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Nazwa przedmiotu Introduction to Philosophy: Major Concepts and Problems

Kod przedmiotu Z:99007U0

Jednostka Katedra Nauk Społecznych i Filozoficznych

Kierunek Automatyka i Robotyka, Energetyka, Elektrotechnika

Obszary 
kształcenia

Nauki techniczne

Profil kształcenia ogólnoakademicki Rok studiów 1

Typ przedmiotu Obowiąkowy Semestr studiów 2

Poziom studiów II stopnia ECTS 2.0

Liczba punktów 
ECTS

Aktywność studenta gk pw

Udział w zajęciach dydaktycznych objętych planem studiów 30

Udział w konsultacjach 0

Praca własna studenta 20

Suma 30 20

Łączna liczba godzin pracy studenta 50

Liczba punktów ECTS 2.0

Wykładowcy dr Andrzej Karalus (Osoba opowiedzialna za przedmiot)

Prowadzący:

dr Andrzej Karalus

Cel przedmiotu
Celem przedmiotu jest wprowadzenie studentów w obszar podstawowych zagadnień filozoficznych 
(szczególny nacisk będzie położony na tzw. filozofię praktyczną) oraz zaznajomienie ich z metodyką i 
specyfiką myślenia filozoficznego.

Efekty kształcenia Odniesienie do efektów 
kierunkowych

Efekt kształcenia z przedmiotu Sposób weryfikacji efektu

[K_W71] ma wiedzę ogólną w 
zakresie nauk humanistycznych 
lub społecznych lub 
ekonomicznych lub prawnych 
obejmującą ich podstawy i 
zastosowania

Student jest w stanie wymienić 
główne obszary zainteresowania 
filozofii.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K_K71] potrafi wyjaśnić potrzebę 
korzystania z wiedzy z zakresu 
nauk humanistycznych lub 
społecznych lub ekonomicznych 
lub prawnych w funkcjonowaniu w 
środowisku społecznym

Student jest w stanie 
argumentować za i przeciw danej 
opcji etycznej lub 
teoriopoznawczej.

[SK4] Ocena umiejętności 
komunikacji

[K_U71] potrafi zastosować 
wiedzę z zakresu nauk 
humanistycznych lub społecznych 
lub ekonomicznych lub prawnych 
do rozwiązywania problemów

Student jest w stanie poprawnie 
przedstawić sposoby racjonalnego 
uzasadnienia różnych sądów 
aksjologicznych.

[SU2] Ocena umiejętności 
analizy informacji

Sposób realizacji na uczelni

Wymagania 
wstępne i 
dodatkowe

Zalecane 
komponenty 
przedmiotu



Data wydruku: 07.09.2017 09:10 Strona 2 z 2

Treść przedmiotu 1. Wprowadzenie do filozofii: główne podziały, pojęcia i metody.
2. Filozofia praktyczna: etyka. Różnica pomiędzy etyką a moralnością. Deontologizm, utylitaryzm, etyka 

cnót.
3. Etyka naturalnych uprawnień, etyka kontraktu społecznego, etyka miłości i szacunku dla życia. Teoria 

rozwoju kompetencji moralnych Kohlberga. Psychologia i socjologia moralności.
4. Wprowadzenie do filozofii politycznej i społecznej. Klasyczne doktryny filozofii politycznej: 

konserwatyzm, anarchizm, feminizm, liberalizm, socjalizm.
5. Wolność jako przedmiot zainteresowania filozofii politycznej (Locke, Mill, Berlin). Wolność, autonomia, 

indywidualizm i wspólnota. Negatywne i pozytywne pojęcie wolności.
6. Sprawiedliwość jako przedmiot zainteresowania filozofii politycznej. Sprawiedliwość a bezstronność. 

Pojęcie sprawiedliwości dystrybutywnej u Rawlsa, Dworkina, Nozicka i Roemera.
7. Równość. Równość w liberalizmie i równość w doktrynach lewicowych. Doktryna „równości względem 

prawa” i jego krytyka. Równość a sprawiedliwość. Braterstwo i solidarność. Dyskusja między 
liberalizmem (indywidualizmem) a komunitaryzmem (wspólnotowością).

8. Pojęcie władzy, ideologii i przemocy. Pojęcie legitymizacji władzy. Walka o uznanie jako przedmiot 
zainteresowania filozofii społecznej. Racjonalność a społeczeństwo. Postęp i regres w filozofii politycznej 
i społecznej.

9. Pojęcie kultury. Podstawowe teorie kultury. Kultura, osobowość, społeczeństwo. Relatywizm kulturowy 
a względność kultur. Psychologia uprzedzeń i stereotypów a filozofia kultury. Filozoficzna doniosłość 
kosmopolityzmu oraz multikulturalizmu.

10. Psychoanaliza: podstawowe założenia i pojęcia. Jak powstaje jednostka? Czym jest społeczeństwo? 
Logika pragnienia według Lacana a podmiotowość.

11. Metafizyka i teoria poznania: podstawowe pojęcia. Czym jest prawda? Podstawowe koncepcje prawdy i 
prawdziwości. Na czym polega racjonalne uzasadnienie sądu propozycjonalnego? Co tak naprawdę 
istnieje? Problem ciało-umysł.

12. Metodologia nauk. Rozróżnienie między naukami społecznymi, humanistycznymi, formalnymi i 
przyrodoznawstwem. Na czym polega wyjaśnienie naukowe. Czym różni się nauka od pseudonauki, 
religii, magii, „metafizyki codzienności” i zdrowego rozsądku.

13. Hermeneutyka: sztuka rozumienia. Czym jest rozumienie? Czym rozumienie różni się od wyjaśnienia. 
Jak interpretujemy? Podmiot, sens, świat.

14. Metafizyka skrojona do ludzkich potrzeb: buddyzm, egzystencjalizm i personalizm. Schopenhauer i 
metafizyka woli.

15. Estetyka: refleksja o pięknie, wzniosłości, brzydocie i innych kategoriach estetycznych. Piękno natury a 
piękno sztuki. Doświadczenie estetyczne i sąd estetyczny. Jak czytać dzieło sztuki?

Zalecana lista 
lektur

Literatura podstawowa

Wł. Tatarkiewicz. Historia filozofii (3 tomy, istnieje wiele wydań).

B. Russell. 2000. Dzieje filozofii zachodu. Warszawa.

Literatura uzupełniająca

Will Kymlicka, 2009. Współczesna filozofia polityczna. Warszawa: Aletheia.

Formy zajęć i 
metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium

Liczba godzin zajęć 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Suma godzin dydaktycznych w semestrze, 
objętych planem studiów

30

W tym kształcenie na odległość: 0.0

Metody i kryteria 
oceniania

Kryteria oceniania: składowe Próg zaliczeniowy Procent oceny 
końcowej

Obecność 90.0 30.0

Kolokwium końcowe 50.0 70.0

Przykładowe zagadnienia / Przykładowe zadania / Realizowane zadania

Na czym polega pragmatyczna koncepcja prawdy; Czym jest imperatyw kategoryczny; Czym jest 
rozumienie w naukach humanistycznych; Wyjaśnij pojęcie sprawiedliwości dystrybutywnej: Czym jest 
tolerancja; Na czym polega liberalna koncepcja wolności negatywnej; Czym jest nieświadomość; Czym 
zajmuje się metafizyka?

Język wykładowy angielski

Praktyki zawodowe Nie dotyczy


