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Data 

01. 01. 2018 

Nazwa kierunku: 

Instrumentalistyka 

Forma studiów: 

Stacjonarne 

Profil kształcenia: 

OGÓLNOAKADEMICKI 

Status przedmiotu: 

WYBIERALNY 

Specjalność: 

Wszystkie specjalności prowadzone na Kierunku 

Rok / semestr: 

II rok, 3 i 4 semestr 

Języki nauczania przedmiotu: 

polski 

Forma zajęć: 

Wykład 

Rodzaj zajęć: 

Zbiorowe 

Wymiar zajęć: 

60 

Koordynator przedmiotu dr Małgorzata Baranowska 

Prowadzący zajęcia dr Małgorzata Baranowska  

Cele przedmiotu 
poznanie filozoficznych podstaw europejskiej kultury, wyrobienie znajomości 

najważniejszych pojęć filozoficznych, rozumienia klasycznych tekstów filozoficznych 

Wymagania wstępne Brak 

 Symbol EKK EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie  

efektów kształcenia  

w obszarze 

kształcenia  

w zakresie sztuki     

do PRK 

Wiedza (W) 

KTaK_WO1 

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 

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_UW 

P7S_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  
starożytne początki filozofii, filozofia a religia; pierwsi filozofowie –pytanie o arche; Sokrates – wzorzec mędrca; 

myślenie według Sokratesa i Hanny Arendt; platońska teoria idei – „jaskinia” Platona, historia pojęcia idei, koncepcja 

człowieka jako istoty rozumnej; miłość : „Uczta” Platona, Schelerowska koncepcja miłości; podział nauk według 
Arystotelesa, podstawowe pojęcia filozofii; zagadnienia dotyczące problematyki poznania – podstawowe pytania, 

pojęcia, koncepcje; zagadnienia dotyczące struktury rzeczywistości –podstawowe pytania, pojęcia koncepcje; 

dialektyka od Platona do Hegla i Marksa; filozofia praktyczna – etyka i polityka; poetyka i retoryka – od Arystotelesa 
do współczesności; dzieje piękna  - od Platona do współczesności estetyka jako dział filozofii, główne problemy i 

koncepcje; etyka starożytnych: cnota i szczęście; współczesne interpretacje  etyki starożytnej: P. Hadot, A. MacIntyre 
 

Semestr II  
problem zła – manicheizm, św. Augustyn, Leibniz, Ricoeur;  myśl chrześcijańska: Ojcowie Kościoła, św. Augustyn, św. 

Tomasz; filozoficzna droga do Boga, dowodzenie istnienia Boga; koncepcja człowieka – od Augustyn do 

nowoczesności; problematyka woli i wolności – Augustyn, H. Arendt; ucieczka od wolności – E. Fromm; oświecenie – 

od Kartezjusza do Hume`a i Kanta; myśl polityczna czasów nowożytnych – Hobbes, Locke, Rousseau;  religia w 
czasach nowożytnych  – religia naturalna, Pascal, Kierkegaard; etyka Kanta; Nietzscheańska krytyka etyki; etyka 

wartości – Scheler, pojęcie resentymentu; współczesna etyka odpowiedzialności   

  

Metody kształcenia 

Wykład, analiza tekstu, dyskusja 
 
 

Metody weryfikacji 

efektów kształcenia 

wymagania końcowe – zaliczenie roku, forma oceny Symbol EKK 

Egzamin ustny – rozmowa na temat zagadnień omawianych podczas 

wykładów 

KTaK_WO1 

KT2a_WO7 

KT2a_WO8 

KT2aK_UO1 

KT2aK_UO7 

KT2aK_UO9 

KT2aK_KO1 

KT2aK_KO2 

KT2aK_KO3 

KT2aK_KO6 

KT2aK_KO7 

Forma i warunki 

zaliczenia 
I semestr –zaliczenie, II semestr –egzamin 

 

Literatura  

Podręcznik: 

Władysław Tatarkiewicz, Historia filozofii 

 
Inne podręczniki: 

Giovanni Reale, Historia filozofii starożytnej 

Etienne Gilson, Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich 

Stefan Świeżawski, Dzieje europejskiej filozofii klasycznej 
I. Dąmbska, Zarys historii filozofii greckiej  

K.Ajdukiewicz, Zgadnienia i kierunki filozofii 

A. Węgrzecki, Zarys filozofii 
Słownik filozofii, red. Jan Hartman 

 

Lektury uzupełniające: 
G. Colli, Narodziny filozofii  

W.Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć 

W.Tatarkiewicz, O szczęściu 

P. Hadot, Filozofia jako ćwiczenie duchowe 
A. MacIntyre, Dziedzictwo cnoty 

P. Ricoeur, Zło 

P.Ricoeur, Symbolika zła, 
H. Arendt, Myślenie 



H.Arendt, Wola 

Otfried Hoeffe, Immanuel Kant, 

W.Stróżewski, Wokół piękna 
Denis de Rougemont, Miłość a świat kultury zachodniej 

Książki z serii „Myśli i ludzie” (I. Krońska,Sokrates; A.Kijewska,Święty Augustyn; T.Kroński,Kant) 
 

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 jest przygotowany do podjęcia pracy w sferze kultury i do pogłębiania wiedzy filozoficznej i humanistycznej 

 


