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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu HISTORIA FILOZOFII, PG_00040532

Kierunek studiów Zarządzanie inżynierskie

Data rozpoczęcia studiów październik 2020 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2021/2022

Poziom kształcenia I stopnia - inżynierskie Grupa zajęć Grupa zajęć fakultatywnych
Grupa zajęć z obszarów nauk 
humanistycznych lub nauk 
społecznych

Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 2 Język wykładowy polski

Semestr studiów 3 Liczba punktów ECTS 3.0

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. Przemysław Parszutowicz
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr hab. Przemysław Parszutowicz

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 0.0 30.0 0.0 0.0 0.0 30
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

Historia filozofii ZI zima21/22 - Moodle ID: 19341
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=19341

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

30 5.0 40.0 75

Cel przedmiotu Kurs mają na celu zaprezentowanie historii filozofii jako historii problemów filozoficznych ze szczególnym 
uwzględnieniem takich problemów jak historia rozwoju nurtów i pojęć naukowych oraz problem krytycznego 
myślenia.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_K03] inicjuje twórcze i 
przedsiębiorcze działania w 
organizacji z wykorzystaniem 
wiedzy zarządzania inżynierskiego

Uczestnik kursu zna główne nurty 
myśli europejskiej, oraz 
najważniejsze, tworzące je 
postaci, zna fragmenty 
najważniejszych współczesnych 
dzieł filozoficznych, potrafi się do 
nich odnieść i zestawić je ze sobą 
oraz podjąć próbę ich oceny.

[SK4] Ocena umiejętności 
komunikacji, w tym poprawności 
językowej
[SK2] Ocena postępów pracy

[K6_U07] potrafi pracować 
samodzielnie i w zespole

Zna argumentacje służące 
uzasadnieniu najważniejszych 
koncepcji w zakresie filozofii nauki 
oraz potrafi argumentować na ich 
rzecz.

[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji
[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi

[K6_W04] zna w podstawowym 
zakresie rodzaje więzi 
społecznych w organizacji oraz 
rządzące nimi prawidłowości, 
szczególnie w zakresie więzi 
wynikających z podziału pracy w 
organizacji

Rozumie specyfikę nauk 
teoretycznych - tak 
humanistycznych, jak i ścisłych. 
Zna najważniejsze nurty i 
problemy filozoficzne oraz ich 
genezę, a także podstawowe 
koncepcje antropologiczne w ich 
powiązaniu z problematyką 
wiedzy naukowej.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

Treści przedmiotu
Podstawowe pojęcia filozoficzne; Początki nauk przyrodniczych w starożytnej Grecji. Metafizyka jako 
pseudonauka;  Specyfika, dominacja i problem pozytywistycznego obrazu świata w nauce współczesnej; 
Kantyzm i neokantyzm (Szkoła badeńska, Szkoła marburska); Filozofia życia (Nietzsche, Dilthey); 
Symbolizm (Cassirer); Hermeneutyka (Gadamer); Fenomenologia (Husserl, Scheler); Egzystencjalizm i 
filozofia Martina Heideggera; Pragmatyzm (Pierce, James, Dewey);  Psychoanaliza (Freud, Jung); 
Postmodernizm (Derrida, Rorty); Współczesna filozofia nauki (Einstein, Popper, Kuhn, Feyerabend); 
Filozoficzne problemy współczesności.
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Wymagania wstępne 
i dodatkowe
Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Kolokwia sprawdzające 
przygotowanie do zajeć

100.0% 50.0%

Aktywność na zajęciach 50.0% 50.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Władysław Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 3, Warszawa 2005; Andrzej 
Miś, Filozofia współczesna: główne nurty, Warszawa 2006; Witold 
Mackiewicz, Filozofia współczesna w zarysie, Warszawa 1994; 
Filozofia XX wieku, red. Zbigniew Kuderowicz Warszawa 2002. t. 1, t. 2;

Uzupełniająca lista lektur Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku, t. 1 5, red. Barbara 
Skarga.

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Omów podstawowe nurty filozofii europejskiej, przedstaw główne postaci europejskiej myśli i ich poglądy, 
wyjaśnij podstawowe pojęcia filozoficzne

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


