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TREŚCI MERYTORYCZNE

WYKŁAD
Wykłady są poświęcone refleksji filozoficznej nad kulturą – zarówno nad jej całością, jak i nad jej poszczególnymi dziedzinami. Będą omówione jej
dziedziny: gospodarcza, religijna, artystyczna itd. W perspektywie historycznej przedstawiony zostanie rozwój kultury począwszy od najstarszych
śladów  z  okresu  paleolitycznego.  Któż  nie  wie,  że  kultura  wyznacza  zachowanie  człowieka  w  znacznym  procencie?  Na  wykładzie  ta  ogólna
wiedza będzie pogłębiona i  poszerzona.  Arystoteles zauważył,  że “istotną cechą człowieka jest  bycie  z  natury  zwierzęciem cywilizowanym” [to
zoon hemeron fysei] (Topiki, V, 128b). Jakie są formy ucywilizowania człowieka? Które z form są korzystniejsze dla rozwoju i samoaktualizacji?
Na te i inne pytania będziemy szukać odpowiedzi podczas wykładu. Gnoti seauton – jest to hasło przewodnie kultury europejskiej wysunięte przez
Greków. Człowiek poznaje siebie, poznając wytwory swojej kultury.

CEL KSZTAŁCENIA
Wspomaganie myślenie studentów na temat kultury. Zapoznanie z dorobkiem filozoficznym n ten temat. Pomoc w tworzeniu orientacji na mapie
wielości ludzkich kultur i cywilizacji oraz zdobywanie umiejętności stosowania wiedzy o kulturze do współczesnych problemów, z którymi styka się
absolwent nauk humanistycznych i społecznych.

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW 
KSZTAŁCENIA 
Symbole  efektów obszarowych  H2A_W03+,  H2A_W04+,  H2A_W05+++,  H2A_W07++,  H2A_W09+++,  H2A_W10+,  H2A_U01++,  H2A_U04+,
H2A_U05+++, H2A_K05+, H2A_K06++, S2A_W06+
Symbole  efektów kierunkowych  K2_W01++,  K2_W05++,  K2_W09++,  K2_W12++,  K2_W13++,  K2_W20+,  K2_U01++,  K2_U05+,  K2_U07++,
K2_U15++, K2_K01+, K2_K04+, K2_K05+

EFEKTY KSZTAŁCENIA
Wiedza
W1  -  Poszerzenie  wiedzy  i  kompetencji  dotyczących  deskrypcji  wytworów  kulturowych,  ich  interpretowania,  a  także  ich  wartościowania
(waloryzowania). (K2_W01, K2_W05, K2_W09, K2_W12, K2_W13)
W2  -  Podstawowa  znajomość  definicji,  myśli  i  koncepcji  poświęconych  kulturze  w  perspektywie  historycznej.  (K2_W01,  K2_W05,  K2_W09,
K2_W12, K2_W13, K2_W20)
Umiejętności
U1 - Zdobycie umiejętności pozwalającej orientować się na mapie wielości ludzkich kultur i cywilizacji. (K2_U01, K2_U07, K2_U15)
U2 - Zdobywanie umiejętności stosowania wiedzy o kulturze do współczesnych problemów, z którymi styka się absolwent nauk humanistycznych i
społecznych. (K2_U01, K2_U05, K2_U07, K2_U15)
Kompetencje społeczne
K1 - Kompetencje społeczne, podczas tych zajęć, są ćwiczone w sposób zapośredniczony. Tym, co zapośrednicza jest praca podczas zajęć z
treściami przedstawianymi przez wykładowcę i elementy dyskusji. (K2_K01, K2_K04, K2_K05)

LITERATURA PODSTAWOWA
1) E. Cassirer, 1978r., "Człowiek – zwierzę symboliczne", wyd. PWN, Warszawa, 2) R. Crapo, 1990r., "Cultural Anthropology", wyd. Guilford (wyd.
2.), 3) J. Ortega y Gasset, 1980r., "Dehumanizacja sztuki", wyd. PWN, Warszawa, 4) L. Ostasz, 2011r., "Czym jest człowiek i czym może być?
Antropologia filozoficzna", wyd. WSP, Łódź, 5) Z. Rosińska, J. Michalik (red.), , 2006r., "Co to jest filozofia kultury?", wyd. PWN, Warszawa.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
1) M. Harris , 1985r., "Krowy, świnie, wojny, czarownice", wyd. PWN, Warszawa, 2) D. Jabłoński, L. Ostasz, 2006r., "Mapa wzorców kulturowych/
Maping of Cultural Patterns", wyd. UWM Olsztyn, 3) M. Harris, 1988r., "People, Nature, Culture. An Introduction in General Anthropology", wyd.
New York,, 4) E. Nowicka, , 1991r., "Świat człowieka - świat kultury", wyd. Warszawa.

Przedmiot/moduł:
FILOZOFIA KULTURY
Obszar kształcenia: nauki humanistyczne
Status przedmiotu: Obligatoryjny
Grupa przedmiotów: O-przedmiot kształcenia 
ogólnego
Kod ECTS: 08134-22-O
Kierunek studiów: Filozofia
Specjalność: Wiedza o kulturze
Profil kształcenia: Ogólnoakademicki
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów/Forma kształcenia: Studia drugiego 
stopnia
Rok/semestr: I/2

Rodzaje zajęć: wykład
Liczba godzin w semestrze/tygodniu:
Wykład: 30/2
Formy i metody dydaktyczne
Wykład
Wykład - Wykład konwersatoryjny (W1, W2, U1, U2, 
K1)
Forma i warunki zaliczenia
Egzamin ustny - Indywidualna rozmowa ze studentem 
(10-15 min.) (W1, W2, U1, U2, K1)
Liczba punktów ECTS: 2
Język wykładowy: polski
Przedmioty wprowadzające: Histora powszechna
Wymagania wstępne: Język obcy

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. Lech Ostasz, prof. UWM
Osoby prowadzące przedmiot:
dr hab. Lech Ostasz, prof. UWM



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

FILOZOFIA KULTURY
ECTS: 2 PHILOSOPHY OF CULTURE

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 

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

- Konsultacje 1,0 godz.

- udział w wykładach 30,0 godz.

32,0 godz.
2. Samodzielna praca studenta:
- Praca samodzielna 28,0 godz.

28,0 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 - 1,07 punktów ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 0,93 punktów ECTS.


