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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu FILOZOFIA, PG_00037208

Kierunek studiów Analityka gospodarcza

Data rozpoczęcia studiów październik 2021 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2021/2022

Poziom kształcenia I stopnia - licencjackie Grupa zajęć Grupa zajęć obowiązkowych z 
zakresu kierunku studiów
Grupa zajęć z obszarów nauk 
humanistycznych lub nauk 
społecznych

Forma studiów niestacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 1 Język wykładowy polski

Semestr studiów 1 Liczba punktów ECTS 2.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Zarządzania i Ekonomii -> Katedra Filozofii i Metodologii Nauk

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr hab. Andrzej Lisak
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr hab. Andrzej Lisak

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 0.0 16.0 0.0 0.0 0.0 16
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

Aktywność studenta 
 i liczba godzin pracy

Aktywność studenta Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów

Udział w 
konsultacjach

Praca własna 
studenta

RAZEM

Liczba godzin pracy 
studenta

16 4.0 30.0 50

Cel przedmiotu Celem przedmiotu jest wprowadzenie do filozofii praktycznej, czyli etyki, zagadnień normatywnej teorii 
instytucji społecznych (filozofii politycznej i społecznej) oraz teorii kultury w celu dostarczenia niezbędnej 
wiedzy, umiejętności oraz narzędzi do kontekstowego i pogłębionego analizowania zjawisk społeczno-
ekonomicznych w perspektywie metateoretycznej.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_U03] Potrafi identyfikować i 
analizować przyczyny i przebieg 
konkretnych procesów i zjawisk 
gospodarczych.

Student jest w stanie zastosować 
wiedzę oraz przyswojony 
krytyczny aparat pojęciowy 
badając istniejące relacje władzy, 
funkcjonowanie społeczeństwa 
oraz rolę wzorów kulturowych w 
ingerowaniu w procesy 
ekonomiczne w mikro i makroskali.

[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji

[K6_W06] Ma wiedzę w obszarze 
więzi społecznych wyróżnianych w 
naukach ekonomicznych oraz 
funkcjonujących relacji.

Zna podstawowe rodzaje więzi 
grupowych oraz jest w stanie 
wyjaśnić w jaki sposób wpływają 
na czynniki natury ekonomicznej.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

Treści przedmiotu 1. Wprowadzenie do filozofii: główne działy, pojęcia, metody. 2. Wprowadzenie do etyki. Różnica między 
moralnością a etyką. Deontologizm i utylitaryzm. 3. Teorie etyczne: etyka cnót, etyka miłości bliźniego, etyka 
uprawnień, etyka umowy społecznej. Teoria rozwoju kompetencji moralnych L. Kohlberga. 4. Wprowadzenie 
do filozofii politycznej. Podstawowe doktryny w filozofii polityki: konserwatyzm, liberalizm, socjalizm. Filozofia 
polityki a ekonomia. 5. Filozofia polityczna: wolność. Pojęcie wolności u Milla, Locke'a i Hayeka. Wolność a 
pojęcie autonomii. 6. Filozofia polityczna: sprawiedliwość. Pojęcie sprawiedliwości w teorii liberalnej. 
Sprawiedliwość a bezstronność. Pojęcie sprawiedliwości dystrybutywnej. Rawls i Nozick. 7. Filozofia 
polityczna: równość. Równość w ujęciu liberalnym. Równość społeczna w teorii lewicowej. Pojęcie "równości 
wobec prawa" i jego krytyka. Równość a sprawiedliwość. 8. Braterstwo. Pojęcie braterstwa a pojęcie 
sprawiedliwości. Społeczeństwo i jednostka. Spór liberałów z komunitarystami. 9. Pojęcie ideologii. Pojęcie 
relacji władzy. Przemoc a władza. Zagadnienie legitymizacji władzy. 10. Pojęcie kultury. Podstawowe teorie 
kultury. Kultura, osobowość, społeczeństwo. Jednostka a ekonomia. 11. Psychoanaliza: podstawowe 
założenia i pojęcia. 12. Metafizyka i teoria poznania: podstawowe pojęcia. 13. Metodologia nauk: nauki 
społeczne i przyrodoznawstwo. Różnica między naukami ścisłymi, społecznymi i humanistycznymi. 14. 
Egzystencjalizm. 15. Hermeneutyka: sztuka rozumienia.

Wymagania wstępne 
i dodatkowe
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Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Kolokwia w czasie trwania 
semestru

50.0% 60.0%

Aktywność na zajęciach 50.0% 20.0%
Obecność 80.0% 20.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur  

 

1. Jacek Hołówka. 2001 Etyka w działaniu. Warszawa: Prószyński i S-
ka.

2. Kazimierz Ajdukiewicz. 2004. Zagadnienia i kierunki filozofii: teoria 
poznania, metafizyka. Warszawa: Aletheia.

 

Uzupełniająca lista lektur 1, Przewodnik po współczesnej filozofii politycznej, pod red. Roberta E. 
Goodina i Philipa Petita, 2002, Warszawa: Książka i Wiedza.

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Wyjaśnij na czym polega zasada maximinu w Rawlsowskiej teorii sprawiedliwości; Czym jest ideologia; 
Objaśnij na przykładach w jaki sposób kontekst społeczno-kulturowy może wpływać na funkcjonowanie 
gospodarki; Czym jest hermeneutyka?

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


