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08134-21-C FILOZOFIA FANTASTYKI
ECTS: 2 PHILOSOPHY OF FANTASTIC
TREŚCI MERYTORYCZNE

WYKŁAD
Wykład  obejmuje  tematykę  fantastyki  w  wymiarze  filozoficznym.  Podkreśla  się  specyfikę  założeń  ontologicznych  światów  kreowanych  przez
twórców literatury fantastycznej; złożoność tematyki epistemologicznej występującej w tego typu utworach.

CEL KSZTAŁCENIA
Przedmiot  ma za zadanie  przedstawić  wielowymiarowość zjawiska kulturowego i  literackiego fantastyki  oraz  ukazać wzajemne przenikanie  się
opisanego zjawiska z problematyką filozoficzną.

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW 
KSZTAŁCENIA 
Symbole efektów obszarowych H2A_W01+, H2A_W05+, H2A_W09+, H2A_U05++, H2A_U09+, H2A_U10+, H2A_K04+, H2A_K05+, H2A_K06+
Symbole efektów kierunkowych K2_W01+, K2_W02+, K2_W20+, K2_U07+, K2_U10+, K2_U15+, K2_K04+, K2_K05+, K2_K06+

EFEKTY KSZTAŁCENIA
Wiedza
W1  -  Wszechstronnie  zna  i  rozumie  związki  między  refleksją  filozoficzną  a  różnorodnymi  zjawiskami  kulturowymi,  w  tym  szeroko  pojmowaną
literaturą fantastycznonaukową. (K2_W01)
W2 - Ma rozszerzoną wiedzę o miejscu i znaczeniu filozofii w relacji do nauk oraz o przedmiotach i metodach myślenia filozoficznego (K2_W02)
W3 - Zna i rozumie filozoficzne podstawy kultury oraz zna i rozumie fundamentalną rolę, jaką idee filozoficzne odgrywają w powstawaniu dzieł i
instytucji kultury (K2_W20)
Umiejętności
U1  -  Wykrywa  złożone  zależności  między  kształtowaniem  się  idei  filozoficznych  a  procesami  społecznymi  i  kulturowymi.  Dostrzega  korelacje
zachodzące między refleksją filozoficzną a tematyką literatury fantastycznonaukowej. (K2_U07)
U2 - Formułuje i analizuje hipotezy na temat sposobów funkcjonowania różnorodnych instytucji społecznych oraz uwarunkowań różnych zjawisk
społecznych (K2_U15)
U3 - Formułuje w mowie i na piśmie problemy filozoficzne, stawia tezy i krytycznie je komentuje (K2_U10)
Kompetencje społeczne
K1 - Jest uczestnikiem życia społecznego i kulturalnego, interesuje się nowatorskimi koncepcjami filozoficznymi w powiązaniu z innymi częściami
życia kulturalnego i społecznego (K2_K04)
K2 - Działa na rzecz zachowania dziedzictwa filozoficznego i wykorzystywania go w rozumieniu wydarzeń społecznych i kulturalnych (K2_K05)
K3  -  Rozumie  znaczenie  refleksji  humanistycznej  dla  formowania  się  i  jakości  relacji  społecznych.  Dostrzega  rozpiętość  idei  humanistycznych
zawartych  w  literaturze  fantastycznonaukowej  a  odnoszących  się  do  problematyki  antropologicznej  oraz  problemu  rozwoju  technologicznego
współczesnej cywilizacji. (K2_K06)

LITERATURA PODSTAWOWA
1)  Kagarlicki  J.,  1977r.,  "Co  to  jest  fantastyka  naukowa?",  wyd.  Iskry,  2)  Lekiewicz  Z.,  1985r.,  "Filozofia  science  fiction",  wyd.  KAW,  3)  (red.)
Handke  R.,  Jęczmyk  L.,  1989r.,  "Spór  o  SF",  wyd.  Wydawnictwo  Poznańskie,  Poznań,  4)  Szpakowska  M.,  1996r.,  "Dyskusje  ze  Stanisławem
Lemem,",  wyd.  Wydawnictwo  Naukowe  i  Literackie  OPEN,  Warszawa,  5)  Radkowska-Walkowicz  M,  2008r.,  "Od  Golema  do  Terminatora.
Wizerunki  sztucznego  człowieka  w  kulturze,",  wyd.  Wydawnictwa  Akademickie  i  Profesjonalne,  Warszawa,  6)  Lem  S.,  1989r.,  ""Fantastyka  i
futurologia"",  wyd.  Wydawnictwo  Literackie,  t.t.1-2,  7)  Caillois  R.,  1974r.,  "Od  baśni  do  science  fiction  (w:)  Odpowiedzialność  i  styl",  wyd.
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
1) Asimov I., 1991r., "Fundacja", 2) Dick P.K., 1982r., "Człowiek z Wysokiego Zamku", 3) Dick P.K., , 1978r., "Ubik", 4) Lem S., 1976r., "Kongres
futurologiczny",  5)  Lem  S.,  1981r.,  "Solaris",  6)  Strugaccy  A.  i  B.,  1979r.,  "Piknik  na  skraju  drogi",  7)  Strugaccy  A.  i  B.,  1783r.,  "Trudno  być
bogiem", 8) Strugaccy A. i B., 1982r., "Żuk w mrowisku", 9) Watts P., 2008r., "Ślepowidzenie".

Przedmiot/moduł:
FILOZOFIA FANTASTYKI
Obszar kształcenia: nauki humanistyczne
Status przedmiotu: Fakultatywny
Grupa przedmiotów: C-przedmiot specjalnościowy
Kod ECTS: 08134-21-C
Kierunek studiów: Filozofia
Specjalność: Filozofia
Profil kształcenia: Ogólnoakademicki
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów/Forma kształcenia: Studia drugiego 
stopnia
Rok/semestr: II/4

Rodzaje zajęć: wykład
Liczba godzin w semestrze/tygodniu:
Wykład: 30/2
Formy i metody dydaktyczne
Wykład
Wykład - wykład problemowy, konwersatoryjny. (W1, 
W2, W3, U1, U2, U3, K1, K2, K3)
Forma i warunki zaliczenia
Esej 1 - Studenci są zobowiązani napisać esej, 
którego tematyka obejmuje zjawisko wzajemnego 
przenikania się szeroko pojętej fantastyki z 
problematyką filozoficzną. (W1, W2, W3, U1, U2, U3, 
K1, K2, K3)
Liczba punktów ECTS: 2
Język wykładowy: polski
Przedmioty wprowadzające: filozofia, historia filozofii
Wymagania  wstępne:  znajomość  podstawowych
pojęć z zakresu szeroko pojętej filozofii

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 Jacek Sobota
e-mail: jacek.sobota1@wp.pl
Osoby prowadzące przedmiot:
dr Jacek Sobota

Uwagi dodatkowe:
W zajęciach mogą uczestniczyć studenci innych 
kierunków studiów Wydziału Humanistycznego UWM.
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Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B

FILOZOFIA FANTASTYKI
ECTS: 2 PHILOSOPHY OF FANTASTIC

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
- Konsultacje z nauczycielem akademickim 10,0 godz.

- udział w wykładach 30,0 godz.

40,0 godz.
2. Samodzielna praca studenta:
- Samodzielna praca studenta 20,0 godz.

20,0 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 - 1,33 punktów ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 0,67 punktów ECTS.


