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08034-10-O PROBLEM PRZEMIAN CYWILIZACJI ZACHODNIEJ W 
AMERYKAŃSKIEJ FILOZOFII SPOŁECZNEJ

ECTS: 2 THE QUESTION OF WEST CIVILISATION TRANSITION IN AMERICAN 
SOCIAL PHILOSOPHY

TREŚCI MERYTORYCZNE

WYKŁAD
Wykład ukazuje możliwie całościowy obraz współczesnych przemian cywilizacyjnych w świetle amerykańskiej filozofii społecznej, która wnikliwie
bada  sprzeczności  (ekonomiczne,  ekologiczne,  społeczne,  polityczne  i  kulturowe)  współczesnego  świata:  wysoki  poziom  postępu
technologicznego przy równie wysokim poziomie degradacji środowiska naturalnego; poczucie nieograniczonych możliwości przy jednoczesnym
braku celu, określonego kierunku działań; ogromna produktywność gospodarczą, i równolegle powiększająca się polaryzacja tak między Północą i
Południem,  jak  i  bogatymi  i  biednymi  w  krajach  wysoko  rozwiniętych;  zwiększanie  liczby  ponadnarodowych  instytucji  politycznych  przy  wciąż
obecnych konfliktach etnicznych, religijnych, klasowych.

CEL KSZTAŁCENIA
Celem wykładu jest zaznajomienie studentów z zagadnieniem przemian cywilizacji  zachodniej oraz ogólnymi wyzwaniami, jakie ze sobą niesie,
jak również próbami ich interpretacji przez poszczególnych myślicieli (głównie amerykańskich).

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW 
KSZTAŁCENIA 
Symbole  efektów  obszarowych  H1A_W02+,  H1A_W05+,  H1A_W09+,  H1A_U02+,  H1A_U04+,  H1A_U06+,  H1A_U07+,  H1A_U08+,
H1A_U09+, H1A_K01+, H1A_K02+, H1A_K06+, S1A_W04+
Symbole efektów kierunkowych K1_W01+, K1_W03+, K1_W11+, K1_U01+, K1_U05+, K1_U12+, K1_U13+, K1_K01+, K1_K05+

EFEKTY KSZTAŁCENIA
Wiedza
W1 - Student zna i rozumie, na poziomie podstawowym, rolę refleksji filozoficznej w kształtowaniu kultury i cywilizacji. (K1_W01)
W2 - Student zna pojęcia prezentowane na wykładzie oraz znaczeniową ewolucję niektórych z nich. (K1_W03)
W3 - Student wymienia ogólne zależności między kształtowaniem się idei filozoficznych a zmianami kulturowymi, cywilizacyjnymi i społecznymi.
(K1_W11)
Umiejętności
U1 - Student wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i wykorzystuje informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych. (K1_U01)
U2 - Student poprawnie posługuje się poznaną na wykładzie terminologią filozoficzną. (K1_U05)
U3 - Student wykrywa podstawowe związki między rozwojem idei filozoficznych a procesami społecznymi i kulturowymi. (K1_U12)
U4 - Student wypowiada się i pisze na tematy filozoficzne, wygłasza własne poglądy w sprawach społecznych i światopoglądowych. (K1_U13)
Kompetencje społeczne
K1 - Student zna zakres posiadanej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju. (K1_K01)
K2 - Student stara się efektywnie organizować własną pracę i krytycznie ocenia jej postęp. (K1_K05)

LITERATURA PODSTAWOWA
1)  Barber  B.R.,  2000r.,  "Dżihad  kontra  McŚwiat",  2)  Bell  D.,  1994r.,  "Kulturowe  sprzeczności  kapitalizmu",  3)  Fukuyama  F.,  1997r.,  "Ostatni
człowiek", 4) Fukuyama, F., 1996r., ", Koniec historii", 5) Gore A., 1996r., "Ziemia na krawędzi. Człowiek a ekologia", 6) Huntington, S.P., 1998r.,
"Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego", 7) Toffler A., 1997r., "Trzecia fala".

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
1) Brown L.R.,  1982r.,  "Jutro może być za późno",  2) Capra F.,  1994r.,  "Tao fizyki",  3) Fukuyama, F.,  2000r.,  "Wielki  wstrząs. Natura ludzka a
odbudowa porządku społecznego", 4) Postman N., 1995r., "Technopol. Triumf techniki nad kulturą", 5) Rifkin J., 2003r., "Koniec pracy. Schyłek
siły  roboczej  na  świecie  i  początek  ery  postronkowej",  6)  Toffler  A.,  1974r.,  "Szok  przyszłości",  7)  Bauman  Z.,  1995r.,  "Wieloznaczność
nowoczesna, nowoczesność wieloznaczna", 8) Kagan R., 2003r., "Potęga i raj. Ameryka i Europa w nowym porządku świata.", 9) Thurow L. C.,
1999r., "Przyszłość kapitalizmu. Jak dzisiejsze siły ekonomiczne kształtują świat jutra", 10) Wallerstein I., 2004r., "Koniec świata jaki znamy".

Przedmiot/moduł:
PROBLEM PRZEMIAN CYWILIZACJI ZACHODNIEJ 
W AMERYKAŃSKIEJ FILOZOFII SPOŁECZNEJ
Obszar kształcenia: nauki społeczne, nauki 
humanistyczne
Status przedmiotu: Obligatoryjny
Grupa przedmiotów: O-przedmiot kształcenia 
ogólnego
Kod ECTS: 08034-10-O
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: wykład
Liczba godzin w semestrze/tygodniu:
Wykład: 30/2
Formy i metody dydaktyczne
Wykład
Wykład - Wykład informacyjno-problemowy (W1, W2, 
W3, U1, U2, U3, U4, K1, K2)
Forma i warunki zaliczenia
Praca kontrolna 1 - Warunek zaliczenia: dłuższa 
wypowiedź pisemna (rozwiązywanie problemu) na 
temat związany z problematyką wykładów. (W1, W2, 
W3, U1, U2, U3, U4, K1, K2)
Liczba punktów ECTS: 2
Język wykładowy: polski
Przedmioty wprowadzające: brak
Wymagania wstępne: brak

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 Jadwiga Błahut-Prusik
e-mail: jblahut@op.pl
Osoby prowadzące przedmiot:
dr Jadwiga Błahut-Prusik

Uwagi dodatkowe:
W wykładzie mogą uczestniczyć studenci innych 
kierunków i poziomów studiów Wydziału 
Humanistycznego.
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Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B
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SOCIAL PHILOSOPHY

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
- konsultacje (w tym omówienie prac pisemnych) 1,0 godz.

- udział w wykładach 30,0 godz.

31,0 godz.
2. Samodzielna praca studenta:
- napisanie pracy problemowej (w tym sprecyzowanie tematu, zebranie literatury, sporządzenie konspektu) 10,0 godz.

- zapoznanie się z wybranymi pozycjami z literatury obowiązkowej 12,0 godz.

22,0 godz.

godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta  OGÓŁEM: 53,0 godz.

liczba punktów ECTS = 53,00 godz.: 30,00 godz./ECTS = 1,76 ECTS 

w zaokrągleniu: 2 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1,17 punktów ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 0,83 punktów ECTS.


