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Sylabus przedmiotu/modułu - część A

08034-10-B ESTETYKA
ECTS: 6 AESTHETICS
TREŚCI MERYTORYCZNE

WYKŁAD
Wprowadzenie  w  terminologię,  przedstawienie  założeń  estetyki  filozoficznej,  problemu  prawdy  w  estetyce,  uzasadnienia  sadów  smaku.
Omówienie koncepcji nowożytnych estetyków brytyjskich, francuskich i niemieckich oraz współczesnych nurtów estetyki.

ĆWICZENIA
W trakcie ćwiczeń zostaną przedstawione i poddane analizie takie wartości estetyczne, jak: piękno, brzydota, wzniosłość, patetyzm, śmiech, kicz.
Poruszone  zostaną  problemy  współczesnej  estetyki,  estetyki  pragmatyzmu,  estetyki  filmu.  Poruszona  zostanie  kwestia  przekładalności
doświadczenia estetycznego i etycznego.

CEL KSZTAŁCENIA
Znajomość  zagadnień  związanych  z  dyscypliną,  jaką  jest  estetyka  poszerza  ogólną  wiedzę  studenta  zwracając  szczególną  uwagę  na  sposób
kształtowania się smaku estetycznego, oraz zasadności (prawomocności) wydawanych na jego podstawie ocen.

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW 
KSZTAŁCENIA 
Symbole  efektów  obszarowych  H1A_W03+,  H1A_W06+,  H1A_W07+,  H1A_U02+,  H1A_U03+,  H1A_U07+,  H1A_K01++,  H1A_K04++,
H1A_K06+, S1A_U05+
Symbole  efektów kierunkowych  K1_W07+,  K1_W08+,  K1_W15+,  K1_U01+,  K1_U02+,  K1_U18+,  K1_U20+,  K1_K01+,  K1_K02+,  K1_K06+,
K1_K08+

EFEKTY KSZTAŁCENIA
Wiedza
W1 - Student ma uporządkowaną wiedzę obejmującą terminologię, teorię i metodologię z zakresu estetyki, zna główne kierunki i najważniejsze
osiągnięcia w zakresie tej dyscypliny.c (K1_W07, K1_W08)
W2 - Student zna strategie argumentacyjne dla estetyki. (K1_W15)
Umiejętności
U1 - Student posiada umiejętność poprawnego stosowania kategorii estetycznych. (K1_U01, K1_U02)
U2 -  Student potrafi  prawidłowo interpretować zjawiska kulturowe w zakresie sztuki,  świadomie wydawać opinie i  oceniać zjawisko estetyczne.
(K1_U18, K1_U20)
Kompetencje społeczne
K1 - Zainspirowanie do samodzielnego poszerzania wiedzy estetycznej. (K1_K01, K1_K02)
K2 - Student jest swiadomy odpowiedzialności za swoje oceny estetyczne, zna mechanizmy jej konstytuowania. (K1_K06)
K3 - Student ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego. (K1_K08)

LITERATURA PODSTAWOWA
1) Żelazny M., 2009r., "Estetyka filozoficzna", wyd. UMK, 2) Eco U., 2005r., "Historia piękna", wyd. Rebis, 3) Eco U., 2007r., "Historia brzydoty",
wyd. Rebis.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
1) Tatarkiewicz W.,  1985r.,  "Historia  estetyki",  wyd.  PWN, t.1-3,  2)  Grzeliński  A.,  2001r.,  "Angielski  spór  o istotę piękna,  Koncepcje estetyczne
Shaftesbury`ego  i  Burke`a",  wyd.  Wydawnictwo  Marszałek,  3)  Kaskiewicz  K.,  2010r.,  "Wpływ  francuskich  estetyków  naturalistycznych
osiemnastego wieku na klasyczna estetykę niemiecką", wyd. UMK, 4) Tatarkiewicz W., 1982r., "Dzieje sześciu pojęć", wyd. PWN.

Przedmiot/moduł:
ESTETYKA
Obszar kształcenia: nauki społeczne, nauki 
humanistyczne
Status przedmiotu: Obligatoryjny
Grupa przedmiotów: B-przedmiot kierunkowy
Kod ECTS: 08034-10-B
Kierunek studiów: Filozofia
Specjalność: Wszystkie specjalności
Profil kształcenia: Ogólnoakademicki
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów/Forma kształcenia: Studia 
pierwszego stopnia
Rok/semestr: III/5

Rodzaje zajęć: ćwiczenia audytoryjne, wykład
Liczba godzin w semestrze/tygodniu:
Wykład: 30/2
Ćwiczenia: 30/2
Formy i metody dydaktyczne
Wykład
Wykład - wykład informacyjny, objaśnienie, wykład 
problemowy (W1, W2, U1, U2, K2, K3)
Ćwiczenia
Ćwiczenia audytoryjne - przedmiotowe, dyskusja 
dydaktyczna: burza mózgów, analiza tekstó z 
dyskusją (W2, U1, U2, K1, K2, K3)
Forma i warunki zaliczenia
Udział w dyskusji 4 - w trakcie ćwiczeń sprawdzane 
jest przygotowanie studenta do zajęć, na ocenę 
końcową składa sie również aktywność studenta (W2, 
U2, K1, K2, K3)
Egzamin ustny - egzamin ustny w formie 3 pytań. 
(W1, W2, U1, U2, K2, K3)
Kolokwium pisemne 2 - w trakcie ćwiczeń 
przeprowadzoen jest jedno kolokwium pisemne 
sprawdzające wiedze i unmiejetności studneta (W1, 
W2, U1)
Prezentacja 1 (multimedialna, ustna) - na koniec 
ćwiczeń student pzredstawia jeden z wybranych 
przez siebie filmów omawiając go pod kątem wartości 
estetycznych (W1, W2, U1, U2, K2)
Liczba punktów ECTS: 6
Język wykładowy: polski
Przedmioty wprowadzające: historia filozofii
Wymagania wstępne:  student zna podstawy filozofii  i
historię filozofii

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 Marta Magdalena Śliwa
e-mail: marta.sliwa@uwm.edu.pl
Osoby prowadzące przedmiot:
dr Marta Magdalena Śliwa

Uwagi dodatkowe:
brak
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Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B

ESTETYKA
ECTS: 6 AESTHETICS

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
- egzamin ustny/poprawkowy 1,5 godz.

- konsultacje 3,0 godz.

- udział w wykładach 30,0 godz.

- udział w ćwiczeniach 30,0 godz.

64,5 godz.
2. Samodzielna praca studenta:
- przygotowanie do kolokwium pisemnego 15,0 godz.

- przygotowanie do ćwiczeń (lektura fragmentów tekstów źródłowych, podręczników i monografii) 30,0 godz.

- przygotowanie prezentacji wartości estetycznych w wybranym filmie 10,0 godz.

- samodzielne lektury powiązane z problematyką wykładów i ćwiczeń (rozszerzenie, utrwalenie 25,0 godz.

80,0 godz.

godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta  OGÓŁEM: 144,5 godz.

W tym zajęcia praktyczne:

- zajęcia praktyczne 40,0 godz.

40,0 godz.

liczba punktów ECTS = 144,50 godz.: 25,00 godz./ECTS = 5,78 ECTS 

w zaokrągleniu: 6 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 2,68 punktów ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 3,32 punktów ECTS.

Liczba punktów ECTS za udział w zajęciach praktycznych - 1,60


