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Kierunek i poziom studiów: teologia, jednolite magisterskie
Specjalność: teologia nauczycielska i ogólna
Sylabus modułu: Filozofia – starożytność i średniowiecze –
(11-TS-12-FSSa)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
Semestr
forma studiów
sposób ustalania
oceny końcowej
modułu

ks. dr Witold Kania witekkan2@yahoo.com
2013/14
zimowy
stacjonarne

Ocena z modułu to ocena z ustnego egzaminu końcowego z wiadomości
stanowiących treść obu części wykładu i lektury obowiązkowej. Zaliczenie
ćwiczeń oraz pozytywna ocena z pracy pisemnej jest warunkiem przystąpienia
do egzaminu. Aktywność na zajęciach oraz bardzo dobra praca pisemna mogą
podwyższyć ocenę z egzaminu o pół stopnia.
W indeksie zostanie wpisana ocena końcowa modułu tożsama z oceną z
egzaminu ustnego oraz ocena z ćwiczeń.

Informacje
dodatkowe

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa

Wykład – część 1
Prowadzący
ks. dr Witold Kania

Kod
FSSa_fs_1

grupa(-y)

treści zajęć

Wykład poświęcony jest następującym zagadnieniom: etymologia słowa filozofia; o

Metody
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej
studenta

Zgodna z opisem modułu

możliwości uczenia filozofii; definicja filozofii; główne dziedziny filozofii; filozofia a inne
dziedziny nauki; filozofia a teologia; klasyfikacja nauk i klasyfikacja filozofii; użyteczność
filozofii; problem początku (doświadczenie, zdziwienia, wątpienie, bezzałożeniowość).

15
10
Student powinien przyswoić sobie podstawowe pojęcia filozoficzne oraz poszerzyć wiedzę w
oparciu o lekturę wskazanych fragmentów następujących pozycji: A. Anzenbacher,
Wprowadzenie do filozofii, Wyd. WAM, Kraków 2003; Jan Paweł II, Encyklika Fides et ratio,
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Literatura
obowiązkowa
Literatura
uzupełniająca
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Vatican 1998.

Wszyscy studenci
A. Anzenbacher, Wprowadzenie do filozofii, Wyd. WAM, Kraków 2003. (Fragmenty) Jan Paweł
II, Encyklika Fides et ratio, Vatican 1998. (Fragmenty)
M. A. Krąpiec, S. Kamiński, Z. J. Zdybicka i in., Wprowadzenie do filozofii, RW KUL, Lublin 1998.
A. Podsiad, Słownik terminów i pojęć filozoficznych, IW Pax, Warszawa 2001.

adres strony
www zajęć
Informacje
dodatkowe

nazwa

Wykład – część 2
Prowadzący
ks. dr Witold Kania

Kod
FSSa_fs_2

grupa(-y)

treści zajęć

Treścią wykładu są następujące zagadnienia: początki filozofii starożytnej; jej źródła;
podział na epoki; omówienie poglądów filozoficznych: milezyjczyków, Heraklita,
eleatów, pluralistów, pitagorejczyków, sofistów, Sokratesa, szkół sokratycznych,
Platona, Arystotelesa, szkół okresu helleńskiego, Plotyna i neoplatończyków.
Charakterystyka okresu synkretycznego (zetknięcie świata starożytnego z Biblią),
patrystyki. Filozofia Augustyna z Hippony. Podział i ogólna charakterystyka filozofii
średniowiecznej. Omówienie poglądów filozoficznych: Jana Szkota Eriugeny, filozofów
arabskich, Anzelma z Canterbury, Bernarda z Clairvaux, Wiktorynów, Piotra Abelarda,
Szkoły w Chartres, Jana z Salisbury, Św. Bonawentury, Alberta Wielkiego, Tomasza z
Akwinu, Dunsa Szkota, Wilhelma Ockhama. Omówienie problemu uniwersaliów oraz
mistycyzmu późnego średniowiecza.

