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Sylabus przedmiotu/modułu - część A

08134-10-B ONTOLOGIA
ECTS: 6 ONTOLOGY
TREŚCI MERYTORYCZNE

WYKŁAD
Prezentacja  ontologicznego  paradygmatu  uprawiania  filozofii  na  tle  paradygmatu  mentalistycznego  i  lingwistycznego.  Kanon  pojęć  ontologii.
Geneza nazw „filozofia pierwsza”, „metafizyka”, „ontologia”. Nowożytne definicje ontologii i propozycje jej rozumienia. Przybliżenie podstawowych,
wybranych  pytań  i  problemów  teorii  bytu  na  tle  dziejów  filozofii.  Ontologiczne  odpowiedzi  i  propozycje  ontologicznych  rozwiązań  w  tradycji
filozoficznej.  Problematyka  bytu,  istnienia,  istoty.  Zagadnienia  teorii  przedmiotu  jako  ontologii  formalnej.  Ontologiczne  podłoże  paradoksu
negatywnego  sądzenia.  Rozdzielenie  kompetencji  metafizyki  i  ontologii:  wybrane  stanowiska  filozoficzne.  Dwa  znaczenia  „przezwyciężania
metafizyki”.

ĆWICZENIA
Tematyka  ćwiczeń  stanowi  rozwinięcie  i  uzupełnienie  wykładów o  zagadnienia,  które  studenci  mogą  opracowywać  i  analizować  samodzielnie,
opierając się na kanonicznych tekstach ontologii (przedmiot ontologii i metafizyki, rozumienie pojęcia bytu na przestrzeni dziejów, różnica między
bytem a byciem, sposoby istnienia, teorie przeczące faktom negatywnym, interpretacje niebytu, klasyczne koncepcje istoty,  spór o uniwersalia,
transcendentalne właściwości bytu.

CEL KSZTAŁCENIA
Zajęcia  z  ontologii  zmierzają  do  przybliżenia  podstawowych  problemów  ontologii  za  pośrednictwem  ugruntowanych  w  tradycji  filozoficznej
metafizycznych i ontologicznych teorii. Zaznajomienie z ich specyfiką służy wykształceniu w słuchaczu następujących umiejętności: generalizacji,
specjalizacji, kategoryzowania, hierarchizowania, klasyfikowania, a także - wyliczania i selekcjonowania ontologicznych możliwości.

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW 
KSZTAŁCENIA 
Symbole  efektów  obszarowych  H1A_W03+,  H1A_W04++,  H1A_U02+,  H1A_U03++,  H1A_U04+++,  H1A_U05++,  H1A_K01++,  H1A_K02+,
H1A_K03++, H1A_K06+
Symbole efektów kierunkowych  K1_W06+, K1_W07+, K1_U02+, K1_U04++, K1_U05+, K1_U07+, K1_U08+, K1_U09+, K1_K01+, K1_K02+,
K1_K03+, K1_K04+, K1_K05+

EFEKTY KSZTAŁCENIA
Wiedza
W1 - Student zna główne fakty z historii ontologii, wie jaka jest dziedzina ontologii, jakie są jej pytania i “moment początkowy”. Zna utrwalone w
tradycji filozoficznej sposoby dochodzenia do pojecia bytu, sposoby stawiania pytań ontologicznych i formułowane na nie odpowiedzi. Nie są mu
obce zagadnienia problematyki istnienia, istoty, negacji, teorii przedmiotu, problematyki podstawy i racji. (K1_W06, K1_W07)
Umiejętności
U1  -  Student  potrafi  przedstawiać  określone  tezy  i  stanowiska  ontologii  w  porządku  zarówno  historycznym jak  i  systematycznym.  Dostrzega  i
potrafi  wyartykułować różnicę między ontologicznym a pozostałymi  paradygmatami  uprawiania  filozofii.  Jest  w stanie  wyodrębnić  presupozycje
pytań ontologicznych i określić ich wpływ na kształt oraz zakres możliwych odpowiedzi. (K1_U02, K1_U04, K1_U05)
U2  -  Student  dysponuje  umiejętnościami  analizy  tekstu  ontologicznego,  parafrazowania  zawartych  w  nim  tez  i  syntetycznego  wyprowadzania
konkluzji. Adekwatnie stosuje kanoniczną w ontologii terminologię. Potrafi aranżować dyskusje o charakterze ontologicznym, jasno określając jej
przedmiot i logiczne reguły argumentacji. (K1_U04, K1_U07, K1_U08, K1_U09)
Kompetencje społeczne
K1 -  Student  prezentuje  postawę wskazującą na umiejętność  samodzielnego stawiania  pytań natury  ontologicznej,  umiejętność  rozwiązywania
problemów teoretycznych przy zastosowaniu odpowiedniej aparatury pojęciowej, kompetencji semantycznych oraz adekwatnie dobranych metod
postępowania. (K1_K01, K1_K02, K1_K04)
K2  -  Student  jasno  i  wyraźnie  formułuje  swoje  poglądy,  a  swoim  wątpliwościom  nadaje  kształt  filozoficznych  problematów.  Jego  erudycja,
umiejętności analityczne oraz kultura logiczna czynią z niego wszechstronnego mediatora, pośredniczącego w przekazywaniu skomplikowanych i
hermetycznych treści, a także – kompetentnego moderatora, nadającego ton dyskursom społecznościowym. (K1_K03, K1_K05)

