
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.
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Sylabus przedmiotu/modułu - część A

08134-11-B HISTORIA FILOZOFII NOWOŻYTNEJ
ECTS: 6 HISTORY OF MODERN PHILOSOPHY
TREŚCI MERYTORYCZNE

WYKŁAD
1.  Charakterystyka  ogólna  filozofii  europejskiej  okresu  oświecenia.  2.  Francuski  materializm  owieceniowy  (J.  O  de  La  Mettrie,  D.  Diderot,  P.
Holbach) 3.J.J. Rousseau jako krytyk cywilizacji 4.Myśl oświeceniowa w Niemczech (racjonalizm szkoły Wolffa, filozofia popularna) 5. Orientacja
naturalista w filozofii niemieckiego oświecenia (J.G. Herder, G. Hamann) 6.Program filozoficzny I. Kanta - przewrót w teorii poznania 7.Program
filozoficzny  Kanta  -  estetyka  transcendentalna  8.Program  filozoficzny  Kanta  -  pragmatyczna  antropologia  9.Filozofia  czynu  J.G.  Fichtego  10.
Charakterystyka  filozoficznego  światopogladu  romantyzmu  (romantyzm  jenajski)  11.Główne  tendencje  w  rozwoju  myśli  filozoficznej  epoki
romantyzmu 12.F.W.J. Schelling - proba konstrukcji nowej metafizyki 13.Idealistyczna dialektyka G.W.F. Hegla 14.Idealistyczna dialektyka G.W.F.
Hegla (cd.) 15."Świat jako wola i przedstawienie" - filozofia A. Schopenhauera

ĆWICZENIA
J.  Locke -  teoria  ludzkiego umysłu.  G.  Berkeley  -  idealizm subiektywny.  Badania  natury  ludzkiej  w filozofii  D.  Hume'a.  Brytyjski  spór  o  piękno:
Shaftesbury,  F.  Hutcheson,  E.  Burke.  Filozofia  krytyczna  Kanta-  metoda  transcendentalna,  przewrót  w  teorii  poznania,  idea  wolności,  filozofia
praktyczna,  refleksyjna  ladza  sądzenia  w  ujeciu  estetycznym i  teteologicznym.  Filozofia  czynu  G.  Fichtego.  Dialketyka  i  filozofia  ducha  Hegla.
Filozofia romantyczna (Novalis, Schlegel, Schleiermacher). Nowa metafizyka F.W.J. Schellinga

CEL KSZTAŁCENIA
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi teoriami, systemami i poglądami filozoficznymi, jakie ukształtowały się w obrębie
kultury zachodniej w wieku XVIII i I- szej połowie wieku XIX

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW 
KSZTAŁCENIA 
Symbole  efektów  obszarowych  H1A_W05+,  H1A_W07+,  H1A_W09++,  H1A_U03++,  H1A_U04+,  H1A_U05+,  H1A_U06+,  H1A_K01+,
H1A_K03+, H1A_K04+, S1A_W04+
Symbole efektów kierunkowych K1_W01+, K1_W09+, K1_W11+, K1_U02+, K1_U03+, K1_U05+, K1_U12+, K1_K02+, K1_K08+, K1_K09+

EFEKTY KSZTAŁCENIA
Wiedza
W1 - Student zna najważniejsze tendencje charakterystyczne dla rozwoju filozofii w wieku XVIII i I - szej poł. wieku XIX oraz kontekst kulturowo-
społeczny; potrafi  scharakteryzować główne teorie filozoficzne powstałe w okresie oświecenia i  romantyzmu; zna pojęcia charakterystyczne dla
omawianych kierunków a także relacje między filozofią a zmianami zachodzącymi w kulturze i społeczeństwie (K1_W01, K1_W09, K1_W11)
Umiejętności
U1 - Student potrafi  zrekonstruować i  dokonać porównania oraz krytycznej analizy teorii  filozoficznych; student umie wskazać idee filozoficzne,
które miały istotny wpływ na rzeczywistość społeczną, naukę i sztukę.Student poprawnie posługuje się terminologią filozoficzną charakterystyczną
dla  omawianych  szkół  i  tendencji;  potrafi  samodzielnie  zdobywać  informacje  oraz  interpretować  tekst  źródłowy  (K1_U02,  K1_U03,  K1_U05,
K1_U12)
Kompetencje społeczne
K1  -  Student  posiada  świadomość  historyczności  idei  filozoficznych  i  ich  znaczenia  dla  rozwoju  humanistyki  i  rozwoju  relacji  społecznych;
dostrzega związek między charakterem idei  filozoficznych charakterystycznych dla  danej  epoki  a  kulturą  i  ideologią;  potrafi  określić  wpływ idei
filozoficznych na rzeczywistość społeczną, jest otwarty na nowe poglądy i idee (K1_K02, K1_K08, K1_K09)

