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Sylabus przedmiotu/modułu - część A

08134-11-A WARSZTAT FILOZOFICZNY
ECTS: 1 PHILOSOPHICAL WORKSHOP
TREŚCI MERYTORYCZNE

ĆWICZENIA
1.  Filozoficzne  źródła  informacji  2.  Wybrane  metody  myślenia  filozoficznego  3.  Dobór,  prezentacja  i  przekazywanie  informacji  4.  Metodyka,
wymagania  i  rodzaje  prac  pisemnych  5.  Dyskusja  naukowa  w  filozofii  6.  ZALICZENIE:  Samodzielna  prezentacja  i  wystąpienie  poświęcone
wybranemu hasłu/tematowi.

CEL KSZTAŁCENIA
Zajęcia służą zaznajomieniu ze specyfiką studiów filozoficznych, podstawowymi źródłami informacji w formie pisemnej i elektronicznej, sposobami
posługiwania się nimi. Zapoznają ze specyfiką podstawowych filozoficznych metod myślenia. Przygotowują do: - samodzielnej pracy badawczej
(gromadzenie i selekcja informacji, sposoby analizy i opracowywania, notowanie), - publicznych wystąpień (przygotowanie i prezentacja treści) -
naukowej  dyskusji  (ogólne  zasady,  sposoby  argumentacji,  problem  chwytów  erystycznych)  -  pisania  prac  pisemnych  z  uwzględnieniem  reguł
edycji dla tekstów naukowych (ogólne wymagania, przypisy, bibliografia, indeksy).

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW 
KSZTAŁCENIA 
Symbole efektów obszarowych H1A_W02+, H1A_W07+++, H1A_W08+, H1A_U02++, H1A_U04+++, H1A_U05+, H1A_K03++, H1A_K04+
Symbole  efektów  kierunkowych  K1_W15++,  K1_W17+,  K1_W18+,  K1_W19+,  K1_U01++,  K1_U04+,  K1_U06++,  K1_U19+,  K1_K03+,
K1_K04+, K1_K06+

EFEKTY KSZTAŁCENIA
Wiedza
W1 - Student zna specjalistyczne źródła naukowych informacji w formie tradycyjnej i elektronicznej. (K1_W18)
W2 - Student zna ogólne wymagania i sposoby przygotowywania wystąpień. (K1_W15, K1_W17)
W3 - Student zna reguły dyskutowania. (K1_W15)
W4 - Student zna wymagania edytorskie i formalne stawiane tekstom naukowym. (K1_W19)
Umiejętności
U1 - Student samodzielnie sporządza niewielkie bibliografie do wskazanego hasła. (K1_U01)
U2 - Student stosuje w praktyce reguły edycji tekstów naukowych. (K1_U01)
U3 - Student prezentuje samodzielnie przygotowane wystąpienia na proste tematy filozoficzne (K1_U06, K1_U19)
U4 - Przygotowuje pracę pisemną/prezentację wymagającą samodzielnego doboru literatury oraz operowania informacjami. (K1_U04, K1_U06)
Kompetencje społeczne
K1 - Student samodzielnie podejmuje proste działania badawcze i rozwiązuje problemy. (K1_K03, K1_K04)
K2 - Student zna wymagania rzetelnej i uczciwej pracy badawczej oraz dyskusji naukowej. (K1_K06)

LITERATURA PODSTAWOWA
1) Bocheński J.M., 1993r., "Współczesne metody myślenia", wyd. Poznań, 2) Jadacki J.J., 1996r., "Jak studiować filozofię?", wyd. Warszawa, 3)
Korolko M., 1990r., "Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny", wyd. Warszawa , 4) Schopenhauer A., "Erystyka, czyli sztuka prowadzenia
sporów", wyd. dowolne wyd., 5) Rudniański J., 1987r., "O pracy umysłowej. Cele, metody, organizacja psychiczna", wyd. Warszawa.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
1) Kamiński S., 1989r., "Jak filozofować? Studia z metodologii filozofii klasycznej", wyd. Lublin, 2) Marciszewski W., 1981r., "Metody analizy tekstu
naukowego", wyd. Warszawa, 3) Grabowski M., 1998r., "Istotne i nieistotne w nauce. Szkice z aksjologii nauki", wyd. Toruń, 4) Cottrell, S., 2007r.,
"Podręcznik umiejętności studiowania", wyd. Poznań.

Przedmiot/moduł:
WARSZTAT FILOZOFICZNY
Obszar kształcenia: nauki humanistyczne
Status przedmiotu: Obligatoryjny
Grupa przedmiotów: A-przedmiot podstawowy
Kod ECTS: 08134-11-A
Kierunek studiów: Filozofia
Specjalność: Filozofia
Profil kształcenia: Ogólnoakademicki
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów/Forma kształcenia: Studia 
pierwszego stopnia
Rok/semestr: I/1

Rodzaje zajęć: ćwiczenia audytoryjne
Liczba godzin w semestrze/tygodniu:
Ćwiczenia: 15/1
Formy i metody dydaktyczne
Ćwiczenia
Ćwiczenia audytoryjne - Praca indywidualna i w 
grupach , metoda problemowa, przygotowanie 
prezentacji lub projektu. (W1, W2, W3, W4, U1, U2, 
U3, U4, K1, K2)
Forma i warunki zaliczenia
Prezentacja 1 (multimedialna, ustna) - Student 
przedstawia przygotowaną prezentację na wybrany 
temat. Ocenie podlega: dobór i wykorzystanie 
literatury, wartość merytoryczna i oryginalność ujęcia, 
estetyka prezentacji, omówienie wyników. (W1, W2, 
W3, W4, U1, U2, U3, U4, K1, K2)
Liczba punktów ECTS: 1
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 Andrzej Kucner
e-mail: andrzej.kucner@uwm.edu.pl
Osoby prowadzące przedmiot:
dr Andrzej Kucner

Uwagi dodatkowe:
brak
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Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B

WARSZTAT FILOZOFICZNY
ECTS: 1 PHILOSOPHICAL WORKSHOP

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
- Konsultacje 1,5 godz.

- udział w ćwiczeniach 15,0 godz.

16,5 godz.
2. Samodzielna praca studenta:
- Przygotowanie do ćwiczeń 10,0 godz.

- Przygotowanie prezentacji 5,0 godz.

15,0 godz.

godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta  OGÓŁEM: 31,5 godz.

liczba punktów ECTS = 31,50 godz.: 30,00 godz./ECTS = 1,05 ECTS 

w zaokrągleniu: 1 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 0,52 punktów ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 0,48 punktów ECTS.


