, Kartezjusz, Galileusz). Teorie chaosu. Determinizm-indeterminizm, 
determinizm-finalizm, konieczność-przygodność, konieczność-wolność, ewolucja-
rewolucja. 
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Ewolucjonizm w socjologii.

Optymizm i pesymizm filozoficzny.
Optymizm: chrześcijański (eschatologia, teodycea) oświeceniowy (teoria postępu)
pozytywistyczny (poznawczy, społeczny)
Pesymizm: starożytny (fatalizm, Hegezjasz), nowożytny (Schopenhauer). Dekadencja 
(Nietzsche). 
Pytania o sens i bezsens. Katastrofizm

Zagadnienie psycho-fizyczne, spór o naturę ludzką. 

Ontologia bytu społecznego. Czy i jak istnieje społeczeństwo, jego specyfika jako 
przedmiotu badań 

Spór o źródła poznania i wiedzy (empiryzm, racjonalizm, aprioryzm, aposterioryzm, 
irracjonalizm etc.). Ewolucyjna teoria poznania

Prawda, jej pojęcia, główne definicje, interpretacje i teorie. Falsyfikacjonizm.

Spór o granice wiedzy (idealizm-realizm epistemologiczny, sceptycyzm, agnostycyzm)

Podstawowe zagadnienia filozofii nauki i socjologii wiedzy. Teoria ciągłości i 
kumulatywności
 wiedzy (oświecenie, pozytywizm) a koncepcja rewolucji naukowych i 
paradygmatyczności 
wiedzy (Kuhn). Kwestia czystego (niezinterpretowanego) doświadczenia i „czystych” 
faktów. 
Kontekst odkrycia a kontekst uzasadnienia. Kwestia języka i schematów konceptualnych 
(Wittgenstein, Quine, Davidson). Odkrywanie czy wynajdowanie (Rorty)? Redukcjonizm 
(fizykalizm, socjobiologia) i holizm; uniwersalizm a indywidualizm metodologiczny.
 Odrębność metodologiczna nauk społecznych i przyrodoznawstwa (Dilthey, Znaniecki, 
Ossowski).
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Wykaz literatury podstawowej

Tatarkiewicz W., Historia filozofii 
Hartman J., Wstęp do filozofii
Stróżewski W., Ontologia
Woleński J, Epistemologia
Ajdukiewicz K., Główne zagadnienia i kierunki filozofii 
Galarowicz J., Na ścieżkach prawdy. Wprowadzenie do filozofii 

Wykaz literatury uzupełniającej

Hartman J. (red.) Słownik filozofii
Jedynak S. (red.), Wstęp do filozofii
Podsiad A., Słownik terminów i pojęć filozoficznych

Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Całkowity Nakład Pracy Studenta) – studia stacjonarne  

Wykład 30

Konwersatorium (ćwiczenia, laboratorium itd.) 30liczba godzin w kontakcie z 
prowadzącymi

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym 15

Lektura w ramach przygotowania do zajęć 30

Przygotowanie krótkiej pracy pisemnej lub referatu po 
zapoznaniu się z niezbędną literaturą przedmiotu

-

Przygotowanie projektu lub prezentacji na podany temat 
(praca w grupie)

-

liczba godzin pracy studenta
bez kontaktu z 
prowadzącymi

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 45

Ogółem bilans czasu pracy 150

Liczba punktów ECTS w zależności od przyjętego przelicznika 5

Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Całkowity Nakład Pracy Studenta) – studia niestacjonarne 

Wykład 15

Konwersatorium (ćwiczenia, laboratorium itd.) 15liczba godzin w kontakcie z 
prowadzącymi

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym 30

Lektura w ramach przygotowania do zajęć 45

Przygotowanie krótkiej pracy pisemnej lub referatu po 
zapoznaniu się z niezbędną literaturą przedmiotu

-

Przygotowanie projektu lub prezentacji na podany temat 
(praca w grupie)

-
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liczba godzin pracy studenta
bez kontaktu z 
prowadzącymi

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 75

Ogółem bilans czasu pracy 180

Liczba punktów ECTS w zależności od przyjętego przelicznika 6


