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08034-10-A HISTORIA FILOZOFII STAROŻYTNEJ
ECTS: 5 HISTORY OF ANCIENT PHILOSOPHY
TREŚCI MERYTORYCZNE

WYKŁAD
Problematyka wykładów koncentruje się na źródłach filozofii europejskiej i genezie filozoficznego myślenia w ogóle, rozwoju i ewolucji starożytnej
filozofii greckiej. Wykład prezentuje filozofów greckich w ujęciu chronologicznym z uwzględnieniem oryginalnych myśli i  pojęć w tłumaczeniu na
język polski, choć zazwyczaj także z podaniem kontekstu językowego oryginalnego. Szczególny akcent zostaje położony na filozofię człowieka.

ĆWICZENIA
Problematyka ćwiczeń stanowi  uszczegółowienie  problemów poruszanych na wykładach.  Ćwiczenia  prezentują  szczegółowe poglądy  filozofów
starożytnych w porządku chronologicznym i systematycznym. Zajęcia ćwiczeniowe koncentrują się na analizie tłumaczeń tekstów poszczególnych
filozofów. Ich celem jest zapoznanie z rozwojem myślenia filozoficznego i jego wpływu na dalszy rozwój problematyki filozoficznej.

CEL KSZTAŁCENIA
Przedmiot służy wprowadzeniu w charakter i  okoliczności powstania filozofii,  jej  genezę i ewolucję w pierwszym okresie jej rozwoju. Unaocznia
wielość podejść do tego samego problemu oraz wielość możliwości interpretacyjnych oraz relację między stałymi pytaniami i  zmieniającymi się
odpowiedziami.  Zaznajamia  z  pierwszymi  koncepcjami  filozoficznymi  i  możliwościami  ich  aktualnego  odczytywania.  Rozwija  wyczulenie  na
niuanse  filozoficzne  i  konieczność  argumentacji  w  prowadzeniu  sporu  filozoficznego,  a  także  podstawowe  warunki  konieczne  przy  czytaniu,
analizowaniu i interpretacji tekstu filozoficznego.

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW 
KSZTAŁCENIA 
Symbole  efektów  obszarowych  H1A_W04+,  H1A_W07++,  H1A_W09+,  H1A_U03+,  H1A_U04+,  H1A_U05+,  H1A_U06+,  H1A_K01+,
H1A_K03+, H1A_K04+
Symbole efektów kierunkowych K1_W09+, K1_W10+, K1_W17+, K1_U03+, K1_U04+, K1_U11+, K1_K02+, K1_K03+, K1_K08+

EFEKTY KSZTAŁCENIA
Wiedza
W1  -  Student  zna  i  rozumie  historyczny  charakter  kształtowania  się  idei  filozoficznych;  zna  idee  i  argumenty  wybranych  klasycznych  autorów
filozoficznych na podstawie samodzielnej lektury ich pism; zna metody interpretacji tekstu filozoficznego. (K1_W09, K1_W10, K1_W17)
Umiejętności
U1 - Student czyta i interpretuje tekst filozoficzny; słucha ze zrozumieniem ustnej prezentacji idei i argumentów filozoficznych; przytacza główne
tezy badanych wypowiedzi filozoficznych stosownie do ich istotności. (K1_U03, K1_U04, K1_U11)
Kompetencje społeczne
K1  -  Student  jest  otwarty  na  nowe  idee  i  gotów  do  zmiany  opinii  w  świetle  dostępnych  danych  i  argumentów;  na  podstawie  twórczej  analizy
nowych  sytuacji  i  problemów  samodzielnie  formułuje  propozycje  ich  rozwiązania;  ma  świadomość  znaczenia  europejskiego  dziedzictwa
filozoficznego dla rozumienia wydarzeń społecznych i kulturalnych. (K1_K02, K1_K03, K1_K08)

