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Sylabus przedmiotu/modułu - część A

08134-20-O LOGIKA II
ECTS: 6 LOGIC II
TREŚCI MERYTORYCZNE

WYKŁAD
rozumowania  (rodzaje,  błędy,  zastosowania);  systemy  logiczne;  algebra  zbiorów;  teoria  grafów,  model  (rodzaje,  zastosowania,  prawdziwość);
granice logiki

ĆWICZENIA
komunikat  (literalna  treść,  kontekst,  interpretacje,  luki  konwersacyjne),  metafory  (rodzaje,  zastosowania,  teoria  Grice'a),  teoria  argumentacji
(rodzaje, zastosowania, błędy); perswazja (podstawy, przebieg, cel, taktyki manipulacyjne); komunikacja niewerbalna

CEL KSZTAŁCENIA
przedmiot  służy  rozbudowaniu  wiedzy  i  umiejętności  z  logiki  formalnej,  teorii  zbiorów,  teorii  komunikacji  i  teorii  argumentacji,  jak  również
rozwinięciu zdolności logiczno-krytycznego myślenia

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW 
KSZTAŁCENIA 
Symbole  efektów  obszarowych  H2A_W01+,  H2A_W06+,  H2A_W07+,  H2A_U01++,  H2A_U06+,  H2A_U08+,  H2A_K01++,  H2A_K02+,
H2A_K04+, H2A_K06+
Symbole efektów kierunkowych K2_W02+, K2_W10+, K2_U01+, K2_U03+, K2_U08+, K2_K01+, K2_K02+, K2_K06+

EFEKTY KSZTAŁCENIA
Wiedza
W1 - zna relacje między logiką, filozofią i innymi naukami (K2_W02)
W2 - zna współczesne kierunki w logice (K2_W10)
Umiejętności
U1 - logiczno-krytyczna analiza informacji (K2_U01)
U2 - logiczno-krytyczne formułowanie hipotez (K2_U03)
U3 - analiza strategii argumentacyjnych (K2_U08)
Kompetencje społeczne
K1 - zna wartość logiki w zdobywaniu nowej wiedzy (K2_K01)
K2 - zna wartość logiki w szeroko pojętych procesach organizacyjnych (K2_K02)
K3 - rozumie wartość szeroko pojętej logiki w relacjach społecznych (K2_K06)

LITERATURA PODSTAWOWA
1)  Tokarz,  Marek,  2006r.,  "Argumenty,  Perswazja,  Manipulacja",  wyd.  Gdańskie  Wydawnictwo  Psychologiczne,  2)  Hołówka,  Teresa,  2002r.,
"Kultura logiczna w ćwiczeniach", wyd. Wydział Filozofii i Socjologii UW, 3) Trzęsicki, Kazimierz, 2003r., "Logika i teoria mnogości", wyd. Exit.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
1) Porębska Małgorzata i Suchoń Wojciech, 1991r., "Elementarne wprowadzenie w logikę formalną", wyd. PWN, 2) Pelc, Jerzy, 1982r., "Wstęp do
semiotyki", wyd. Wiedza Powszechna, 3) Rasiowa, Helena, 1973r., "Wstęp do matematyki współczesnej", wyd. PWN.

Przedmiot/moduł:
LOGIKA II
Obszar kształcenia: nauki humanistyczne
Status przedmiotu: Obligatoryjny
Grupa przedmiotów: O-przedmiot kształcenia 
ogólnego
Kod ECTS: 08134-20-O
Kierunek studiów: Filozofia
Specjalność: Wszystkie specjalności
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: 30/2
Ćwiczenia: 30/2
Formy i metody dydaktyczne
Wykład
Wykład - wykład, prezentacja multimedialna (W1, W2, 
U1, U2, U3, K1, K2, K3)
Ćwiczenia
Ćwiczenia audytoryjne - analiza tekstów, konstrukcja 
problemów, krytyczne rozpatrywanie zagadnień (W1, 
W2, U1, U2, U3, K1, K2, K3)
Forma i warunki zaliczenia
Egzamin pisemny (test wyboru tak/nie) - napisanie 
testu (W1, W2, U1, U2, U3, K1, K2, K3)
Kolokwium pisemne 1 - test (W2, U1, U2, U3)
Liczba punktów ECTS: 6
Język wykładowy: polski
Przedmioty wprowadzające: logika, ogólna 
metodologia nauk
Wymagania  wstępne:  logika,  ogólna  metodologia
nauk

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 Jarosław Ziemowit Strzelecki
e-mail: jstrzelecki@uwm.edu.pl
Osoby prowadzące przedmiot:
dr Jarosław Ziemowit Strzelecki



Kod ECTS: AAABB-CD-E_F AAA – Kod dziedziny w systemie ECTS,  BB – numer kierunku, C – 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 – studia drugiego stopnia, 3 – studia jednolite
magisterskie, 4 – studia trzeciego stopnia, 5 – studia podyplomowe, D – numer specjalności, E – grupa przedmiotów, F – kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.

Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B

LOGIKA II
ECTS: 6 LOGIC II

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
- konsultacje instytutowe 2,0 godz.

- konsultacje internetowe 2,0 godz.

- udział w wykładach 30,0 godz.

- udział w ćwiczeniach 30,0 godz.

64,0 godz.
2. Samodzielna praca studenta:
- Samodzielna praca studenta 80,0 godz.

80,0 godz.

godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta  OGÓŁEM: 144,0 godz.

liczba punktów ECTS = 144,00 godz.: 25,00 godz./ECTS = 5,76 ECTS 

w zaokrągleniu: 6 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 2,67 punktów ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 3,33 punktów ECTS.