Metody
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej
studenta
Organizacja
zajęć
Literatura

Zgodna z opisem modułu.
60
90
Praca własna studenta polega na przyswajaniu sobie oraz poszerzaniu omawianych
zagadnień poprzez lekturę wskazanych podręczników:
W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. I, PWN, Warszawa 1988.
F. Copleston, Historia filozofii, t. I-III. IW Pax, Warszawa 1991W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. I, PWN.
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obowiązkowa
Literatura
uzupełniająca

adres strony
www zajęć
Informacje
dodatkowe

K. Ajdukiewicz, Zagadnienia i kierunki filozofii, Warszawa 1983.
E. Gilson, Duch filozofii średniowiecznej, PAX, Warszawa 1958.
E. Gilson, Tomizm. Wprowadzenie do filozofii św. Tomasza z Akwinu, Warszawa 1998.
R. Heinzmann, Filozofia średniowiecza, Wyd. Antyk, Kęty 1999.
G. Reale, Historia filozofii starożytnej, RW KUL, Lublin 1999. vol. 1-5.
G. Reale, Myśl starożytna, Wydawnictwo KUL, Lublin 2003.
S. Swierzawski, Dzieje europejskiej myśli klasycznej, PWN, Warszawa-Wrocław 2000.

nazwa

Kod
FSSa_fs_3

Ćwiczenia
Prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

Metody
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej
studenta
Organizacja
zajęć
Literatura
obowiązkowa
Literatura
uzupełniająca
adres strony
www zajęć
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ks. dr Witold Kania
Treścią zajęć jest czytanie i wspólne omawianie tekstów źródłowych okresu
starożytności i średniowiecza oraz fragmentów monografii poświęconych
poszczególnym problemom i autorom tych epok. Wybór obejmuje m. in. fragmenty
dzieł: Platona (Teajtet, Fedon, Państwo), Arystotelesa (Metafizyka, Etyka
Nikomachejska), Seneki (Myśli), Augustyna z Hippony (O naturze dobra, Wyznania),
Tomasza z Akwinu (Suma teologiczna), Anzelma z Canterbury (Proslogion), Wilhelma
Ockhama (Suma logiczna).
Jak w opisie modułu
15
70
Praca własna studenta polega na: 1) zaznajomieniu się z tekstem (stanowiącym
przedmiot ćwiczeń), który student opracuje odpowiadając na postawione przez
prowadzącego zajęcia pytania; 2) poszerzeniu wiadomości o omawianych w ramach
ćwiczeń zagadnień posługując się wskazanym podręcznikiem.
Filozofia. Materiały do ćwiczeń dla studentów teologii, M. Jędraszewski (red.), Redakcja
Wydawnictw Uniw. im. A. Mickiewicza, Poznań 2001. Teksty źródłowe udostępniane przez

prowadzącego.
Jak w opisie wykładu cz. 1 i 2
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Informacje
dodatkowe

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
Nazwa

Kod
FSSa_w_1

Egzamin ustny
kod(-y) zajęć
FSSa_fs_1 FSSa_fs_2
osoba(-y)
ks. dr Witold Kania
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
Wymagania
merytoryczne
kryteria oceny

przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

Znajomość treści wykładów (według ustalonych schematów: „treść zajęć” [moduł:
FSSa_fs_1 i 2]) oraz treści zadanych lektur obowiązkowych wyznaczonych
w obu częściach wykładu.
Ocena 2 (ndst): student nie ma uporządkowanej wiedzy na temat: specyfiki
metodologicznej i merytorycznej filozofii oraz filozofii starożytnej
i średniowiecznej (nie zna przedstawicieli tego okresu i ich poglądów).
Ocena 3 (dst): student potrafi ogólnie przedstawić specyfikę metodologiczną
i merytoryczną filozofii, jak również scharakteryzować omawiane okresy
filozoficzne oraz zna poglądy niektórych ich przedstawicieli.
Ocena 4 (db): student poprawnie rozumie specyfikę metodologiczną
i merytoryczną filozofii, jak również omawiane okresy filozoficzne; zna ich
przedstawicieli i potrafi omówić ich poglądy.
Ocena 5 (bdb): student posiada wiedzę potrzebną do uzyskania oceny dobrej oraz
potrafi formułować ogólniejsze wnioski dotyczące związków filozofii z problemami
dotyczącymi innych dziedzin ludzkiego życia.
Aktywność na zajęciach oraz bardzo dobra praca pisemna mogą podwyższyć ocenę
z egzaminu o pół stopnia.
Studenci przystępują do egzaminu po dwie osoby w terminie ustalonym w sesji
egzaminacyjnej. Każdy otrzymuje trzy pytania przygotowane przez egzaminatora.
Do dyspozycji studenta są dwa terminy + egzamin komisyjny.
Studenci otrzymują po 3 pytania.
Ci, którzy uzyskali z kolokwiów oraz testu od 65 do 85% pozytywnych odpowiedzi
mogą zrezygnować z odpowiedzi na 1 pytanie. Ci, których łączny wynik z
kolokwiów i testu jest na poziomie 85% i wyższym mogą zrezygnować z
odpowiedzi na 2 pytania.

