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Sylabus przedmiotu/modułu - część A

08134-20-B SEMINARIUM MAGISTERSKIE
ECTS: 4 MASTER SEMINAR
TREŚCI MERYTORYCZNE

SEMINARIUM
Filozofia  autonomiczna,  wolna  od  zewnętrznych  wpływów,  czy  filozofia  zaangażowana?  Dziedzictwo  myśli  oświeceniowej  a  przemoc  we
współczesnym  świecie.  Działalność  publiczna  i  krytyka  społeczna  jako  formy  zaangażowania  filozofii  (stanowisko  B.  Russella,  H.  Arendt,  J.
Habermasa, J. Derridy). Tolerancja, polityczna poprawność a przemoc (terroryzm).

CEL KSZTAŁCENIA
Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów ze złożoną problematyką relacji między filozofią a problemami życia społecznego i politycznego,
w  szczególności  chodzi  tu  o  odpowiedź  na  pytanie:  czy  i  ewentualnie  w  jaki  sposób  filozofia  może  być  przydatna  do  rozstrzygania  takich
problemów współczesnego świata jak przemoc ( w tym terroryzm)

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW 
KSZTAŁCENIA 
Symbole efektów obszarowych H2A_W07+, H2A_W08+, H2A_W09+, H2A_W10+, H2A_U02+, H2A_U05+, H2A_U06+, H2A_U08+, H2A_U10+
+, H2A_U11+, H2A_K04+, H2A_K05+, H2A_K06+, S2A_W04+
Symbole efektów kierunkowych K2_W13+, K2_W18+, K2_W19+, K2_U07+, K2_U14+, K2_U17+, K2_K04+, K2_K05+, K2_K06+

EFEKTY KSZTAŁCENIA
Wiedza
W1 - Student zna bieżący stan badań w zakresie omawianej problematyki. Posiada szeroką i pogłębioną znajomość idei filozoficznych i rozumie
ich  związek  z  przemianami  kulturowymi  i  społecznymi  a  także  zna  różne  metody  interpretacji  tekstów  filozoficznych  i  tekstów  z  dyscyplin
pokrewnych.Student zna nowoczesne narzędzia wyszukiwania wiedzy. (K2_W13, K2_W18, K2_W19)
Umiejętności
U1 - Student wykrywa założenia i  zależności między kształtowaniem się idei filozoficznych a rzeczywistością społeczną i  kulturową. Konstruuje
samodzielnie  argumentację  z  perspektywy różnych  stanowisk  filozoficznych,  uwzględniając  specyfikę  każdego z  nich.Umiejętnie  argumentuje  i
uzasadnia własne hipotezy na temat sposobów funkcjonowania różnych instytucji społecznych (K2_U07, K2_U14, K2_U17)
Kompetencje społeczne
K1 - Student interesuje się nowymi koncepcjami filozoficznymi w powiązaniu z problematyką społeczno-kulturową. Czynnie uczestniczy w życiu
społecznym  i  kulturalnym.  Wykorzystuje  wiedzę  filozoficzną  do  rozumienia  i  interpretacji  wydarzeń  społecznych.  Rozumie  rangę  refleksji
filozoficznej dla jakości relacji społecznych. (K2_K04, K2_K05, K2_K06)

LITERATURA PODSTAWOWA
1) G. Borradori, 2008r., "Filozofia w czasach terroru", wyd. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2) M. Foucault, 2010r., "Bezpieczenstwo,
terrytorium, populacja", wyd. PWN, 3) W. Rymkiewicz (red. nacz.), 2009r., "Kronos (Mit i przemoc).", wyd. Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego,
t.4,  4)  H.  Arendt,  "Korzenie  totalitaryzmu",  wyd.  Niezależna  oficyna  wydawnicza,  t.1-2,  5)  J.  Habermas,  2000r.,  "Filozoficzny  dyskurs
nowoczesności", wyd. Universitas.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
1) S. Żiżek, 2010r., "Przemoc. Sześc spojrzeń z ukosa", wyd. Muza SA, 2) M.M. Bogusławski A. Kucner, T. Sieczkowski (red.), , 2010r., "Filozofia:
ogląd, namysł, krytyka?", wyd. IF UWM.

Przedmiot/moduł:
SEMINARIUM MAGISTERSKIE
Obszar kształcenia: nauki humanistyczne
Status przedmiotu: Obligatoryjny
Grupa przedmiotów: B-przedmiot kierunkowy
Kod ECTS: 08134-20-B
Kierunek studiów: Filozofia
Specjalność: Wszystkie specjalności
Profil kształcenia: Ogólnoakademicki
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów/Forma kształcenia: Studia drugiego 
stopnia
Rok/semestr: I/2

Rodzaje zajęć: seminarium
Liczba godzin w semestrze/tygodniu:
Seminarium: 30/2
Formy i metody dydaktyczne
Seminarium
Seminarium - Ustna prezentacja tematów, dyskusja, 
wprowadzenie w formie krótkich wykładów (W1, U1, 
K1)
Forma i warunki zaliczenia
Sprawozdanie 1 - Student przygotowuje w formie 
pisemnej plan konspektu pracy magisterskiej (W1, 
U1, K1)
Liczba punktów ECTS: 4
Język wykładowy: polski
Przedmioty wprowadzające: brak
Wymagania  wstępne:  Znajomość  propedeutycznych
zagadnień  związanych  z  rozumieniem  praktycznych
funkcji  filozofii,  jej  oddziaływania  na  różne  sfery  życia
społecznego.

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: 4 MASTER SEMINAR

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
- Konsultacje indywidualne 20,0 godz.

- udział w seminariach 30,0 godz.

50,0 godz.
2. Samodzielna praca studenta:
- Opracowanie literatury przedmiotu 30,0 godz.

- Przygotowanie konspektu i bibliografii pracy magisterskiej 10,0 godz.

- Przygotowanie wystąpień 10,0 godz.

50,0 godz.

godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta  OGÓŁEM: 100,0 godz.

liczba punktów ECTS = 100,00 godz.: 25,00 godz./ECTS = 4,00 ECTS 

w zaokrągleniu: 4 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 2,00 punktów ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 2,00 punktów ECTS.


