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TREŚCI MERYTORYCZNE

WYKŁAD
Problematyka wykładów koncentruje się na historycznym podłożu refleksji o wartościach. Wykład prezentuje złożone relacje między aksjologią a
innymi dyscyplinami filozoficznymi – m.in. antropologią filozoficzną, etyką normatywną; próbuje ukazać znaczenie wartości (szczególnie wartości
moralnych) dla kultury, światopoglądu i ideologii.

ĆWICZENIA
Tematyka  ćwiczeń  stanowi  rozwinięcie  i  uszczegółowienie  wykładów  o  zagadnienia,  które  studenci  po  wprowadzeniu  mogą  przygotować
samodzielnie:  wielość  sposobów rozumienia  wartości  i  stanowisk  w kwestii  sposobu istnienia  wartości,  podstawowe pojęcia  aksjologii,  kwestie
konfliktów wartości i ewentualnych prób ich rozwiązywania, zagadnienie różnych hierarchii wartości i kryteria takich a nie innych ich stratyfikacji.

CEL KSZTAŁCENIA
Przedmiot  służy  wprowadzeniu  w  problematykę  i  specyfikę  aksjologii  jako  nauki  o  wartościach,  jej  najważniejsze  problemy  i  rozstrzygnięcia.
Kształtuje  wyobrażenie  otwartego  charakteru  pytań  i  wynikającą  z  tego  wielość  stanowisk  w  sporach  aksjologicznych  (np.  na  temat  statusu
ontologicznego  wartości,  obowiązywania  wartości  itp.).  Zaznajamia  z  podstawową  terminologią,  przesłankami  poglądów,  ich  podstawowymi
założeniami oraz konsekwencjami. Rozwija znajomość terminologii aksjologicznej.

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW 
KSZTAŁCENIA 
Symbole  efektów  obszarowych  H2A_W02+,  H2A_W05++,  H2A_U01+,  H2A_U02+,  H2A_U03+,  H2A_K01+,  H2A_K04+,  H2A_K05+,
H2A_K06+, S2A_W06+
Symbole efektów kierunkowych K2_W01+, K2_W04+, K2_W05+, K2_U01+, K2_U02+, K2_U06+, K2_K01+, K2_K04+, K2_K06+

EFEKTY KSZTAŁCENIA
Wiedza
W1  -  Student  wszechstronnie  zna  i  rozumie  związki  między  refleksją  filozoficzną  a  różnorodnymi  zjawiskami  kulturowymi.  Dostrzega  różnice
między systemami wartości poszczególnych kultur. (K2_W01)
W2 - Zna terminologię filozoficzną tradycyjnych dziedzin oraz współczesnych dyscyplin filozoficznych. (K2_W04)
W3 - Ma rozszerzoną wiedzę źródłach, istocie, sposobie funkcjonowania norm określających ludzkie zachowania oraz determinujących struktury i
instytucje społeczne. (K2_W05)
Umiejętności
U1 - Wszechstronnie i swobodnie operuje informacjami ze źródeł pisanych i elektronicznych. (K2_U01)
U2 - Samodzielnie zdobywa wiedzę, poszerza umiejętności badawcze oraz planuje projekty badawcze. (K2_U02)
U3 - Określa znaczenie i wartość stawianych tez dla badanego problemu lub sposobu argumentacji. (K2_U06)
Kompetencje społeczne
K1 - Zna zakres posiadanej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego. (K2_K01)
K2 - Jest uczestnikiem życia społecznego i kulturalnego, interesuje się nowatorskimi koncepcjami filozoficznymi w powiązaniu z innymi częściami
życia kulturalnego i społecznego. Dostrzega konieczność postaw tolerancyjnych wobec alternatywnych systemów wartości. (K2_K04)
K3 - Rozumie znaczenie refleksji humanistycznej dla formowania się i jakości relacji społecznych. (K2_K06)

