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Sylabus przedmiotu/modułu - część A

08134-21-O METODOLOGIA NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH
ECTS: 6 METHODOLOGY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
TREŚCI MERYTORYCZNE

WYKŁAD
SPECYFIKA  NAUK  SPOŁECZNYCH.  wiedza  potoczna  i  wiedza  naukowa,  typologie  badań  naukowych,  funkcje  badań  naukowych,  swoistość
nauk społecznych, przedmiot i cel badań społecznych, rygoryzm i anarchizm metodologiczny HISTORYCZNY ROZWÓJ NAUK SPOŁECZNYCH.
pozytywistyczny paradygmat nauk społecznych, charakterystyka paradygmatu pozytywistycznego, źródła pozytywizmu w naukach społecznych,
socjologia  Augusta  Comte’a,  ekonomia  społeczna  J.  S.  Milla,  socjologia  ewolucjonistyczna,  psychologizm  i  psychosocjologia,  socjologizm
Durkheima,  antypozytywistyczny  paradygmat  nauk  społecznych,  istota  i  źródła  antypozytywistycznego  zwrotu  w  naukach  społecznych,  pojęcie
historyzmu  w  naukach  społecznych,  hermeneutyka  Diltheya,  kulturalizm  Rickerta,  socjologia  antysystemowa  Simmla,  socjologia  rozumiejąca
Webera,  strukturalizm  Levi-  Straussa,  rozwój  hermeneutyki  PARADYGMATY  NAUK  SPOŁECZNYCH.  wczesny  pozytywizm,  darwinizm
społeczny, teoria konfliktu, symboliczny interakcjonizm, etnometodologia, funkcjonalizm st

ĆWICZENIA
Nauki społeczne i humanistyczne - aspekt genealogiczny i metodologiczny. - metodologiczne typy nauk (na podstawie artykułu K. Ajdukiewicza) -
filozoficzne aspekty nauk społecznych i humanistycznych monizm metodologiczny tradycji pozytywistycznej spór o metodę humanistyki w ujęciu
W.  Dilthey’a  neokantyzm:  W.  Windelband  i  H.  Rickert  -  przedmiot,  struktura  i  cel  nauk  społecznych  oraz  humanistycznych  -  wyjaśnianie  w
naukach  humanistycznych  i  społecznych  -  spór  o  pojęcie  oraz  miejsce  nauk  społecznych  i  humanistycznych  w  ogólnej  strukturze  nauki
(osobliwości, specyfika) Hermeneutyka jako paradygmat metodologiczny nauk humanistycznych - historyczne odmiany hermeneutyki (W. Dilthey,
M.  Heidegger,  H.G.  Gadamer)  -  metodologia  hermeneutczna:  determinanty  hermeneutyki  cele  i  zadania  hermeneutyki  teoria  i  praktyka
rozumienia - naukowa uniwersalność hermeneutyki - główne założenia paradygmatu hermeneutycznego.

CEL KSZTAŁCENIA
Przedmiot służy wprowadzeniu w podstawową problematykę metodologii nauk społecznych i humanistycznych. Celem kształcenia jest ukazanie
specyficznego  charakteru  nauk  społecznych  i  humanistycznych  oraz  tego,  co  różni  je  od  nauk  przyrodniczych  i  matematycznych.  Rozwija
znajomość  podstawowej  terminologii  nauk  społecznych  i  humanistycznych,  podstawowych  paradygmatów  organizujących  nauki  społeczne  i
humanistyczne  oraz  metod  i  technik  badania  rzeczywistości  społecznej.  Dostarcza  wiedzy  o  zależności  między  badaniem  rzeczywistości  i
organizacją życia społecznego, politycznego i kulturalnego.

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW 
KSZTAŁCENIA 
Symbole  efektów  obszarowych  H2A_W01+,  H2A_W02++,  H2A_U01+++,  H2A_U06+,  H2A_U07+,  H2A_U09+,  H2A_U11+,  H2A_K01+,
H2A_K06+, S2A_W02+
Symbole efektów kierunkowych K2_W02+, K2_W04+, K2_W07+, K2_W14+, K2_U01+, K2_U03+, K2_U11+, K2_K01+

