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WYKŁAD
Na  wykładzie  przedstawia  się  najważniejsze  problemy  z  dziejów  polskiej  myśli  filozoficznej.  W  szczególności  omawia  się  koncepcje,  które
decydują o znaczeniu polskiej filozofii w europejskiej tradycji badań filozoficznych. Wykład przedstawia zarówno zagadnienia, jak i postaci polskiej
filozofii  od  epoki  średniowiecza  po  współczesność.  Omówione  zostaną  m.  in.  poglądy  :  Witelona,Mateusza  z  Krakowa,  Grzegorza  z  Sanoka,
Andrzeja  Frycza  -  Modrzewskiego,  Szymona  Budnego,  Stanisława  Staszica,  Jana  Śniadeckiego,Aleksandra  Świętochowskiego,  Juliana
Ochorowicza,  Edwarda  Abramowskiego,  Henryka  Struvego,  Stefana  Pawlickiego,  Józefy  Kodisowej,  Władysława  Heinricha,  Joachima
Metellmanna,  Wincentego  Lutosławskiego,  Stanisława  Brzozowskiego,  Władysława  Dawida,  Kazimierza  Twardowskiego,  Tadeusza
Kotarbińskiego,  Władysława  Tatarkiewicza,  Jana  Łukasiewicza,  Tadeucsza  Czeżowskiego,  Romana  Ingardena,  Stanisława  Ignacego
Witkiewicza,Leona Chwistka Leszka Kołakowskiego, Józefa Marii Bocheńskiego. Problematyka polskiej filozofii romantycznej zostanie omówiona
na ćwiczeniach.

ĆWICZENIA
Podczas ćwiczeń omówione zostaną główne nurty filozoficzne rozwijające się w Polsce w poszczególnych epokach historycznych. uwaga będzie
skupiona na najbardziej  znaczących filozofach. Wybór omawianych myślicieli  został  dokonany w taki  sposób, aby tematyka ćwiczeń dopełniała
tematykę  wykładów.  Idee  poszczególnych  filozofów  będą  zapoznawane  przez  analizę  tekstu  źródłowego  oraz  przy  pomocy  opracowań
dotyczących nurtów filozofii polskiej charakterystycznych dla wybranych okresów historycznych.

CEL KSZTAŁCENIA
Podstawowym celem kształcenia jest zapoznanie studentów z dorobkiem polskich filozofów. Posiadanie niezbędnej wiedzy w tym zakresie jest
niezbędne dla zrozumienia istoty procesów kształtujących specyfikę kultury polskiej w kontekście rozwoju innych kultur narodowych

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW 
KSZTAŁCENIA 
Symbole efektów obszarowych H2A_W01+, H2A_W05++, H2A_U01+, H2A_U03+, H2A_K01++, H2A_K02+, H2A_K06+
Symbole efektów kierunkowych K2_W01+, K2_W02+, K2_W03+, K2_U01+, K2_U02+, K2_K01+, K2_K02+

EFEKTY KSZTAŁCENIA
Wiedza
W1 - Wszechstronnie zna i rozumie związki między refleksją filozoficzną a różnorodnymi zjawiskami kulturowymi stanowiącymi przedmiot studiów
kierunkowych oraz jednej z fakultatywnych specjalności (K2_W01)
W2 - Ma rozszerzoną wiedzę o miejscu i znaczeniu filozofii w relacji do nauk oraz o przedmiotach i metodach myślenia filozoficznego (K2_W02)
W3 - Zna i rozumie zależności między filozofią i naukami na poziomie umożliwiającym pracę multi, inter oraz transdyscyplinarną (K2_W03)
Umiejętności
U1 - Wszechstronnie i swobodnie zdobywa informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych oraz operuje nimi (K2_U01)
U2 - Samodzielnie zdobywa wiedzę, poszerza umiejętności badawcze oraz planuje projekty badawcze (K2_U02)
Kompetencje społeczne
K1 - Zna zakres posiadanej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego (K2_K01)
K2  -  Samodzielnie  podejmuje  i  inicjuje  działania  zawodowe  ;  planuje  i  organizuje  ich  przebieg,  rozumie  konieczność  wykazania  się  w  nich
elastycznością i operatywnością (K2_K02)

