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WYKŁAD
Wykłady  wprowadzają  w  zagadnienia  współczesnej  filozofii  kultury:  jej  krótki  rys  historyczny,  zasadnicze  spory  i  rozstrzygnięcia.  Głównym
zamierzeniem  jest  zapoznanie  studentów  ze  specyfiką  filozoficznej  refleksji  nad  kulturowymi  wytworami  człowieka,  ich  źródłami,  istotą,
konsekwencjami  dla  wiedzy  oraz  praktycznej  sfery  życia.  Wśród  ważniejszych  koncepcji  analizowane  są  m.in.  stanowiska  filozofii  życia,
freudyzmu, neokantyzmu, fenomenologii, hermeneutyki, szkoły frankfurckiej, postmodernizmu.

ĆWICZENIA
Problematyka  ćwiczeń  stanowi  uzupełnienie  i  rozwinięcie  wykładów.  Zajęcia  ćwiczeniowe  będą  realizowane  na  podstawie  analizy  fragmentów
tekstów źródłowych oraz przygotowanych przez studentów prezentacji.

CEL KSZTAŁCENIA
Przedmiot rozwija wiedzę w zakresie współczesnej teorii  i  filozofii  kultury. Celem jest poznanie podstawowych koncepcji kultury, jakie rozwinęły
się w filozofii u schyłku XIX wieku i w dwudziestym stuleciu. Student nabywa umiejętności analizy zjawisk kulturowych, wskazuje związki między
różnorodnymi  odmianami  kultury  a  poglądami  filozoficznymi,  formułuje  krytykę  zjawisk  kulturowych  z  pozycji  filozoficznych  (aksjologicznych,
metafizycznych itp.).

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW 
KSZTAŁCENIA 
Symbole  efektów  obszarowych  H2A_W05+,  H2A_W06+,  H2A_W07+,  H2A_W09+++,  H2A_W10+,  H2A_U01+,  H2A_U02++,  H2A_U05++,
H2A_U06++, H2A_K05+, H2A_K06+, S2A_W04+
Symbole efektów kierunkowych K2_W01+, K2_W10+, K2_W13+, K2_W20++, K2_U01+, K2_U04++, K2_U07++, K2_K04+, K2_K05+

EFEKTY KSZTAŁCENIA
Wiedza
W1  -  Student  posiada  wiedzę  o  współczesnych  filozoficznych  koncepcjach  kultury.  Zna  związki  między  filozofią  kultury  a  głównymi  działami  i
dyscyplinami filozofii. (K2_W10, K2_W13, K2_W20)
W2 - Student posiada wiedzę o filozoficznych fundamentach kultury. (K2_W01, K2_W20)
Umiejętności
U1 - Student wskazuje różnice między odmiennymi sposobami rozumienia kultury. (K2_U04, K2_U07)
U2  -  Samodzielnie  dobiera  materiały  źródłowe  i  monograficzne  do  podejmowanych  problemów  i  przygotowywanych  wystąpień.  Odróżnia
filozoficzną interpretację zjawisk kulturowych od ujęć socjologicznych, historycznych, antropologicznych itp. Wskazuje zależności między ideami
filozoficznymi a różnorodnymi zjawiskami kultury. (K2_U01, K2_U04, K2_U07)
Kompetencje społeczne
K1 - Student rozumie potrzebę zaangażowania i uczestnictwa w życiu kulturalnym. (K2_K04)
K2 - Rozumie znaczenie filozofii w rozwoju i interpretacji zjawisk kulturowych. (K2_K05)

