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Koordynator przedmiotu Kierownik Katedry Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego 

Prowadzący zajęcia dr Małgorzata Baranowska 

Cele przedmiotu 
głębsze zrozumienie współczesnej myśli i kultury, zaznajomienie z podstawowymi 

tekstami i ideami współczesności 

Wymagania wstępne Brak 

 Symbol EKK EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie  

efektów kształcenia  

w obszarze 

kształcenia  

w zakresie sztuki     

do PRK 

Wiedza (W) 
KTaK_WO4 

KT2a_WO7 

KT2a_WO8 

Zna i rozumie kontekst historyczny i kulturowy odnośnych 

dziedzin sztuki i ich związków z innymi dziedzinami 

współczesnego życia oraz samodzielnie rozwija tę wiedzę w 

sposób odpowiadający kierunkowi studiów specjalności 

Zna i rozumie trendy rozwojowe z zakresu odnośnych dziedzin 

sztuki dyscyplin artystycznych oraz dysponuje pogłębioną 

wiedzą o współczesnym życiu artystycznym i naukowym 

Zna i rozumie fundamentalne dylematy cywilizacji 

P7S_WG 

P7S_WK 

Umiejętności (U) 

KT2aK_UO1 

KT2aK_UO7 

KT2aK_UO9 

 

 

Potrafi wykorzystywać wysoce rozwiniętą osobowość 

artystyczną do tworzenia, realizowania wyrażania własnych 

oryginalnych  koncepcji artystycznych 

Potrafi przygotować rozbudowane prace pisemne i wystąpienia 

ustne z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a 

także różnych źródeł 

Potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów 

technik komunikacyjnych z niespecjalistami 

 

 

 

 

 

 

P7S_UWP7S_UK 

 

 

Kompetencje 

społeczne (K) 

 

 

KT2aK_KO1 

KT2aK_KO2 

KT2aK_KO3 

KT2aK_KO6 

KT2aK_KO7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jest gotów douczenia się przez całe życie, inspirowania innych 

osób; samodzielnego integrowania nabytej wiedzy  

Jest gotów do inicjowania działań artystycznych w zakresie 

szeroko pojętej kultury oraz współpracy z przedstawicielami 

innych dyscyplin artystycznych i naukowych 

Jest gotów do krytycznej oceny własnych działań twórczych 

artystycznych oraz potrafi adekwatnie ocenić inne 

przedsięwzięcia  

Jest gotów do krytycznej oceny obieranych treści 

Jest gotów do podejmowania refleksji  na temat społecznych, 

naukowych i etycznych aspektów własnej pracy i jej etosu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P7S_UU 

P7S_KR 

P7S_KO 

P7S_KK 

 

 

 

 

 

 
TREŚCI PROGRAMOWE 



Semestr I 

wprowadzenie – mapa współczesnej filozofii; korzenie współczesnej filozofii: Nietzsche, Freud i psychoanaliza; Hegel i  

Marks, pozytywizm XIX i XX w.; Bergson;  Wittgenstein; fenomenologia: źródła inspiracji (Kartezjusz, empiryzm, 

Kant), przedstawiciele: Husserl, Ingarden, Scheler: fenomenologiczna etyka wartości; Heidegger; filozofia egzystencji: 

Jaspers, Sartre, Camus: „Człowiek zbuntowany”; filozofia dialogu: Buber, Levinas; etyka odpowiedzialności 
 

Semestr II   

hermeneutyka: Gadamer, Ricoeur; strukturalizm i poststrukturalizm: Foucault; estetyka ponowoczesna, postmodernizm;  

myśl chrześcijańska XX w. – personalizm, Teilhard de Chardin, Simone Weil, Szestow, Marcel, Tischner; religia w 

epoce postsekularnej; dwudziestowieczna filozofia polityki: idea wolności – I. Berlin, „ucieczka od wolności” – E. 

Fromm;  psychoanaliza po Freudzie: Jung, Lacan; filozofia kultury: Huizinga, Cassirer, Eco 

 

Kolejne semestry ………………. 

Metody kształcenia 

Wykład, analiza tekstu, dyskusja 
 

Metody weryfikacji 

efektów kształcenia 

wymagania końcowe – zaliczenie roku, forma oceny Symbol EKK 

Egzamin ustny –rozmowa dotycząca problemów omawianych podczas 

wykładów 

 

Forma i warunki 

zaliczenia 
I semestr – zaliczenie, II semestr –egzamin 

 

Literatura  

Podręczniki: 

Władysław Tatarkiewicz, Historia filozofii, tom III  

Frederick Copleston, Historia filozofii, tom IX, 

Tadeusz Gadacz, Historia filozofii XX wieku, tom 1 i 2 

Filozofia współczesna, red. Z. Kuderowicz,  seria: Myśli i Ludzie 

Alfred Ayer, Filozofia w XX wieku 

John Lechte, Panorama współczesnej myśli humanistycznej 

 

Literatura uzupełniająca: 

Mary Warnock, Egzystencjalizm, Prószyński i S-ka, Warszawa 

Jean Wahl, Krótka historia egzystencjalizmu,  Wrocław 2004 

Małgorzata Kowalska, Dialektyka poza dialektyką, Warszawa 2000 

Krzysztof Michalski, Heidegger i filozofia współczesna 

Gilles Deleuze, Nietzsche a filozofia współczesna 

Roman Ingarden, Książeczka o człowieku, 

Józef Tischner, Myślenie według wartości  

Jan Galarowicz, Fenomenologiczna etyka wartości,  

Erich Fromm, Ucieczka od wolności 

Isaiah Berlin, Dwie koncepcje wolności, w: I.Berlin, Cztery eseje o wolności, 

Filozofia odpowiedzialności XX wieku. Teksty źródłowe, red.J.Filek,  

Max Scheler, Resentyment a moralność 

ksiażki z serii Myśli i Ludzie: K.Święcicka, Husserl;  B.Ogrodnik, Ingarden;  A.Węgrzecki, Scheler;  R.Rudziński, Jaspers;  

W. Szydłowska, Camus;  Z.Rosińska, Freud;  Z.Rosińska, Jung  
 

NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 Liczba godzin 

Zajęcia dydaktyczne 60 

Przygotowywanie się do zajęć  

Konsultacje  



Przygotowywanie się do egzaminu, zaliczenia 15 

Przygotowywanie się do prezentacji/koncertu  

Łączny nakład pracy studenta w godz. 75 

Liczba punktów ECTS 3 

Praktyki  (jeśli obowiązują)  

Łączny nakład pracy studenta w godz.  

Liczba punktów ECTS 

 

 

 

 

 

MOŻLIWOŚCI KARIERY ZAWODOWEJ 

Absolwent przygotowany jest do podjęcia pracy w sektorze kultury oraz predysponowany do pogłębiania refleksji nad 

współczesnością, a przede wszystkim głębszego zrozumienia współczesnego dzieła muzycznego w kontekście filozofii 

współczesnej 

 