LITERATURA PODSTAWOWA
1)  Ajdukiewicz K.,  1985r.,  "W sprawie pojęcia istnienia.  Kilka uwag w związku z zagadnieniem idealizmu,  w:  Język i  Poznanie",  wyd.  PWN, 2)
Arystoteles, 1975r., "Kategorie i Hermeneutyka z dodatkiem Isagogi Porfiriusza", wyd. PWN, 3) Arystoteles, 1996r., "Metafizyka", wyd. RW KUL,
t.I  i  II,  4)  Czeżowski  T.,  2004r.,  "O  metafizyce,  jej  kierunkach  i  zagadnieniach",  wyd.  Antyk,  5)  Hempoliński  M.,  1994r.,  "Ontologia.  Antologia
tekstów filozoficznych",  wyd.  PWN,  6)  Heidegger  M.  ,  1977r.,  "Budować,  mieszkać,  myśleć.  Eseje  wybrane",  wyd.  Czytelnik,  7)  Heidegger  M.,
1994r.,  "Bycie i  czas",  wyd. PWN, 8) Ingarden R.,  1987r.,  "Spór o istnienie świata",  wyd. PWN, t.I,  9) Kahn Ch. H.,  2008r.,  "Język i  ontologia",
wyd. Marek Derewiecki, 10) Platon, 2002r., "Sofista. Polityk", wyd. Antyk, 11) Stróżewski W., 2003r., "Ontologia", wyd. Aureus-Znak, 12) Quine W.
V. O., 2000r., "Z punktu widzenia logiki", wyd. ALETHEIA.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
1) Stróżewski W., 1994r., "Istnienie i sens", wyd. Znak, 2) Tugendhat E., 1999r., "Bycie. Prawda. Rozprawy filozoficzne", wyd. Oficyna Naukowa,
3) Twardowski K., 1965r., "O treści i przedmiocie przedstawień, w: Wybrane pisma filozoficzne", wyd. PWN, 4) Wittgenstein L., 1997r., "Tractatus
logico-philosophicus", wyd. PWN, 5) Woleński J., 1996r., "„Byt” i byt, w: Woleński J., W stronę logiki", wyd. Aureus.

Przedmiot/moduł:
ONTOLOGIA
Obszar kształcenia: nauki humanistyczne
Status przedmiotu: Obligatoryjny
Grupa przedmiotów: B-przedmiot kierunkowy
Kod ECTS: 08134-10-B
Kierunek studiów: Filozofia
Specjalność: Wszystkie specjalności
Profil kształcenia: Ogólnoakademicki
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów/Forma kształcenia: Studia 
pierwszego stopnia
Rok/semestr: II/3

Rodzaje zajęć: ćwiczenia audytoryjne, wykład
Liczba godzin w semestrze/tygodniu:
Wykład: 30/2
Ćwiczenia: 30/2
Formy i metody dydaktyczne
Wykład
Wykład - wykład problemowy, wykład 
konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, 
wykład informacyjny (W1, U1, U2, K1, K2)
Ćwiczenia
Ćwiczenia audytoryjne - analiza t. ontologicznych, 
burza mózgów, moderowanie i uczestnictwo w 
dyskusji, metoda problemowa (U2, K1, K2)
Forma i warunki zaliczenia
Egzamin pisemny (test wielokrotnego wyboru) - 
Studenci piszą test wielokrotnego wyboru, 
prowadzący sprawdza poprawność naniesionych 
odpowiedzi, a następnie koryguje błędy podczas 
indywidualnych omówień prac ze studentami. (W1, 
U1, U2, K1)
Kolokwium pisemne 1 - studenci odpowiadają 
pisemnie na pytania podczas ćwiczeń, prowadzący 
ocenia, poprawia i omawia poszczególne prace. (W1, 
U1, U2)
Ocena pracy i współpracy w grupie 1 - Prowadzący 
ocenia aktywność studentów w trakcie ćwiczeń 
(częstotliwość i jakość wystąpień) (K1, K2)
Liczba punktów ECTS: 6
Język wykładowy: polski
Przedmioty wprowadzające: Historia filozofii, Logika
Wymagania wstępne: 

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 Adam Bastek
e-mail: bard001@interia.pl
Osoby prowadzące przedmiot:
dr Adam Bastek, dr Grzegorz Pacewicz



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

ONTOLOGIA
ECTS: 6 ONTOLOGY

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
- Wykład 30,0 godz.

- konsultacje/konsultacje e-mailowe 10,0 godz.

- omówienie i analiza kolokwiów 10,0 godz.

- przeprowadzenie egzaminu/egzaminu poprawkowego/omówienie wyników 10,0 godz.

- udział w wykładach 30,0 godz.

- udział w ćwiczeniach 30,0 godz.

- Ćwiczenia 30,0 godz.

150,0 godz.
2. Samodzielna praca studenta:
- przygotowanie do egzaminu 40,0 godz.

- przygotowanie do kolokwium 20,0 godz.

- przygotowanie do ćwiczeń 30,0 godz.

90,0 godz.

godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta  OGÓŁEM: 240,0 godz.

liczba punktów ECTS = 240,00 godz.: 40,00 godz./ECTS = 6,00 ECTS 

w zaokrągleniu: 6 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 3,75 punktów ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 2,25 punktów ECTS.