LITERATURA PODSTAWOWA
1) Diogenes Laertios, 1968r., "Żywoty i poglądy słynnych filozofów", wyd. PWN, t.tłum. I. Krońska, K. Leśniak, W. Olszewski, B. Kup, 2) Platon,
"Lizys", wyd. dowolne, 3) Platon, "Uczta", wyd. dowolne, 4) Platon, "Fedon", wyd. dowolne, 5) Platon, "Państwo", wyd. dowolne, t.ks. IV i IX, 6)
Platon,  "Fajdros",  wyd.  dowolne,  7)  Arystoteles,  1977r.,  "Etyka  wielka,  Etyka  eudemejska",  wyd.  PWN,  t.tłum.  W.  Wróblewski,  8)  Arystoteles,
1956r., "Etyka nikomachejska", wyd. PWN, t.tłum D. Gromska.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
1) Epiktet, 1961r., "Diatryby, Encheiridion z dodaniem Fragmentów oraz Gnomologium Epiktetowego", wyd. PWN, 2) Krokiewicz A., "Zarys filozofii
greckiej (Od Talesa do Platona)", wyd. dowolne, 3) Marek Aureliusz, "Rozmyślania", wyd. dowolne, t.tłum. M. Reiter, 4) Lutosławski W., 1910r.,
"Początki  filozofji  greckiej  od  Thalesa  do  Demokryta  i  Sokratesa",  wyd.  Gebethner  i  Wolff,  5)  Plutarch,  1977r.,  "Moralia  (wybór)",  wyd.  PWN,
t.tłum.  Z.  Abramowiczówna,  6)  Reale  G.,  "Historia  filozofii  starożytnej,  t.  1-2",  wyd.  RW  KUL,  t.tłum.  E.  I.  Zieliński,  7)  Plotyn,  "Enneady,
szczególnie rozprawy: I 1; I 4; I 6; VI 8; VI 9", wyd. PWN, t.tłum. A. Krokiewicz, 8) Rohde E., 2007r., "Psyche. Kult duszy i wiara w nieśmiertelność
u starożytnych Greków", wyd. Wydawnictwo Marek Derewiecki, t.tłum. J. Korpanty, 9) Colli  G., 1991r., "Narodziny filozofii", wyd. Res Publica &
Oficyna Literacka, t.tłum. S. Kasprzysiak, 10) Zieliński T., 1927r., "Rozwój moralności w świecie starożytnym od Homera do czasów Chrystusa",
wyd.  Nakładem PAU, 11)  Dąmbska I.,  1972r.,  "Dwa studia  o Platonie",  wyd.  Ossolineum, 12)  Zieliński  T.,  1932r.,  "Kultura moralna starożytnej
Grecji", wyd. Wydawnictwo Koła Historyków S. U. W., 13) Elzenberg H., "Marek Aureliusz. Z historii i psychologii etyki", wyd. dowolne, 14) Hadot
P., 2000r., "Czym jest filozofia starożytna?", wyd. Aletheia, t.tłum. P. Domański, 15) Krokiewicz A., "Studia orfickie", wyd. dowolne, 16) Krokiewicz
A., "Sokrates", wyd. dowolne.
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Kod ECTS: 08034-10-A
Kierunek studiów: Filozofia
Specjalność: Wszystkie specjalności
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Rodzaje zajęć: wykład
Liczba godzin w semestrze/tygodniu:
Wykład: 30/2
Ćwiczenia: 30/2
Formy i metody dydaktyczne
Wykład
Wykład - wykład problemowy, wykład 
konwersatoryjny, wykład informacyjny (W1, U1, K1)
Forma i warunki zaliczenia
Egzamin pisemny (ustrukturyzowane pytania) - 
Pytania dotyczą treści wykladu oraz zaleconych lektur 
(W1, U1, K1)
Liczba punktów ECTS: 5
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dr Piotr Wasyluk, prof. dr hab. Robert Zaborowski



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.

Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B

HISTORIA FILOZOFII STAROŻYTNEJ
ECTS: 5 HISTORY OF ANCIENT PHILOSOPHY

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
- Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim 45,0 godz.

- udział w wykładach 30,0 godz.

- udział w ćwiczeniach 30,0 godz.

105,0 godz.
2. Samodzielna praca studenta:
- Samodzielna praca studenta 45,0 godz.

45,0 godz.

godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta  OGÓŁEM: 150,0 godz.

liczba punktów ECTS = 150,00 godz.: 31,00 godz./ECTS = 4,84 ECTS 

w zaokrągleniu: 5 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 3,50 punktów ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 1,50 punktów ECTS.