EFEKTY KSZTAŁCENIA
Wiedza
W1  -  Po  zakończeniu  zajęć  student  posiada  wiedzę  o  relacjach,  jakie  zachodzą  między  filozofią  a  naukami  społecznymi  i  humanistycznymi.
Student definiuje pojęcia nauk społecznych i humanistycznych, wyjaśnia specyfikę metod każdej z tych dziedzin. Student wskazuje miejsce nauk
społecznych i humanistycznych w strukturze wiedzy o rzeczywistości. (K2_W02)
W2  -  Po  zakończeniu  zajęć  student  posiada  wiedzę  o  relacjach,  jakie  zachodzą  między  filozofią  a  naukami  społecznymi  i  humanistycznymi.
Student definiuje pojęcia nauk społecznych i humanistycznych, wyjaśnia specyfikę metod każdej z tych dziedzin. Student wskazuje miejsce nauk
społecznych i humanistycznych w strukturze wiedzy o rzeczywistości. (K2_W04, K2_W07, K2_W14)
Umiejętności
U1  -  Student  posługuje  się  podstawową  terminologią  nauk  społecznych  i  humanistycznych.  Analizuje  i  krytycznie  ocenia  określone  wzory
poznania naukowego. Student samodzielnie interpretuje treści zawarte w literaturze z zakresu metodologii nauk społecznych i humanistycznych.
(K2_U01, K2_U03, K2_U11)
Kompetencje społeczne
K1 -  Student  dostrzega związek między rzeczywistością  społeczną a jej  naukowymi  interpretacjami.  Student  wykazuje  oddziaływanie  myślenia
naukowego na system wartości i norm społecznych. Uznaje wielość interpretacji zjawisk społecznych i kulturowych oraz dostrzega ich historyczną
zmienność. Student dąży do zrozumienia zależności, jakie zachodzą między rzeczywistością a ich naukowym opisem. (K2_K01)

LITERATURA PODSTAWOWA
1)  Benton T,  Craib I.,  2003r.,  "Filozofia  nauk społecznych",  2)  Przyłebski  A.  ,  2005r.,  "Hermeneutyczny zwrot  w filozofii",  3)  Szacki  J.  ,  2003r.,
"Historia myśli socjologicznej", 4) Turner J. H., 2004r., "Struktura teorii socjologicznej", 5) Apanowicz J., 2003r., "Metodologia nauk", 6) Babbie E.,
2003r., "Badania społeczne w praktyce", 7) Sztumski J., 1995r., "Wstęp do metod i technik badań społecznych".

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
1)  Karpiński  J.  ,  "Wprowadzenie  do  metodologii  nauk  psołecznych",  wyd.  1981,  2)  Kuderowicz  Z.  ,  "Dilthey",  wyd.  1967,  3)  Ossowski  S.,  "O
osobliwościach nauk społecznych",  wyd. 1983, 4)  Sułek A.,  "Ogród metodologii  socjologicznej",  wyd. 2002, 5)  Znaniecki  F.,  "Nauki  o kulturze",
wyd. 1971, 6) Szacki J., "Dylematy historiografii idei oraz inne szkice i studia", wyd. 1991.

Przedmiot/moduł:
METODOLOGIA NAUK SPOŁECZNYCH I 
HUMANISTYCZNYCH
Obszar kształcenia: nauki humanistyczne
Status przedmiotu: Obligatoryjny
Grupa przedmiotów: O-przedmiot kształcenia 
ogólnego
Kod ECTS: 08134-21-O
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: 30/2
Ćwiczenia: 15/1
Formy i metody dydaktyczne
Wykład
Wykład - wykład problemowy, wykład 
konwersatoryjny, wykład informacyjny (W1, W2, U1, 
K1)
Ćwiczenia
Ćwiczenia audytoryjne - analiza tekstów z dyskusją 
(praca z książką), metoda problemowa, wystąpienia, 
(W1, W2, U1, K1)
Forma i warunki zaliczenia
Ocena zdolności do samokształcenia 1 - obecność, 
aktywność (W1, W2, U1, K1)
Prezentacja 1 (analiza literatury, multimedialna, 
ustna) - obecność, aktywność, przygotowanie 
prezentacji i jej przedstawienie podczas zajęć (W1, 
W2, U1, K1)
Liczba punktów ECTS: 6
Język wykładowy: polski
Przedmioty wprowadzające: brak
Wymagania wstępne: brak

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 Piotr Wasyluk
e-mail: wasyleos@tlen.pl
Osoby prowadzące przedmiot:
dr Andrzej Kucner, dr Piotr Wasyluk
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Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B

METODOLOGIA NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH
ECTS: 6 METHODOLOGY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
- konsultacje/konsultacje e-mailowe wykłady 6,0 godz.

- konsultacje/konsultacje e-mailowe (analiza konspektów oraz omówienie wystąpień i prezentacji) 6,0 godz.

- udział w wykładach 30,0 godz.

- udział w wykładach 30,0 godz.

- udział w ćwiczeniach 15,0 godz.

- udział w ćwiczeniach 15,0 godz.

- zaliczenie 3,0 godz.

105,0 godz.
2. Samodzielna praca studenta:
- przygotowanie do zaliczenia 15,0 godz.

- przygotowanie do ćwiczeń 22,0 godz.

- przygotowanie prezentacji i wystąpienia 15,0 godz.

- samodzielne lektury powiązane z problematyką wykładów (rozszerzenie, utrwalenie) 30,0 godz.

82,0 godz.

godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta  OGÓŁEM: 187,0 godz.

liczba punktów ECTS = 187,00 godz.: 30,00 godz./ECTS = 6,23 ECTS 

w zaokrągleniu: 6 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 3,37 punktów ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 2,63 punktów ECTS.


