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08134-10-DF WYKŁAD MONOGRAFICZNY - WYBRANE PROBLEMY 
AKSJOLOGII I ONTOLOGII

ECTS: 2 PROBLEMS OF THE ONTOLOGY END THE TLEORY OF VALUE
TREŚCI MERYTORYCZNE

WYKŁAD
Problematyka  wykładów  skoncentrowana  jest  na  źródłach  i  problemach  współczesnej  aksjologii.  Historyczne  przyczyny  rozwoju  współczesnej
aksjologii  związane  są  z  kryzysem  klasycznej  metafizyki  i  upadkiem  koncepcji  dobra  metafizycznego.  Filozoficzne  argumenty  godzące  w  tę
koncepcję to gilotyna Hume’a, etyka Kanta oraz błąd naturalistyczny. Współczesna aksjologia zmaga się między innymi z problemem dualizmu
faktu  i  wartości.  Zarówno  obiektywizm  aksjologiczny,  jaki  i  subiektywizm  obarczone  są  poważnymi  trudnościami.  Wykład  przedstawia  złożone
relacje pomiędzy aksjologią a ontologią.

CEL KSZTAŁCENIA
Problematyka  wykładów  skoncentrowana  jest  na  źródłach  i  problemach  współczesnej  aksjologii.  Historyczne  przyczyny  rozwoju  współczesnej
aksjologii  związane  są  z  kryzysem  klasycznej  metafizyki  i  upadkiem  koncepcji  dobra  metafizycznego.  Filozoficzne  argumenty  godzące  w  tę
koncepcję to gilotyna Hume’a, etyka Kanta oraz błąd naturalistyczny. Współczesna aksjologia zmaga się między innymi z problemem dualizmu
faktu  i  wartości.  Zarówno  obiektywizm  aksjologiczny,  jaki  i  subiektywizm  obarczone  są  poważnymi  trudnościami.  Wykład  przedstawia  złożone
relacje pomiędzy aksjologią a ontologią.

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_W09+,
H1A_U02++, H1A_U03+++, H1A_U04+, H1A_U05+++, H1A_K03+++
Symbole  efektów  kierunkowych  K1_W01+,  K1_W02++,  K1_W03+,  K1_W06+,  K1_W07+,  K1_W08+,  K1_W09+,  K1_W10+,  K1_U01+,
K1_U03+, K1_U05+, K1_U07++, K1_U08+, K1_K03++, K1_K09+

EFEKTY KSZTAŁCENIA
Wiedza
W1 - Student definiuje najważniejsze pojęcia aksjologii. Tłumaczy koncepcję dobra metafizycznego. (K1_W01, K1_W02, K1_W03)
W2 - Przedstawia problem argumenty, które podkreślają dualizm bytu i wartości, faktu i powinności. (K1_W02, K1_W06, K1_W07)
W3 - Opisuje różne ujęcia wartości i sposobów ich istnienia. (K1_W08, K1_W09, K1_W10)
Umiejętności
U1 - Student operuje terminologią filozoficzną. (K1_U05)
U2 - Posiada umiejętność analizy wybranych stanowisk w aksjologii. (K1_U03)
U3 - Na poziomie podstawowym porównuje przeciwstawne stanowiska, wskazuje i ocenia ich kluczowe założenia i konsekwencje. (K1_U07)
U4 - Student samodzielnie wyszukuje informacje w źródłach tradycyjnych i elektronicznych. (K1_U01)
U5 - Podejmuje dyskusję w oparciu o poznane poglądy filozofów, ocenia argumenty na rzecz ich słuszności. (K1_U07, K1_U08)
Kompetencje społeczne
K1 - Student dostrzega związek między metafizyką a aksjologią. (K1_K03)
K2 - Potrafi określić związek między rozwiązaniami aksjologicznymi a ideologiami społecznymi. (K1_K09)
K3 - Uznaje pluralizm w myśleniu o wartościach. (K1_K03)

LITERATURA PODSTAWOWA
1)  Arystoteles,  1984r.,  "Metafiyzka",  2)  Czeżowski  T.,  1987r.,  "Pisma  z  etyki  i  teorii  wartości",  3)  Czeżowski,  2004r.,  "O  metafizyce  jej
zagadnieniach i  kierunkach",  4)  Hume D.,  1963r.,  "Traktat  o  naturze ludzkiej",  5)  Stróżewski,  "Istnienie  i  wartość",  6)  Świeżawski  S.  ,  "Byt",  7)
Tomasz  z  Akwinu,  "Kwestie  dyskutowane  o  prawdzie",  8)  Niemczuk  A.  ,  "Filozofia  dobra  przed  powstaniem  aksjlogii",  9)  Krąpiec  M.  A.,
"Metafizyka", 10) Woleński J. , "W stronę logiki", 11) Ingarden R., "Studia z estetyki", 12) Kant I., "Krytyka praktycznego rozumu".

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
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Formy i metody dydaktyczne
Wykład
Wykład - Wykład, wykład problemowy, prezentacja. 
(W1, W2, W3, U1, U2, U3, U4, U5, K1, K2, K3)
Forma i warunki zaliczenia
Esej 1 - Praca pisemna na temat wybranego 
problemu z ontologii lub aksjologii. (W1, W2, W3, U1, 
U2, U3, U4, U5, K1, K2, K3)
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Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B

WYKŁAD MONOGRAFICZNY - WYBRANE PROBLEMY 
AKSJOLOGII I ONTOLOGII

ECTS: 2 PROBLEMS OF THE ONTOLOGY END THE TLEORY OF VALUE

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 

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

30,0 godz.
2. Samodzielna praca studenta:
- Samodizelna praca studenta 15,0 godz.

15,0 godz.

godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta  OGÓŁEM: 45,0 godz.

liczba punktów ECTS = 45,00 godz.: 25,00 godz./ECTS = 1,80 ECTS 

w zaokrągleniu: 2 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1,33 punktów ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 0,67 punktów ECTS.


