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08134-21-B FILOZOFIA PRZYRODY
ECTS: 5 PHILOSOPHY OF NATURE
TREŚCI MERYTORYCZNE

WYKŁAD
Podstawowe pojęcia i zagadnienia filozofii przyrody. Koncepcje filozofii przyrody. Spory o prazasadę świata. Modele kosmologiczne. Zagadnienie
poczatkowej  osobliwości.  Atomizm.  Filozoficzne  koncepcje  przestrzeni.  Filozoficzne  koncepcje  czasu.  Indeterminizm  kontra  determiznizm.
Problem  strzałki  czasu.  Problem  definicji  biologicznego  życia.  Koncepcje  powstania  życia.  Zagadnienia  ewolucjonizmu.  Emergencja.
Samoorganizacja

ĆWICZENIA
Starożytna filozofia przyrody - jońska rewolucja.Problem matematyczności przyrody - Pitagoras i  jego następcy. Nowe podejście do przyrody w
filozofii  renesansu  (Bruno,  Galileusz).  Problem  zmienności  przyrody  -  darwinizm  a  kreacjonizm.  Praktyczna  filozofia  przyrody  -  wzrost
filozoficznych zainteresowań przyrodą w kontekście kryzysu ekologicznego. Filozofia przyrody jako estetyka natury.

CEL KSZTAŁCENIA
Wprowadzenie  studentów  w  zagadnienia  filozoficzno-przyrodnicze,  najważniejsze  problemy  i  rozstrzygnięcia.  Przedmiot  zaznajamia  z
podstawową terminologią, założeniami poglądów i ich konsekwencjami. Uczy rozstrzygać spory światopoglądowe.

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW 
KSZTAŁCENIA 
Symbole  efektów  obszarowych  H2A_W01+,  H2A_W02+,  H2A_U01+,  H2A_U04+,  H2A_U06++,  H2A_K01++,  H2A_K02+,  H2A_K04+,
H2A_K06+
Symbole efektów kierunkowych K2_W02+, K2_W04+, K2_U03+, K2_U05+, K2_K01+, K2_K02+, K2_K06+

EFEKTY KSZTAŁCENIA
Wiedza
W1 - Nabycie uporządkowanej, pogłębionej wiedzy z zakresu filozofii przyrody; student zna podstawową terminologię z zakresu filozofii przyrody
(K2_W02, K2_W04)
Umiejętności
U1 - Student potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację ważnych poglądów filozoficzno-przyrodniczych (K2_U03, K2_U05)
Kompetencje społeczne
K1 -  Student  rozumie  potrzebę  uczenia  się  przez  całe  życie;  stosuje  zdobytą  wiedzę  do  interpretacji  zjawisk  otaczającego  świata;  prawidłowo
identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu (K2_K01, K2_K02, K2_K06)

LITERATURA PODSTAWOWA
1)  Heller  M.,  Pabjan T.,  2007r.,  "Elementy  filozofii  przyrody",  wyd.  Biblos,  2)  Dyk W.,  2003r.,  "Człowiek  w rozszerzajacym się  wszechświecie",
wyd. Szczecin , 3) Heller M., 2004r., "Filozofia przyrody. Zarys historyczny", wyd. Znak.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
1) Kirk G.S., Raven J.E., Schofield M., 1999r., "Filozofia przedsokratejska", wyd. PWN, 2) Russo L., 2005r., "Zapomniana rewolucja. Grecka mysl
naukowa  a  nauka  nowoczesna",  wyd.  Universitas,  3)  Piątek  Z.  ,  1998r.,  "Etyka  środowiskowa.  Nowe  spojrzenie  na  miejsce  czlowieka  w
przyrodzie", wyd. IF UJ, 4) Bohme G., 2002r., "Filozofia i estetyka przyrody", wyd. Oficyna Naukowa.
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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/2

Rodzaje zajęć: ćwiczenia audytoryjne, wykład
Liczba godzin w semestrze/tygodniu:
Wykład: 30/2
Ćwiczenia: 15/1
Formy i metody dydaktyczne
Wykład
Wykład - Wykład informacyjny (W1, U1, K1)
Ćwiczenia
Ćwiczenia audytoryjne - referowanie wybranych 
problemów w zespołach, dyskusja (W1, U1, K1)
Forma i warunki zaliczenia
Egzamin pisemny (ustrukturyzowane pytania) - 
Student w formie pisemnej odpowiada na pytania z 
zakresu treści przedstawionych na wykładzie (W1, 
U1, K1)
Sprawdzian ustny 1 - zaliczenie ustne, wymagana 
obecność, aktywność, wygłoszenie dwóch wystąpień, 
przygotowanie pracy krytycznej na podstawie 
krótkiego tekstu źródłowego (W1, U1, K1)
Liczba punktów ECTS: 5
Język wykładowy: polski
Przedmioty wprowadzające: 
Wymagania wstępne: 
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dr hab. Krzysztof Kościuszko, prof. UWM
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dr hab. Krzysztof Kościuszko, prof. UWM, dr Dariusz 
Liszewski
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Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B

FILOZOFIA PRZYRODY
ECTS: 5 PHILOSOPHY OF NATURE

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 

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

- konsultacje 2,0 godz.

- konsultacje 1,0 godz.

- przeprowadzenie egzaminu 2,0 godz.

- udział w ćwiczeniach 10,0 godz.

- udział w wykładach 30,0 godz.

- udział w ćwiczeniach 15,0 godz.

90,0 godz.
2. Samodzielna praca studenta:
- lektura zalecanej liteartury 10,0 godz.

- przygotowanie do egzaminu 10,0 godz.

- przygotowanie do kolokwium 10,0 godz.

- przygotowanie do ćwiczeń 14,0 godz.

- przygotowanie referatów 6,0 godz.

- samodzielne lektury powiązane z tematyką wykładów 15,0 godz.

65,0 godz.

godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta  OGÓŁEM: 155,0 godz.

liczba punktów ECTS = 155,00 godz.: 30,00 godz./ECTS = 5,17 ECTS 

w zaokrągleniu: 5 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 2,90 punktów ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 2,10 punktów ECTS.


