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ECTS: 5 LOGIC
TREŚCI MERYTORYCZNE

WYKŁAD
Problematyka  wykładów,  prócz  kwestii  formalnologicznych,  obejmuje  także  podstawowe  wiadomości  z  zakresu  semiotyki  logicznej  i  ogólnej
metodologii nauk. Rejestr zagadnień rozważanych podczas wykładów uwzględnia m. in. następujące tematy: Język jako system znaków. Rodzaje
języków. Języki sformalizowane: słownik i  kategorie syntaktyczne wyrażeń. Nazwy, rodzaje nazw i stosunki między zakresami nazw. Definicje i
ich  rodzaje.  Podział  logiczny.  Klasyfikacja  a  typologia.  Zdanie  i  wybrane  rodzaje  zdań.  Funktory  prawdziwościowe  i  ich  charakterystyka
matrycowa.  Funkcje  zdaniowe  i  aksjomat  ekstensjonalności.  Stosunek  wynikania.  Podstawowe  prawa  KRZ.  Matrycowe,  założeniowe  i
aksjomatyczne  ujęcie  klasycznego  rachunku  zdań.  Tradycyjna  logika  nazw  (sylogistyka)  i  główne  jej  zasady.  Wnioskowanie  bezpośrednie  i
wnioskowanie  pośrednie.  Nowsze  rachunki  logiczne:  rachunek  predykatów,  rachunek  zbiorów  i  rachunek  relacji.  Rozumowanie,  rodzaje
rozumowań i błędy w rozumowaniu. Pytania i ich rodzaje oraz warunki poprawnego stawiania pytań. Uzasadnianie i jego rodzaje. Metodologiczne
typy nauk. Teoria argumentacji — podstawowe jej pojęcia i zasady.

ĆWICZENIA
W  trakcie  zajęć  ćwiczeniowych  studenci  poznają  najważniejsze  narzędzia  logiczne  do  badania  poprawności  rozumowań  oraz  uczą  się  nimi
posługiwać.  Są  to  narzędzia  z  zakresu  semiotyki  logicznej,  logiki  formalnej  oraz  ogólnej  metodologii  nauk.  Ćwiczenia  konkretyzują  i  utrwalają
tematykę wykładów.

CEL KSZTAŁCENIA
Głównym celem kształcenia jest: (1) poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy na temat zasad poprawnego myślenia i poprawnego wypowiadania
myśli;  (2)  rozwijanie  umiejętności  racjonalnego  myślenia  i  argumentowania;  (3)  rozwijanie  i  doskonalenie  pożądanych  (bo  racjonalnych)
dyspozycji,  postaw  i  nawyków  umysłowych;  (4)  kształtowanie  i  upowszechnianie  szeroko  pojętej  kultury  logicznej  i  kultury  języka;.  Dlatego
problematyka  wykładów i  ćwiczeń,  prócz  kwestii  formalno-logicznych,  obejmuje  także  podstawowe wiadomości  z  zakresu  semiotyki  logicznej  i
ogólnej metodologii nauk.

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW 
KSZTAŁCENIA 
Symbole  efektów  obszarowych  H1A_W01+,  H1A_W02++,  H1A_W03+,  H1A_W04+,  H1A_W05+,  H1A_W06+,  H1A_W07++,  H1A_U02+,
H1A_U03++, H1A_U04+, H1A_K01++, H1A_K03++
Symbole  efektów  kierunkowych  K1_W01+,  K1_W02+,  K1_W03++,  K1_W06+,  K1_W07+,  K1_W08+,  K1_W15+,  K1_W17+,  K1_U01+,
K1_U02+, K1_U03+, K1_U04+, K1_K01+, K1_K02+, K1_K03+, K1_K04+

