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08134-11-A HISTORIA FILOZOFII ŚREDNIOWIECZNEJ
ECTS: 3,5 HISTORY OF MEDIEVAL PHILOSOPHY
TREŚCI MERYTORYCZNE

WYKŁAD
Problematyka  wykładów  koncentruje  się  na  głównych  polach  tematycznych  filozofii  okresu  średniowiecza.  Wykład  prezentuje  genezę  filozofii
średniowiecza;  ukazuje  skomplikowane  relacje  między  nurtami  filozofii  starożytnej  i  filozofii  wieków  średnich.  Zaprezentowana  jest  również
ewolucja średniowiecznych poglądów filozoficznych, główne osie sporów tego okresu (spór o uniwersalia, spór o prymat wiara-rozum etc.).

ĆWICZENIA
Tematyka  ćwiczeń  stanowi  rozwinięcie  i  uzupełnienie  wykładów.  Studenci  samodzielnie  pracują  nad  tekstami  omawianych  filozofów  okresu
średniowiecza. Dyskusja nad najważniejszymi problemami filozofii rzeczonego okresu w kontekście wybranych fragmentów najistotniejszych dzieł
filozoficznych średniowiecza.

CEL KSZTAŁCENIA
Przedmiot służy wprowadzeniu w problematykę i specyfikę myślenia filozofii średniowiecza, jej najważniejsze problemy i rozstrzygnięcia. Zwalcza
rozpowszechniony pogląd o całkowicie pejoratywnym obrazie tej  epoki  w rozwoju myśli  ludzkiej  (z zaznaczeniem rzeczywistych ideologicznych
ograniczeń  zawężających  ogląd  problematyki  filozoficznej).  Pozwala  umieścić  ów  okres  w  historii  filozofii,  orientować  się  zarówno  w  genezie
średniowiecza, jak jego wpływie (pozytywnym i negatywnym) na kolejne epoki.

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW 
KSZTAŁCENIA 
Symbole  efektów  obszarowych  H1A_W01+,  H1A_W02+,  H1A_W07+,  H1A_W09+,  H1A_U02+,  H1A_U03+,  H1A_U04+,  H1A_U05+,
H1A_K01+, H1A_K03+, H1A_K04+, H1A_K06+
Symbole efektów kierunkowych K1_W02+, K1_W03+, K1_W09+, K1_U01+, K1_U03+, K1_U04+, K1_K01+, K1_K04+, K1_K08+

EFEKTY KSZTAŁCENIA
Wiedza
W1 - Ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filozofii w relacji do nauk oraz o przedmiotach i metodach myślenia filozoficznego. (K1_W02)
W2 - Opanował podstawową terminologię filozoficzną w języku polskim. (K1_W03)
W3 - Zna dzieje filozofii europejskiej i rozumie jej wpływ na współczesną filozofię i kulturę (K1_W09)
Umiejętności
U1 - Wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i wykorzystuje informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych. (K1_U01)
U2 - Czyta i interpretuje tekst filozoficzny. (K1_U03)
U3 - Słucha ze zrozumieniem ustnej prezentacji idei i argumentów filozoficznych. (K1_U04)
Kompetencje społeczne
K1 - Zna zakres posiadanej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego. (K1_K01)
K2 - Samodzielnie podejmuje i inicjuje proste działania badawcze. (K1_K04)
K3 - Ma świadomość znaczenia europejskiego dziedzictwa filozoficznego dla rozumienia wydarzeń społecznych i kulturalnych. (K1_K08)

LITERATURA PODSTAWOWA
1)  Chenu  M.  D.,  1997r.,  "Święty  Tomasz  z  Akwinu",  wyd.  Znak,  2)  Chenu  M.  D.,  1974r.,  "Wstęp  do  filozofii  św.  Tomasza  z  Akwinu",  3)
Drewermann  E.,  1996r.,  "Chrześcijaństwo  i  przemoc",  wyd.  Zakład  Wydawniczy  Nomos,  4)  Gilson  E.,  1982r.,  "Bóg  i  filozofia,",  5)  Gilson  E.,
1966r.,  "Historia  filozofii  chrześcijańskiej  w  wiekach średnich",  6)  Heinzmann R.,  1999r.,  "Filozofia  średniowieczna",  7)  Seńko W.,  1993r.,  "Jak
rozumieć filozofię średniowieczną", wyd. PAN, 8) Swieżawski S, 1978r.,  "Człowiek i  tajemnica", wyd. Znak, 9) Swieżawski S, 1999r.,  "Człowiek
średniowieczny",  wyd.  PAN,  10)  Swieżawski  S,  2000r.,  "Dzieje  europejskiej  filozofii  klasycznej",  wyd.  PWN, 11)  Swieżawski  S,  1983r.,  "Święty
Tomasz na nowo odczytany", wyd. W drodze, 12) Gilson E., 1960r., "Tomizm. Wprowadzenie do filozofii św. Tomasza z Akwinu".