LITERATURA PODSTAWOWA
1) W. Stróżewski, 1982r., "Człowiek i wartość w filozofii Romana Ingardena", wyd. Znak, 2) W. Stróżewski, 1992r., "W kręgu wartości", wyd. Znak,
3) A. MacIntyre, , 2000r., "Krótka historia etyki. Filozofia moralności od czasów Homera do XX wieku", wyd. PWN, 4) T. Ślipko SJ, 2000r., "Zarys
etyki  ogólnej-myśl  filozoficzna",  wyd.  WAM,  5)  J.  Lipiec,  2001r.,  "Świat  wartości",  wyd.  FALL,  6)  L.  Ostasz,  2009r.,  "Czym są  wartości?  Zarys
aksjologii", wyd. UWM, 7) H. Elzenberg, 2002r., "Pisma aksjologiczne", wyd. UMCS, 8) E. Podrez, 1989r., "Człowiek, byt, wartość", wyd. PAX.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
1) red.  S.  Opara i  E.  Starzyńska-Kościuszko,  1996r.,  "Z zagadnień współczesnej  aksjologii",  wyd.  WSP, 2)  E.  Fromm, "Ucieczka od wolności",
wyd. Czytelnik, 3) red. S. Sawicki, A. Tyszczyk, 1992r., "Problematyka aksjologiczna w nauce o literaturze", wyd. KUL , 4) A. H. Maslow,, 1986r.,
"W stronę psychologii istnienia", wyd. PAX, 5) W. Galewicz, 1987r., "N. Hartmann", wyd. Wiedza powszechna.

Przedmiot/moduł:
AKSJOLOGIA
Obszar kształcenia: nauki humanistyczne
Status przedmiotu: Obligatoryjny
Grupa przedmiotów: B-przedmiot kierunkowy
Kod ECTS: 08134-21-B
Kierunek studiów: Filozofia
Specjalność: Filozofia
Profil kształcenia: Ogólnoakademicki
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów/Forma kształcenia: Studia drugiego 
stopnia
Rok/semestr: I/1

Rodzaje zajęć: ćwiczenia audytoryjne, wykład
Liczba godzin w semestrze/tygodniu:
Wykład: 15/1
Ćwiczenia: 15/1
Formy i metody dydaktyczne
Wykład
Wykład - wykład problemowy, wykład 
konwersatoryjny, wykład informacyjny (W1, W2, W3, 
K1, K2)
Ćwiczenia
Ćwiczenia audytoryjne - analiza tekstów z dyskusją, 
metoda problemowa, wystąpienia, samodzielne 
referowanie zagadnień (W2, W3, U1, U2, U3, K3)
Forma i warunki zaliczenia
Esej 2 - Student jest zobowiązany do napisania eseju 
na jeden z trzech wybranych tematów. Skala ocen 
zależna jest od stopnia opanowania przez studenta 
wiedzy na tematy aksjologiczne oraz biegłości 
formalnej. (W1, W3, U1, U2, K2)
Kolokwium pisemne 1 - Kolokwium zawiera 3 pytania 
opisowe. Poprawna odpowiedź na jedno - ocena 
dostateczna; na dwa - dobra; na trzy - bardzo dobra. 
(W2, U3, K1, K3)
Liczba punktów ECTS: 4
Język wykładowy: polski
Przedmioty wprowadzające: etyka normatywna
Wymagania  wstępne:  znajomość  podstawowych
pojęć z zakresu szeroko rozumianej etyki normatywnej.

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 Jacek Sobota
e-mail: jacek.sobota1@wp.pl
Osoby prowadzące przedmiot:
dr Jacek Sobota
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Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B

AKSJOLOGIA
ECTS: 4 AXIOLOGY

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 

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

- udział w wykładach 15,0 godz.

- udział w ćwiczeniach 15,0 godz.

60,0 godz.
2. Samodzielna praca studenta:
- Samodzielna praca studenta 60,0 godz.

60,0 godz.

godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta  OGÓŁEM: 120,0 godz.

liczba punktów ECTS = 120,00 godz.: 30,00 godz./ECTS = 4,00 ECTS 

w zaokrągleniu: 4 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 - 2,00 punktów ECTS.