Nazwa

Kod
FSSa_w_2

Kolokwium pisemne
kod(-y) zajęć
FSSa_fs_3
osoba(-y)
ks. dr Witold
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)

Kania
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wymagania
merytoryczne
kryteria oceny

przebieg procesu
weryfikacji
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dodatkowe
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Weryfikacja przeprowadzana jest w oparciu o lekturę W. Tatarkiewicz, Historia
filozofii, t. I.
Trzy kolokwia (listopad, grudzień, styczeń; w każdym od 10 do 16 pytań otwartych
i/lub testowych [test wyboru]; za każde pytanie można otrzymać 1 punkt).
Zaliczenie na podstawie łącznego wyniku procentowego ze wszystkich kolokwiów
(wynik jest obliczany wg procentu pozytywnych odpowiedzi na pytania zawarte w
trzech kolokwiach). Próg zaliczenia, to 40% i więcej pozytywnych odpowiedzi.
Skala ocen:
Poniżej 40%: ocena 2 (ndst)
40% do 55%: ocena 3 (dst)
55% do 65%: ocena 3,5 (dst+)
65% do 75%: ocena 4 (db)
75% do 85%: ocena 4,5 (db+)
85% i więcej: ocena 5 (bdb)
Kolokwia są przeprowadzane w ramach ćwiczeń (czas trwania: ok. 15 min).
W przypadku uzyskania z kolokwiów wyniku poniżej 40% istnieje możliwość
przystąpienia do dodatkowego kolokwium powtórkowego. Próg zaliczenia
kolokwium powtórkowego to 40% i więcej pozytywnych odpowiedzi (10 pytań
otwartych i/lub testowych [test wyboru]; za każde pytanie można otrzymać 1
punkt).

Nazwa

Kod
FSSa_w_3

Praca pisemna
kod(-y) zajęć
FSSa_fs_4
osoba(-y)
ks. dr Witold
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny

przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

Nazwa
Pytania do tekstu

Kania

W zależności od tematu dobierana jest odpowiednio literatura.
Student ma wykazać się rozumieniem podstawowych terminów filozoficznych oraz
umiejętnością poprawnego korzystania z opracowań, monografii i tekstów
źródłowych. Spełnienie tych wymogów oznacza zaliczenie, zaś nie spełnienie –
brak zaliczenia tej formy weryfikacji.
Student może korzystać z indywidualnych konsultacji. Termin złożenia pracy
regulowany indywidualnie (maksymalnie do przerwy świątecznej na Boże
Narodzenie).

Kod
FSSa_w_4
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FSSa_fs_3
osoba(-y)
ks. dr Witold
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grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
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przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe
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Kania

Wraz z tekstami źródłowymi student otrzymuje pytania sprawdzające zrozumienie
tekstu. W 3-8 osobowych grupach studenci przygotowują na piśmie odpowiedzi.
O zaliczeniu tego sposobu weryfikacji decyduje obecność na zajęciach i
przedstawienie odpowiedzi w formie pisemnej.

Nazwa

Udział w dyskusji nad udzielonymi odpowiedziami

Kod
FSSa_w_5

kod(-y) zajęć
FSSa_fs_3
osoba(-y)
ks. dr Witold Kania
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny
przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

Zapoznanie się z udzielonymi odpowiedziami innych grup.
O zaliczeniu tej formy weryfikacji decyduje aktywność na zajęciach.
Każdorazowe ćwiczenia połączone z analizą tekstów.