LITERATURA PODSTAWOWA
1)  Borzym  S.,  1981r.,  "Filozofia  polska  1900  -  1950",  wyd.  Warszawa,  2)  Mackiewicz  W.  (red.),  2005r.,  "Filozofia  polska  powojenna",  wyd.
Warszawa, t. t. 1-3, 3) Janeczek S., 2001r., "Filozofia na KUL-u. Nurty, osoby, idee", wyd. Lublin, 4) Palacz R., 1980r., "Filozofia polska wieków
średnich",  wyd.  Warszawa,  5)  Tischner  J.,  2002r.,  "Polski  kształt  dialogu",  wyd.  Kraków,  6)  Wąsik  W.,  1966r.,  "Historia  filozofii  polskiej",  wyd.
Warszawa 1971, t.t. 1 -2, 7) Woleński J., Skoczyński J., , 1988r., "Historia filozofii polskiej", wyd. Kraków 2010, 8) Walicki A. (red.), 1986r., "Zarys
dziejów filozofii  polskiej.  1815 - 1918", wyd. Warszawa 1992, 9) Walicki A.,,  1977r.,  "Stanisław Brzozowski - drogi myśli",  wyd. Warszawa , 10)
Węgrzecki A., Stróżewski W., 1995r., "W kręgu myśli Romana Ingardena", wyd. Kraków , 11) Baczko B., 1965r., "Człowiek i światopogląd", wyd.
Warszawa , 12) Ingarden R., 1960r., "Spór o istnienie świata", wyd. Kraków , t. t. 1 - 3.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
1)  Adamczyk  S.,  1960r.,  "Metafizyka  ogólna  czyli  ontologia",  wyd.  Lublin,  2)  Amsterdamski  S.,  1965r.,  "Filozoficzne  interpretacje  pojęcia
prawdopodobieństwa", wyd. Warszawa, 3) Bonowicz W., 2000r., "Tischner", wyd. Kraków , 4) Kłósak k., 1976r., "Materializm dialektyczny", wyd.
Kraków 1948 , 5) Kołakowski L., 1978r., "Główne nurty marksizmu. Powstanie - rozwój - rozkład", wyd. Paryż, 6) Krajewski W., 1967r., "Związek
przyczynowy",  wyd.  Warszawa  ,  7)  Krąpiec  M.  A.,  1966r.,  "Metafizyka",  wyd.  Poznań,  8)  Schaff  A.,  1960r.,  "Narodziny  i  rozwój  filozofii
marskistowskiej",  wyd.  Londyn,  9)  Wojtyła  K.,  1969r.,  "Osoba  i  czyn",  wyd.  Kraków,  10)  Łotys  Z.,  2001r.,  "Kwestia  chłopska  w  świadomości
społecznej polskiego Oświecenia", wyd. Olsztyn.
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Profil kształcenia: Ogólnoakademicki
Forma studiów: Stacjonarne
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Rodzaje zajęć: ćwiczenia praktyczne, wykład
Liczba godzin w semestrze/tygodniu:
Wykład: 30/2
Ćwiczenia: 30/2
Formy i metody dydaktyczne
Wykład
Wykład - Wykład prezentuje najważniejsze 
osiągnięcia polskiej filozofii na tle dziejów myśli 
europejskiej. (W1, W2, W3, U1, U2, K1, K2)
Ćwiczenia
Ćwiczenia praktyczne - Analiza najważniejszych prac 
(tekstów źródłowych) z historii filozofii polskiej. (W1, 
W2, W3, U1, K1, K2)
Forma i warunki zaliczenia
Egzamin ustny - Egzamin ustny z problematyki 
wykładów po uprzednim zaliczeniu ćwiczeń przez 
studenta. Podczas egzamin student otrzymuje dwa 
pytania dotyczące problematyki wykładów. (W1, W2, 
W3, U1, U2, K1, K2)
Kolokwium pisemne 1 - Zaliczenie ćwiczeń jest 
możliwe na podstawie znajomości problematyki 
ćwiczeń i pozytywnej oceny z kolokwium. (W1, W2, 
W3, U1, U2, K1, K2)
Sprawozdanie 2 - zaliczenie na podstawie lektury ze 
zrozumieniem przynajmniej dwóch prac z zakresu 
historii filozofii polskiej oraz na podstawie referatu 
dotyczącego koncepcji przedstawionych w tych 
tekstach (W1, W2, W3, U1, U2, K1, K2)
Liczba punktów ECTS: 6
Język wykładowy: polski
Przedmioty wprowadzające: Wstęp do filozofii, 
historia filozofii starożytnej i średniowiecznej, historia 
filozofii nowożytnej,antropologia filozoficzna
Wymagania  wstępne:  Znajomość  podstawowych
koncepcji z dziejów myśli filozoficznej

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 hab. Dariusz Barbaszyński
e-mail: dariusz.barbaszynski@uwm.edu.pl
Osoby prowadzące przedmiot:
dr hab. Dariusz Barbaszyński, mgr Marek Jawor
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Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B

FILOZOFIA POLSKA
ECTS: 6 POLISH PHILOSOPHY

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 

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

- udział w ćwiczeniach 30,0 godz.

60,0 godz.
2. Samodzielna praca studenta:
- samodzielna praca studenta 85,0 godz.

85,0 godz.

godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta  OGÓŁEM: 145,0 godz.

liczba punktów ECTS = 145,00 godz.: 25,00 godz./ECTS = 5,80 ECTS 

w zaokrągleniu: 6 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 2,48 punktów ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 3,52 punktów ECTS.


