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08134-11-O TRANSLATORIUM
ECTS: 5 TRANSLATION
TREŚCI MERYTORYCZNE

ĆWICZENIA
Tłumaczeni  e,  analiza  i  interpretacja:  "Substance  dualism"  (s.10-17),  "Property  dualism"  (s.18-24),  "Philosophical  behaviorism"  (s.25-32),
"Methodological  behaviorism"  (s.33-38),  "Identity  theory"  (s.39-46),  "Reductive  physicalism (s.  48-49),  "Functionalism"  (s.50-63),  "Eliminativism
and  functionalism"  (s.64-80),  "The  computational  theory  of  mind"  (s.81-96),  "Connectionism"  (s.97-116),  "Physicalism  and  supervenience"  (s.
117-124),  "Content"  (s.125-143),  "Mental  Causation"  (s.144-158),  "Kinds  of  consciouseness"  (s.  159-170),  "Phenomenal  Consciuuness"  (s.
171-189)

CEL KSZTAŁCENIA
Celem  zajęć  jest  pogłębienie  wiedzy  i  umiejętności  studenta  w  zakresie  tłumaczeń  tekstów  filozoficznych  z  języka  angielskiego  oraz  pisania
rozprawek filozoficznych w języku angielskim

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW 
KSZTAŁCENIA 
Symbole efektów obszarowych H1A_W02+, H1A_U01++, H1A_U10++, H1A_K01++, H1A_K06+
Symbole efektów kierunkowych K1_W05+, K1_U15+, K1_U16+, K1_K01+, K1_K02+

EFEKTY KSZTAŁCENIA
Wiedza
W1 - Student ma pogłębić wiedzę o metodach i specyfice tłumaczeń tekstów filozoficznych z języka angielskiego, a także poszerzyć znajomość
angielskiej terminologii filozoficznej (K1_W05)
Umiejętności
U1 -  Student  potrafi  samodzielnie  przetłumaczyć  tekst  filozoficzny  z  języka  angielskiego  na  język  polski,a  także  przygotować  ustną  i  pisemną
wypowiedź w tym języku (K1_U15, K1_U16)
Kompetencje społeczne
K1 - Uczestnictwo w europejskim życiu - kulturalno- filozoficznym (udział zw zagranicznych stypendiach i konferencjach); otwartość na nowe idee,
świadomość potrzeby permanentnego kształcenia się (K1_K01, K1_K02)

LITERATURA PODSTAWOWA
1) Ravenscaft I., 2005r., "Philosophy of Mind", wyd. Oxford, s.s.9-189, 2) Searle J., 1997r., "The Mystery of Consciousness", wyd. New York, 3)
Russel B., 1921r., "The Analysys of Mind", wyd. London.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
1) Smart J.J.C., 1959r., "Sensations and Brain Process", wyd. "Philosophical Review", 82, s.s.141-156.

Przedmiot/moduł:
TRANSLATORIUM
Obszar kształcenia: nauki humanistyczne
Status przedmiotu: Fakultatywny
Grupa przedmiotów: O-przedmiot kształcenia 
ogólnego
Kod ECTS: 08134-11-O
Kierunek studiów: Filozofia
Specjalność: Filozofia
Profil kształcenia: Ogólnoakademicki
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów/Forma kształcenia: Studia 
pierwszego stopnia
Rok/semestr: III/5

Rodzaje zajęć: ćwiczenia audytoryjne
Liczba godzin w semestrze/tygodniu:
Ćwiczenia: 30/2
Formy i metody dydaktyczne
Ćwiczenia
Ćwiczenia audytoryjne - Tłumaczenie i analiza 
tekstów (praca z książką), praca grupowa, 
samodzielne referowanie (W1, U1, K1)
Forma i warunki zaliczenia
Sprawdzian pisemny 1 - Student udziela pisemnych 
odpowiedzi w języku angielskim na pytania z zakresu 
filozofii umysłu (W1, U1, K1)
Liczba punktów ECTS: 5
Język wykładowy: angielski
Przedmioty wprowadzające: 
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 hab. Krzysztof Kościuszko, prof. UWM
Osoby prowadzące przedmiot:
dr hab. Krzysztof Kościuszko, prof. UWM
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Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B

TRANSLATORIUM
ECTS: 5 TRANSLATION

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
- udział w ćwiczeniach 30,0 godz.

- udział w ćwiczeniach 30,0 godz.

60,0 godz.
2. Samodzielna praca studenta:
- analiza i sprawdzanie tlumaczeń, konsultacje e-mailowe 20,0 godz.

- opracowanie sprawozdań z ćwiczeń 20,0 godz.

- przygotowanie do ćwiczeń 30,0 godz.

- przygotowanie dwóch wystąpień 20,0 godz.

90,0 godz.

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

liczba punktów ECTS = 150,00 godz.: 30,00 godz./ECTS = 5,00 ECTS 

w zaokrągleniu: 5 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 2,00 punktów ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 3,00 punktów ECTS.