EFEKTY KSZTAŁCENIA
Wiedza
W1 -  Student  potrafi  wykazać  się:  (1)  znajomością  podstawowej  problematyki  i  terminologii  logicznej;  (K1_W01,  K1_W02,  K1_W03,  K1_W06,
K1_W07, K1_W08)
W2 - (2) znajomością formalnologicznych zasad poprawnego myślenia i poprawnego wypowiadania myśli; (K1_W15, K1_W17)
W3 - (3) znajomością elementarnych teorii logicznych, jak KRZ, tradycyjna sylogistyka, rachunek kwantyfikatorów oraz rachunek zbiorów i relacji.
(K1_W03)
Umiejętności
U1 - (1) Student rozumie procedury formalizacji i na poziomie elementarnym umie je stosować. (K1_U01, K1_U02)
U2  -  (2)  Student  potrafi  posługiwać  się  formalnologicznymi  narzędziami  do  badania  prawd  logicznych  w  różnych  językach,  np.  metodą  zero-
jedynkową w KRZ, zaś metodą Diagramów Venna w rachunku predykatów. (K1_U03)
U3  -  (3)  Student  umie  rozgraniczać  rozumowania  poprawne  od  niepoprawnych  oraz  skutecznie  demaskować  niepoprawności  w  cudzym  i
własnym myśleniu. (K1_U04)
Kompetencje społeczne
K1  -  Student  charakteryzuje  się:  Wrażliwością  na  wieloaspektowość,  wielowątkowość  i  wielowariantowość  podstawowych  elementów  ludzkiej
wiedzy o świecie. (K1_K01, K1_K02)
K2 - Zdolnością rozpoznawania rozumowań, wypowiedzi i poglądów wadliwie skonstruowanych. (K1_K03)
K3 - Samodzielnością w formułowaniu ocen i podejmowaniu prostych decyzji co do poprawności faktycznie dokonywanych rozumowań i prostych
czynności badawczych. (K1_K04)
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filozoficzne", wyd. PWN, s.282, 6) Jadacki J. J., 2004r., "Elementy semiotyki logicznej i metodologii w zadaniach", wyd. Wydawnictwo Naukowe
Semper, s.160, 7) Kiczuk S., 2001r., "Przedmiot logiki formalnej oraz jej stosowalność", wyd. RW KUL, s.205, 8) Kiklewicz A., Dębowski J. (red.),
2008r., "Język poza granicami języka. Teoria i  metodologia współczesnych nauk o języku", wyd. Instytut Dziennikarstwa i Komunik. Społecznej
UWM,  s.491,  9)  Koj  L.,  1998r.,  "Zdarzeniowa  koncepcja  znaku",  wyd.  Polskie  Towarzys.  Semiotyczne,  s.110,  10)  Kotarbiński  T.,  1986r.,
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Przedmiot/moduł:
LOGIKA
Obszar kształcenia: nauki humanistyczne
Status przedmiotu: Obligatoryjny
Grupa przedmiotów: A-przedmiot podstawowy
Kod ECTS: 08134-15-A
Kierunek studiów: Filozofia
Specjalność: Specjalność nauczycielska w zakresie 
filozofii i etyki
Profil kształcenia: Ogólnoakademicki
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów/Forma kształcenia: Studia 
pierwszego stopnia
Rok/semestr: I/1

Rodzaje zajęć: ćwiczenia audytoryjne, wykład
Liczba godzin w semestrze/tygodniu:
Wykład: 60/2
Ćwiczenia: 60/2
Formy i metody dydaktyczne
Wykład
Wykład - Wykład informacyjny + wykład problemowy 
+ wykład konwersatoryjny. (W1, W2, W3, U1, K1)
Ćwiczenia
Ćwiczenia audytoryjne - Analiza tekstów z dyskusją, 
analiza przypadków, metoda problemowa, metoda 
przypadków (W3, U2, U3, K2, K3)
Forma i warunki zaliczenia
Egzamin pisemny (test dopasowania odpowiedzi, test 
wielokrotnego wyboru, test wyboru tak/nie) - Egzamin 
na koniec rocznego cyklu kształcenia. (W1, W2, W3, 
U1, U2, U3, K1, K2, K3)
Kolokwium pisemne 1 - kolokwium + ustalenie oceny 
zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych 
otrzymywanych w trakcie trwania semestru za 
określone (konkretne) działania/wytwory pracy 
studenta. (W1, W2, W3, U1, U2, U3, K1, K2, K3)
Liczba punktów ECTS: 5
Język wykładowy: polski
Przedmioty wprowadzające: Wprowadzenie do 
filozofii, Historia filozofii starożytnej
Wymagania  wstępne:  Zakres  wiadomości,
umiejętności  i  kompetencji  z  języka  polskiego,
matematyki i historii na poziomie szkoły średniej.

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 Agnieszka Biegalska, dr hab. Józef Dębowski, prof. 
UWM
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Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B

LOGIKA
ECTS: 5 LOGIC

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
- udział w wykładach 60,0 godz.

- udział w ćwiczeniach 60,0 godz.

120,0 godz.
2. Samodzielna praca studenta:

0,0 godz.

godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta  OGÓŁEM: 120,0 godz.

W tym zajęcia praktyczne:

- zajęcia praktyczne 60,0 godz.

60,0 godz.

liczba punktów ECTS = 120,00 godz.: 25,00 godz./ECTS = 4,80 ECTS 

w zaokrągleniu: 5 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 5,00 punktów ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 0,00 punktów ECTS.

Liczba punktów ECTS za udział w zajęciach praktycznych - 2,40


