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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu HISTORIA FILOZOFII, PG_00058591

Kierunek studiów Analityka gospodarcza

Data rozpoczęcia studiów październik 2022 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2024/2025

Poziom kształcenia I stopnia - licencjackie Grupa zajęć Grupa zajęć fakultatywnych
Grupa zajęć powiązanych z 
prowadzonymi badaniami 
naukowymi w dziedzinie nauki 
związanej z kierunkiem - profil 
ogólnoakademicki

Forma studiów niestacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 3 Język wykładowy polski

Semestr studiów 5 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

Historia filozofii z elementami historii matematyki - Moodle ID: 22122
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=22122

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 5.0 29.0 50

Cel przedmiotu Zapoznaje z problematyką poruszoną w historii filozofii.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_K03] wykazuje się zdolnością 
do krytycznego i analitycznego 
myślenia oraz integruje wiedzę z 
wielu dyscyplin działając w sposób 
przedsiębiorczy

wykazuje się krytycznym 
podejściem do wyboru 
wiarygodnych źródeł pozyskiwania 
informacji związanych z historią 
filozofii

[SK5] Ocena umiejętności 
rozwiązywania problemów 
występujących w praktyce

[K6_U06] zdobywa nową wiedzę 
planując strategie uczenia się 
przez całe życie

zdobywa nową wiedzę z zakresu 
historii filozofii

[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji

Treści przedmiotu Podstawowe pojęcia i rozróżnienia w obszarze filozofii. 
Źródła i specyfika filozofii greckiej: od jońskiej filozofii przyrody do sofistów. 
Klasyczna filozofia grecka: Platon, Arystoteles. 
Szkoły etyczne starożytności: sceptycyzm, stoicyzm, epikureizm. 
Filozofia chrześcijańska w średniowieczu: św. Augustyn, św. Tomasz z Akwinu. 
Przemiany epoki renesansu, narodziny filozofii nowożytnej, powstanie zmatematyzowanego 
przyrodoznawstwa. 
Filozofia oświecenia. 
Idealizm niemiecki. 
Pozytywizm. 
Filozofia życia. 
Psychoanaliza. 
Egzystencjalizm. 
Wprowadzenie do współczesnej filozofii polityki i filozofii kultury. 
Pragmatyzm, hermeneutyka, postmodernizm. 
Filozofia języka, filozofia nauki, socjologia wiedzy.

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

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Kolokwium końcowe 50.0% 80.0%
Aktywność na zajęciach 50.0% 20.0%
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Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Tatarkiewicz, W. (2007). Historia filozofii, 3 tomy, Warszawa: PWN. 
 Tyburski, W., Wiśniewski, R.  Wachowiak, A. (2002). Historia filozofii i 
etyki do współczesności, Toruń: TNOiK. 
 Miś, A.. (2006). Filozofia współczesna: główne nurty, Warszawa: 
Scholar.

Uzupełniająca lista lektur Kołakowski, L.. (1998). Mini-wykłady o maxi-sprawach. Kraków: Znak.
Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Przedstaw  najważniejsze dyscypliny filozoficzne, wyjaśnij podstawowe pojęcia z zakresu etyki i 
epistemologii. 
Wymień najważniejszych twórców w historii filozofii, krótko omów ich dorobek

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


