
Kod ECTS: AAABB-CD-E_F AAA – Kod dziedziny w systemie ECTS,  BB – numer kierunku, C – 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 – studia drugiego stopnia, 3 – studia jednolite
magisterskie, 4 – studia trzeciego stopnia, 5 – studia podyplomowe, D – numer specjalności, E – grupa przedmiotów, F – kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
Wydział Humanistyczny

Sylabus przedmiotu/modułu - część A

08134-27-O EPISTEMOLOGIA WSPÓŁCZESNA
ECTS: 6 MODERN EPISTEMOLOGY
TREŚCI MERYTORYCZNE

WYKŁAD
W trakcie  wykładów dokonany  zostanie  przegląd  aktualnie  rozwijanych  koncepcji  epistemologii  oraz  współcześnie  podejmowanej  problematyki
epistemologicznej  —  problematyki  specjalnie  dziś  „gorącej”.  Omówione  zostaną  podstawowe  kontrowersje  epistemologiczne  i
metaepistemologiczne,  w  tym  m.in.  główne  postulaty  epistemologii  znaturalizowanych,  klasyczna  koncepcja  poznania  i  towarzyszące  jej
trudności, spór prezentacjonizmu z reprezentacjonizmem oraz semantyczny antyrealizm (M. Dummett, H. Putnam, N. Goodman, C. Wright) i jego
reperkusje: metafizyczne, epistemologiczne i pragmatyczne.

ĆWICZENIA
Tematem ćwiczeń będą współczesne problemy epistemologii – takie jak: współczesny stan epistemologii, prezentacjonizm – reprezentacjonizm,
naturalizm – antynaturalizm, realizm – anty realizm.

CEL KSZTAŁCENIA
Przedmiot  służy  wprowadzeniu  we  współczesną  problematykę  epistemologiczną.  Zaznajamia  z  podstawową  terminologią  współczesnych
kierunków epistemologicznych, informuje o ich podstawowych założeniami oraz konsekwencjami. Rozwija umiejętność sprawnego posługiwania
się językiem filozoficznym.

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW 
KSZTAŁCENIA 
Symbole efektów obszarowych H2A_W01+, H2A_W04+, H2A_W07+, H2A_U05+, H2A_U06+, H2A_U10+, H2A_K01+, H2A_K04+, H2A_K06+
Symbole efektów kierunkowych K2_W02+, K2_W08+, K2_W12+, K2_U05+, K2_U07+, K2_U10+, K2_K01+, K2_K03+, K2_K05+

EFEKTY KSZTAŁCENIA
Wiedza
W1  -  Opisywać  najważniejsze  osie  sporne  we  współczesnych  dyskusjach  wokół  koncepcji  epistemologii,  definicji  wiedzy  i  definicji  prawdy.
(K2_W08)
W2 - przedstawiać główne zasady, według których rozróżnia się wiedzę racjonalną od irracjonalnej; (K2_W02)
W3 - Wymienić najczęściej stosowane kryteria, według których rozgraniczana jest wiedza źródłowa (bezpośrednia) od nieźródłowej (pośredniej)
(K2_W12)
Umiejętności
U1 - Rozpoznawać i nazywać główne stanowiska zaangażowane we współcześnie toczone spory epistemologiczne. (K2_U05)
U2  -  odróżniać  wiedzę  racjonalną  od  irracjonalnej,  naukową  od  nienaukowej,  uzasadnioną  od  nieuzasadnionej,  źródłową  od  nieźródłowej,
analityczną od syntetycznej i aprioryczną od aposteriorycznej; odróżniać klasyczną problematykę epistemologiczną od jej ujęć zmodernizowanych
i postmodernistycznych (K2_U10)
U3 - Odróżniać dyskurs naukowy i filozoficzny od dyskursu potocznego, ideologicznego, politycznego i światopoglądowego. (K2_U07)
Kompetencje społeczne
K1 - Wrażliwość na wieloaspektowość, wielowątkowość i wielowariantowość podstawowych elementów filozoficznego poglądu na świat. (K2_K03)
K2  -  Zdolność  rozpoznawania  tożsamości  filozoficznej  formułowanych  współcześnie  poglądów  i  stanowisk  (zwłaszcza  w  nauce  i  filozofii).
(K2_K05)
K3  -  Samodzielność  w  podejmowaniu  prostych  badań  nad  epistemologią  współczesną;  zdolność  krytycznej  oceny  własnej  pracy  badawczej.
(K2_K01)
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Przedmiot/moduł:
EPISTEMOLOGIA WSPÓŁCZESNA
Obszar kształcenia: nauki humanistyczne
Status przedmiotu: Obligatoryjny
Grupa przedmiotów: O-przedmiot kształcenia 
ogólnego
Kod ECTS: 08134-27-O
Kierunek studiów: Filozofia
Specjalność: Specjalność etyczno-epistemologiczna
Profil kształcenia: Ogólnoakademicki
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów/Forma kształcenia: Studia drugiego 
stopnia
Rok/semestr: I/1

Rodzaje zajęć: ćwiczenia audytoryjne, wykład
Liczba godzin w semestrze/tygodniu:
Wykład: 15/1
Ćwiczenia: 15/1
Formy i metody dydaktyczne
Wykład
Wykład - Wykład monograficzny, pogadanka (W2, U2, 
K1)
Ćwiczenia
Ćwiczenia audytoryjne - analiza tekstów, 
przygotowywanie prezentacji, (W1, W3, U1, U3, K2, 
K3)
Forma i warunki zaliczenia
Esej 1 - pozytywnie oceniony esej (W2, U2, K1)
Prezentacja 1 (multimedialna) - przygotowanie i 
przedstawienie przygotowanej prezentacji (W1, W3, 
U1, U3, K2, K3)
Liczba punktów ECTS: 6
Język wykładowy: polski
Przedmioty wprowadzające: epistemologia, historia 
filozofii, filozofia nauki
Wymagania  wstępne:  znajomość  historii  filozofii  i
logiki

Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej 
przedmiot: 
Instytut Filozofii
adres: ul. Kurta Obitza 1, pok. 242, 10-725 Olsztyn
tel. 524-63-98, tel./fax 523-34-89
Osoba odpowiedzialna za realizację  przedmiotu:
dr hab. Józef Dębowski, prof. UWM
Osoby prowadzące przedmiot:
dr hab. Józef Dębowski, prof. UWM, dr Jarosław 
Ziemowit Strzelecki
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Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B

EPISTEMOLOGIA WSPÓŁCZESNA
ECTS: 6 MODERN EPISTEMOLOGY

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
- konsultacje instytutowe 2,0 godz.

- konsultacje internetowe 2,0 godz.

- udział w wykładach 15,0 godz.

- udział w ćwiczeniach 15,0 godz.

34,0 godz.
2. Samodzielna praca studenta:
- praca studenta w grupie 55,0 godz.

- samodzielna praca studenta 55,0 godz.

110,0 godz.

godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta  OGÓŁEM: 144,0 godz.

liczba punktów ECTS = 144,00 godz.: 25,00 godz./ECTS = 5,76 ECTS 

w zaokrągleniu: 6 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1,42 punktów ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 4,58 punktów ECTS.