LITERATURA PODSTAWOWA
1) Cassirer E., 1971r., "Esej o człowieku; Wstęp do filozofii kultury", wyd. Warszawa, 2) Rosińska Z., Michalik J. (red.), 2006r., "Co to jest filozofia
kultury?",  wyd.  Warszawa  ,  3)  Kmita  J.,  1985r.,  "Kultura  i  poznanie",  wyd.  Warszawa,  4)  Kowalczyk  S.,  1996r.,  "Filozofia  kultury.  Próba
personalistycznego ujęcia problematyki",  wyd. Lublin, 5) Kroeber A., 2002r.,  "Istota kultury", wyd. Warszawa, 6) Lyotard J.F., 1997r.,  "Kondycja
ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy", wyd. Warszawa , 7) Przyłębski A., 2005r., "Hermeneutyczny zwrot filozofii", wyd. Poznań, 8) Szahaj A.,
2004r.,  "Zniewalająca  moc  kultury.  Artykuły  i  szkice  z  filozofii  kultury,  poznania  i  polityki",  wyd.  Toruń,  9)  Szahaj  A.,  2008r.,  "Relatywizm  i
fundamentalizm oraz inne szkice z filozofii kultury i polityki", wyd. Toruń, 10) Schnädelbach H., 1992r., "Filozofia w Niemczech 1831-1933", wyd.
Warszawa, 11) Simmel G., 2007r., "Filozofia kultury. Wybór esejów", wyd. Kraków.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
1)  Adorno  T.  W.,  1990r.,  "Sztuka  i  sztuki.  Wybór  esejów",  wyd.  Warszawa,  2)  Baudrillard  J.,  2009r.,  "Przejrzystość  zła.  Esej  o  zjawiskach
skrajnych",  wyd.  Warszawa,  3)  Baudrillard J.,  2005r.,  "Symulakry i  symulacja",  wyd.  Warszawa,  4)  Kłoskowska A.,  1981r.,  "Socjologia kultury",
wyd.  Warszawa,  5)  Spengler  O.,  2001r.,  "Zmierzch  Zachodu.  Zarys  morfologii  historii  uniwersalnej",  wyd.  Warszawa,  6)  Carroll  N.,  2011r.,
"Filozofia sztuki masowej", wyd. Gdańsk.
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Rodzaje zajęć: ćwiczenia audytoryjne, wykład
Liczba godzin w semestrze/tygodniu:
Wykład: 30/2
Ćwiczenia: 15/1
Formy i metody dydaktyczne
Wykład
Wykład - wykład problemowy, wykład 
konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, 
wykład informacyjny (W1, W2, U1, K2)
Ćwiczenia
Ćwiczenia audytoryjne - Analiza tekstów z dyskusją, 
praca w grupach, metoda problemowa. (W1, U1, U2, 
K1, K2)
Forma i warunki zaliczenia
Kolokwium pisemne 1 - Zaliczenie pisemnego 
sprawdzianu obejmującego problematykę wykładów i 
ćwiczeń. (W1, W2, U1, U2, K1, K2)
Liczba punktów ECTS: 5
Język wykładowy: polski
Przedmioty wprowadzające: Historia filozofii 
współczesnej, Metodologia nauk humanistycznych i 
społecznych
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Osoby prowadzące przedmiot:
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Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B

FILOZOFIA KULTURY
ECTS: 5 PHILOSOPHY OF CULTURE

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 

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

- udział w ćwiczeniach 15,0 godz.

- − konsultacje/e-konsultacje 5,0 godz.

- − konsultacje/e-konsultacje (sprawdzenie, analiza i omówienie prezentacji) 5,0 godz.

55,0 godz.
2. Samodzielna praca studenta:
- − lektury tekstów i monografii (rozszerzenie, uzupełnienie i utrwalenie problematyki wykładów) 30,0 godz.

- − przygotowanie 2 prezentacji 10,0 godz.

- − przygotowanie do ćwiczeń 30,0 godz.

- − przygotowanie problematyki wykładów i ćwiczeń do pisemnego zaliczenia 10,0 godz.

80,0 godz.

godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta  OGÓŁEM: 135,0 godz.

liczba punktów ECTS = 135,00 godz.: 27,50 godz./ECTS = 4,91 ECTS 

w zaokrągleniu: 5 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 2,04 punktów ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 2,96 punktów ECTS.


