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08134-10-A EPISTEMOLOGIA
ECTS: 6 EPISTEMOLOGY
TREŚCI MERYTORYCZNE

WYKŁAD
Podczas  wykładów,  poza  omówieniem  podstawowych  punktów  zwrotnych  w  dotychczasowych  dziejach  filozoficznej  refleksji  nad  poznaniem/
wiedzą, przedstawiona zostanie klasyczna problematyka epistemologiczna w ujęciu systematycznym, a więc m.in.: (1) spór o źródła i podstawy
poznania/wiedzy,  (3)  spór  o  przedmiot  i  granice  poznania/wiedzy  oraz  (3)  spór  o  wartość  poznania/wiedzy,  w  szczególności  prawdziwość.
Ważnym  fragmentem  kursu  będzie  także  rozpatrzenie  najważniejszych  kwestii  metaepistemologicznych,  w  tym  m.in.  różnych  koncepcji
epistemologii, jej stosunku do innych nauk (filozoficznych i pozafilozoficznych) oraz problemu możliwości autonomicznej teorii poznania.

ĆWICZENIA
Tematyka ćwiczeń stanowi rozwinięcie i dopełnienie wykładów o zagadnienia, które studenci po wprowadzeniu mogą przygotować samodzielnie:
wielość  sposobów  rozumienia  epistemologii,  główne  historycznie  rozwinięte  wzorce  i  sposoby  uprawiania  epistemologii,  podstawowe  pojęcia
epistemologii, typologie poznania i własności wiedzy, najważniejsze epistemologiczne stanowiska i główne koncepcje prawdy.

CEL KSZTAŁCENIA
Przedmiot służy wprowadzeniu w problematykę i osobliwości dociekań epistemologicznych (część historyczna), a nadto porządkuje najważniejsze
epistemologiczne  problemy  oraz  kierunki  ich  rozstrzygania  (część  systematyczna).  Kształtuje  wyobrażenie  otwartego  charakteru  problemów
epistemologicznych oraz, związane z tym, wyobrażenie wielości epistemologicznych rozstrzygnięć. Zaznajamia z epistemologiczną terminologią,
przesłankami poglądów, ich podstawowymi założeniami oraz konsekwencjami. Wzbogaca i ugruntowuje znajomość terminologii filozoficznej oraz
umiejętność sprawnego posługiwania się językiem filozoficznym.

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW 
KSZTAŁCENIA 
Symbole efektów obszarowych H1A_W01+, H1A_W03+, H1A_W07+, H1A_U03+, H1A_U05+, H1A_U06+, H1A_K01+, H1A_K02+, H1A_K04+
Symbole efektów kierunkowych K1_W02+, K1_W07+, K1_W15+, K1_U02+, K1_U09+, K1_U12+, K1_K02+, K1_K05+, K1_K06+

EFEKTY KSZTAŁCENIA
Wiedza
W1 - zna dotychczasowe dzieje epistemologii jako odrębnej dyscypliny filozoficznej; (K1_W07)
W2 - orientuje się w charakterystycznych dla epistemologii rozróżnieniach pojęciowych; (K1_W15)
W3  -  posiada  wiedzę  na  temat  swoistości  problematyki  epistemologicznej  na  tle  problematyki  pozostałych  działów  filozofii  oraz  problematyki
innych nauk o poznaniu/wiedzy (np. psychologii poznania, neurokognitywistyki, filozofii nauki itp.); (K1_W02)
Umiejętności
U1 - potrafi sprawnie operować terminologią specyficznie epistemologiczną; (K1_U02)
U2 - stosuje wybrane narzędzia formalnologiczne i pozalogiczne (empiryczne) do oceny wartości poznawczej różnych rodzajów wiedzy: naukowej
i  pozanaukowej,  racjonalnej  i  irracjonalnej,  bezpośredniej  i  pośredniej,  kategorialnej  i  prekategorialnej,  predykatywnej  i  przedpredykatywnej;
(K1_U09)
U3  -  potrafi  wykazać  specyfikę  aktywności  poznawczej  w  stosunku  do  pozostałych  form  życiowej  aktywności  człowieka,  zwłaszcza  zaś
praktycznego działania i aktywności twórczej (np. artystycznej); (K1_U12)
Kompetencje społeczne
K1 - jest wrażliwy na różnorodność formy poznania i mnogość rodzajów wiedzy ludzkiej; (K1_K02)
K2 - jest odpowiedzialny za wyniki swoich analiz krytyczno-epistemologicznych. (K1_K06)
K3 - krytycznie myśli i krytycznie ocenia (posiada zmysł krytyczny); (K1_K05)

LITERATURA PODSTAWOWA
1)  Cackowski  Z.,  Hetmański  M.  (red.),  1992r.,  "Poznanie.  Antologia  tekstów  filozoficznych",  wyd.  Ossolineum—Wydawnictwo,  Wrocław-
Warszawa–Kraków,  2)  Merton  A.  ,  2002r.,  "Przewodnik  po  teorii  poznania",  wyd.  Spacja,  3)  Stępień  A.  B.,  1995r.,  "Wstęp  do  filozofii",  wyd.
Towarzystwo Naukowe KUL, s.113-159, 4) Woleński J., 2002r., "Epistemologia", wyd. AUREUS, t.I.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
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Przedmiot/moduł:
EPISTEMOLOGIA
Obszar kształcenia: nauki humanistyczne
Status przedmiotu: Obligatoryjny
Grupa przedmiotów: A-przedmiot podstawowy
Kod ECTS: 08134-10-A
Kierunek studiów: Filozofia
Specjalność: Wszystkie specjalności
Profil kształcenia: Ogólnoakademicki
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów/Forma kształcenia: Studia 
pierwszego stopnia
Rok/semestr: II/4

Rodzaje zajęć: ćwiczenia audytoryjne, wykład
Liczba godzin w semestrze/tygodniu:
Wykład: 30/2
Ćwiczenia: 30/2
Formy i metody dydaktyczne
Wykład
Wykład - wykład problemowy, wykład 
konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, 
wykład informacyjny (W1, W2, W3, U1, U2, U3, K1, 
K2, K3)
Ćwiczenia
Ćwiczenia audytoryjne - analiza tekstów z dyskusją 
(praca z książką), praca w grupach, metoda 
problemowa, wystąpienia (W1, W2, W3, U1, U2, U3, 
K1, K2, K3)
Forma i warunki zaliczenia
Egzamin ustny - odpowiedź na zadane pytania (W1, 
W2, W3, U1, U2, U3, K1, K2, K3)
Esej 1 - napisanie eseju na wybrany temat (U1, U2, 
U3)
Kolokwium pisemne 1 - napisanie testu (W1, W2, W3)
Prezentacja 1 (multimedialna) - przygotowanie 
prezentacji na wybrany temat (K1, K2, K3)
Liczba punktów ECTS: 6
Język wykładowy: polski
Przedmioty wprowadzające: brak
Wymagania wstępne: brak

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
ECTS: 6 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 30,0 godz.

- udział w ćwiczeniach 30,0 godz.

64,0 godz.
2. Samodzielna praca studenta:
- Samodzielna praca studenta 80,0 godz.

80,0 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 - 2,67 punktów ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 3,33 punktów ECTS.