LITERATURA PODSTAWOWA
1) Kuderowicz Z.,  1989r.,  "Filozofia nowożytnej  Europy",  wyd. PWN, 2) Łempicki  Z.,  1960r.,  "Renesans-oświecenie-romantyzm", wyd. PWN, 3)
red. Namowicz T., Sauerland K., Siemek M.J., 1973r., "Filozofia niemieckiego oświecenia", wyd. PWN, 4) Copleston F., 1997r., "Historia filozofii.
Od Hobbesa do Hume'a", wyd. PAX, 5) Migasiński J., 2011r., "Filozofia nowożytna", wyd. Warszawa, 6) Copleston F., 1995r., "Historia filozofii.
Od Fichtego do Nietzschego", wyd. PAX, t.t.VII, 7) Tatarkiewicz W., 1992r., "Historia filozofii", wyd. PWN, t.t.2, 8) Copleston F., 1996r., "Historia
filozofii. Od Wolffa do Kanta", wyd. PAX, t.t.VIII, 9) Baczko B., 1961r., "Filozofia francuskiego oświecenia", wyd. PWN, 10) Locke J., 1992r., "Dwa
traktaty o rządzie", wyd. PWN, 11) Locke J., 1960r., "Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego", wyd. Warszawa, 12) Hume D., 1977r., "Badania
dotyczace rozumu ludzkiego", wyd. Warszawa, 13) Kant I., 2001r., "Krytyka czystego rozumu", wyd. Antyk, 14) Kant I., 2004r., "Krytyka władzy
sądzenia", wyd. PWN, 15) Kant I., 1990r., "Prolegomena do wszelkiej przyszlej metafizyki", wyd. PWN, 16) Rousseau J.J., 1956r., "Trzy rozprawy
z  filozofii  społecznej",  wyd.  PWN,  17)  Fichte  J.G.,  1996r.,  "Teoria  wiedzy",  wyd.  PWN,  18)  Schelling  F.W.J.,  1979r.,  "System  idealizmu
transcendentalnego", wyd. PWN, 19) Hegel G.W.F., 1990r., "Encyklopedia nauk filozoficznych", wyd. PWN, 20) Hegel G.W.F., 1958r., "Wykłady z
filozofii dziejów", wyd. PWN, 21) Schopenhauer A., 2009r., "Świat jako wola i przedstawienie", wyd. PWN.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
1)  Grzeliński  A.,  2001r.,  "Angielski  spór  o  istotę  piękna.  teorie  Shaftesbury'ego  i  Burke'a",  wyd.  Toruń,  2)  Grzeliński  A.,  2005r.,  "Kategorie
podmiotu i  przedmiotu w Dawida Hume'a nauce o naturze ludzkiej",  wyd. Toruń, 3) Hoffe O.,  1995r.,  "Immanuel Kant",  wyd. PWN, 4) Kupś T.,
2008r., "Filozofia religii Immanuela Kanta", wyd. Toruń, 5) Żelazny M., 2001r., "Idea wolności w filozofii Kanta", wyd. Toruń, 6) Żelazny M., 2002r.,
"Heglowska filozofia ducha", wyd. Toruń, 7) Skrzypek M., 1982r., "Diderot", wyd. Wiedza Powszechna, 8) Skrzypek M., 1978r., "Holbach", wyd.
Wiedza Powszechna,  9)  Żelazny M.,  2008r.,  "Kant  dla  poczatkujących",  wyd.  Toruń,  10)  Żelazny M.,  2009r.,  "Hegel  dla  poczatkujących",  wyd.
Toruń.

Przedmiot/moduł:
HISTORIA FILOZOFII NOWOŻYTNEJ
Obszar kształcenia: nauki humanistyczne
Status przedmiotu: Obligatoryjny
Grupa przedmiotów: B-przedmiot kierunkowy
Kod ECTS: 08134-11-B
Kierunek studiów: Filozofia
Specjalność: Filozofia
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 informacyjny (W1, U1, K1)
Ćwiczenia
Ćwiczenia audytoryjne - analiza tekstów z dyskusją, 
praca z książką, metoda problemowa, samodzielne 
referowanie (W1, U1, K1)
Forma i warunki zaliczenia
Egzamin pisemny (ustrukturyzowane pytania) - 
Pozytywna ocena z egzaminu pisemnego. Student w 
formie pisemnej odpowiada na pytania odnoszące się 
do treści przekazywanych na wykładach i ćwiczeniach 
(W1, U1, K1)
Kolokwium pisemne 1 - w trakcie ćwiczeń student 
musi zaliczyć dwa pisemne kolokwia (W1, U1, K1)
Liczba punktów ECTS: 6
Język wykładowy: polski
Przedmioty wprowadzające: filozofia starożytna i 
średniowieczna
Wymagania  wstępne:  Znajomość  najważniejszych
idei,  koncepcji  filozoficznych  powstałych  w  okresie
starożytnym i w średniowieczu

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. Ewa Starzyńska-Kościuszko, prof. UWM
Osoby prowadzące przedmiot:
dr hab. Ewa Starzyńska-Kościuszko, prof. UWM, dr 
Marta Magdalena Śliwa
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Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B

HISTORIA FILOZOFII NOWOŻYTNEJ
ECTS: 6 HISTORY OF MODERN PHILOSOPHY

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
- Udział w wykładach 30,0 godz.

- konsultacje związane z wykladami 2,0 godz.

- konsultacje związane z ćwiczeniami 2,0 godz.

- przygotowanie do ćwiczeń 15,0 godz.

- samodzielne lektury powiązane z tematyką wykładów 20,0 godz.

- udział w ćwiczeniach 30,0 godz.

- udział w wykładach 30,0 godz.

- udział w ćwiczeniach 30,0 godz.

159,0 godz.
2. Samodzielna praca studenta:
- przygotowanie do sprawdzianów pisemnych 6,0 godz.

- przygotowanie do wykładu 10,0 godz.

- przygotowanie pracy pisemnej na podstawie tekstu źródlowego 5,0 godz.

- przygotowanie wystapienia 5,0 godz.

26,0 godz.

godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta  OGÓŁEM: 185,0 godz.

liczba punktów ECTS = 185,00 godz.: 30,00 godz./ECTS = 6,17 ECTS 

w zaokrągleniu: 6 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 5,16 punktów ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 0,84 punktów ECTS.