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
1) Anzelm z Cantenbury, 1992r., "Monologion. Proslogion, tłum. T. Włodarczyk,", 2) Augustyn św., 1953r., "Dialogi filozoficzne. Solilokwia, tłum.
A. Świderkówna", 3) Augustyn św., 1982r., "Wyznania, tłum. Z. Kubiak,", 4) Awicenna, 1974r., "Księga wiedzy, tłum. B. Składanek", 5) Jan Duns
Szkot,  1988r.,  "Traktat  o  pierwszej  zasadzie,  tłum.  T.  Włodarczyk",  6)  Ockham Wilhelm,  1971r.,  "Suma logiczna,  tłum.  T.  Włodarczyk",  7)  Św.
Tomasz  z  Akwinu,  1996r.,  "Kwestia  o  duszy,  tłum.  Z.  Włodek,  W.  Zega",  8)  Św.  Tomasz  z  Akwinu,  1998r.,  "Traktat  o  człowieku,  tłum.  S.
Świeżawski", 9) Witelon, 1994r., "Perspektywy, tłum. L. Bieganowski i in".

Przedmiot/moduł:
HISTORIA FILOZOFII ŚREDNIOWIECZNEJ
Obszar kształcenia: nauki humanistyczne
Status przedmiotu: Obligatoryjny
Grupa przedmiotów: A-przedmiot podstawowy
Kod ECTS: 08134-11-A
Kierunek studiów: Filozofia
Specjalność: Filozofia
Profil kształcenia: Ogólnoakademicki
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów/Forma kształcenia: Studia 
pierwszego stopnia
Rok/semestr: I/2

Rodzaje zajęć: ćwiczenia audytoryjne, wykład
Liczba godzin w semestrze/tygodniu:
Wykład: 30/2
Ćwiczenia: 15/1
Formy i metody dydaktyczne
Wykład
Wykład - wykład problemowy, wykład 
konwersatoryjny, wykład z prezentacją, wykład 
informacyjny (W1, W2, W3, U3, K3)
Ćwiczenia
Ćwiczenia audytoryjne - analiza tekstów z dyskusją, 
praca w grupach, metoda problemowa, wystąpienia 
(W1, W2, W3, U1, U2, U3, K1, K2)
Forma i warunki zaliczenia
Egzamin pisemny (ustrukturyzowane pytania) - 
Egzamin zawiera 3 pytania opisowe. Poprawna 
odpowiedź na jedno - ocena dostateczna; na dwa - 
dobra; na trzy - bardzo dobra. (W2, U3, K3)
Esej 1 - Student jest zobowiązany do napisania eseju 
na jeden z trzech wybranych tematów. Skala ocen 
zależna jest od stopnia opanowania przez studenta 
wiedzy na temat filozofii średniowiecznej. (W2, U1, 
K2)
Kolokwium pisemne 2 - Kolokwium zawiera 3 pytania 
opisowe. Poprawna odpowiedź na jedno - ocena 
dostateczna; na dwa - dobra; na trzy - bardzo dobra. 
(W1, W3, K1)
Prezentacja 3 (ustna) - Student prezentuje wybrane 
zagadnienie z zakresu filozofii średniowiecza. Skala 
ocen 2-5. (U2, U3)
Liczba punktów ECTS: 3,5
Język wykładowy: polski
Przedmioty wprowadzające: Wprowadzenie do 
filozofii, Historia filozofii starożytnej
Wymagania  wstępne:  student  powinien  posiadać
wiedzę  w zakresie  podstawowych  pojęć  filozoficznych
oraz  problematyki  filozoficznej  poprzedzającej  epokę
średniowiecza.

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 Jacek Sobota
e-mail: jacek.sobota1@wp.pl
Osoby prowadzące przedmiot:
dr Jacek Sobota
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Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B

HISTORIA FILOZOFII ŚREDNIOWIECZNEJ
ECTS: 3,5 HISTORY OF MEDIEVAL PHILOSOPHY

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
- Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim 7,0 godz.

- udział w wykładach 30,0 godz.

- udział w ćwiczeniach 15,0 godz.

52,0 godz.
2. Samodzielna praca studenta:
- Samodzielna praca studenta 30,0 godz.

30,0 godz.

godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta  OGÓŁEM: 82,0 godz.

liczba punktów ECTS = 82,00 godz.: 25,00 godz./ECTS = 3,28 ECTS 

w zaokrągleniu: 3,5 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 2,22 punktów ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 1,28 punktów ECTS.


