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08134-21-B SEMINARIUM MAGISTERSKIE
ECTS: 2 MASTER SEMINAR
TREŚCI MERYTORYCZNE

SEMINARIUM
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CEL KSZTAŁCENIA
Zapoznanie studentów z istotą tzw. nihilistycznego zwrotu w filozofii. Dogłębne i krytyczne przeanalizowanie jego skutków, zarówno w obszarze
filozofii, jak i różnych dziedzin kultury. Konfrontacja perspektywy nihilistycznej z klasycznym modelem uprawiania filozofii.

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW 
KSZTAŁCENIA 
Symbole  efektów  obszarowych  H2A_W03+,  H2A_W04++,  H2A_W05+,  H2A_W09+,  H2A_W10+,  H2A_U01++,  H2A_U03+,  H2A_U04+,
H2A_U06+, H2A_U11+, H2A_K04+, H2A_K05+, S2A_W04+
Symbole efektów kierunkowych K2_W01+, K2_W08+, K2_W09+, K2_W13+, K2_U01+, K2_U02+, K2_U05+, K2_U13+, K2_K04+, K2_K06+

EFEKTY KSZTAŁCENIA
Wiedza
W1  -  Student  posiada  szeroką  znajomość  idei  filozoficznych  i  rozumie  ich  związek  z  przemianami  kulturowymi  i  społecznymi,  a  także  zna  i
rozumie poglądy wybranego autora lub bieżący stan badań w zakresie wybranej problematyki filozoficznej albo problematyki pogranicza nauki i
filozofii.Ma  usystematyzowana  wiedzę  o  kierunkach  i  ich  wzajemnych  relacjach  w  obrębie  podstawowych  dyscyplin  filozoficznych  (K2_W01,
K2_W08, K2_W09, K2_W13)
Umiejętności
U1  -  Student  potrafi  samodzielnie  zaplanować  i  przygotować  plan  pracy  badawczej  w  oparciu  o  źródła  pisane  i  elektroniczne.  Analizuje  i
porównuje  złożone  stanowiska  filozoficzne,  wskazuje  zawarte  w  nich  tezy,  założenia  badawcze  i  argumenty.  Samodzielnie  przekłada  z
wybranego języka obcego na jezyk polski tekst filozoficzny o średnim stopniu zaawansowania. (K2_U01, K2_U02, K2_U05, K2_U13)
Kompetencje społeczne
K1 - Student jest aktywnym uczestnikiem życia społecznego i kulturalnego. Interesuje się nowymi zjawiskami w obrębie filozofii w powiązaniu z
problematyka  społeczno-kulturową.  Rozumie  znaczenie  refleksji  humanistycznej  dla  formowania  się  jakości  relacji  społecznych.  (K2_K04,
K2_K06)

LITERATURA PODSTAWOWA
1)  Z.  Kunicki  (red.),  2001r.,  "Oblicza  nihilizmu",  wyd.  UMW,  2)  T.  Buksiński  (red.),  1994r.,  "Filozofia  w  dobie  przemian",  wyd.  UAM,  3)  A.
Maryniarczyk, M.J. Gondek, 1999r., "Poznanie bytu czy ustalanie sensu?", wyd. KUL, 4) B. Banasiak, K.M. Jaksender, A. Kucner (red.) , 2011r.,
"Foucault, Deleuze, Derrida", wyd. Adam Marszałek, 5) B. Banasiak, A. Kucner, P. Wasyluk (red.), 2012r., "Demokracja, tolerancja, oświecenie",
wyd.  IF  UWM,  6)  M.  Heidegger,  1998r.,  "Nietzsche",  wyd.  PWN,  t.1,  7)  F.  Nietzsche,  1910r.,  "Wola  mocy",  wyd.  Anczyc  i  sp.,  8)  V.  Possenti,
1998r.,  "Nihilizm  teoretyczny  i  śmierc  metafizyki",  wyd.  Polskie  Towarzystwo  Tomasza  z  Akwinu,  9)  A.  Kucner,  2013r.,  "Nihilistyczny  zwrot  w
filozofii. Źródła. Nietzsche. Ujścia", wyd. UWM, 10) M. Heidegger, 1999r., "Nietzsche", wyd. PWN, t.2.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
1) E. Kuhn, 1992r., "Friedrich Nietzsches Philosophie des europaischen Nihilismus", wyd. Walter de Gruyter, 2) M. Żelazny, 1985r., "KOncepcja
nihlizmu w późnych poglądach Nietzschego, w: Acta Universitatis Nicolai Copernici", wyd. UMK, t.157, 3) T. Gadacz, 1994r., "Myślenie z wnętrza
nihilizmu, w: Znak", wyd. Znak, t.6, 4) J. A. Kłoczowski, 1994r., ""Wypite morze". Esej o nihilizmie, w: Znak", wyd. Znak, t.6.

Przedmiot/moduł:
SEMINARIUM MAGISTERSKIE
Obszar kształcenia: nauki humanistyczne
Status przedmiotu: Obligatoryjny
Grupa przedmiotów: B-przedmiot kierunkowy
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/1

Rodzaje zajęć: seminarium
Liczba godzin w semestrze/tygodniu:
Seminarium: 30/2
Formy i metody dydaktyczne
Seminarium
Seminarium - mvnfhjla jdgdfed (W1, U1, K1)
Forma i warunki zaliczenia
Esej 1 - Przygotowanie w formie pisemnej eseju 
związanego tematycznie z problematyką poruszaną 
na seminariach.Przy ocenie eseju uwzględnia się: 
wybór tematu i literatury, merytoryczny poziom 
analiz,język, styl (W1, U1, K1)
Ocena pracy i współpracy w grupie 1 - hdgfttrkhsdfg 
(W1, U1, K1)
Liczba punktów ECTS: 2
Język wykładowy: polski
Przedmioty wprowadzające: brak
Wymagania  wstępne:  znajomość  głównych
stanowisk,  kierunków  i  tendencji  rozwoju  filozofii
zachodniej do wieku XX

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. Ewa Starzyńska-Kościuszko, prof. UWM
Osoby prowadzące przedmiot:
dr hab. Ewa Starzyńska-Kościuszko, prof. UWM

Uwagi dodatkowe:
Nie mam
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Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B

SEMINARIUM MAGISTERSKIE
ECTS: 2 MASTER SEMINAR

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 

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

30,0 godz.
2. Samodzielna praca studenta:
- Kwerenda literatury i lektura prac powiązanych z tematem pracy magisterskiej. 25,0 godz.

- Przygotowanie wystąpienia 5,0 godz.

30,0 godz.

godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta  OGÓŁEM: 60,0 godz.

liczba punktów ECTS = 60,00 godz.: 30,00 godz./ECTS = 2,00 ECTS 

w zaokrągleniu: 2 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1,00 punktów ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 1,00 punktów ECTS.


