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Kierunek i poziom studiów: teologia, studia jednolite magisterskie 

Sylabus modułu: Filozofia – nowożytność i współczesność (11-TS-14-FNW) 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu dr Marek Wójtowicz, marekw0000@poczta.onet.pl 
rok akademicki 2014/2015 
semestr letni 
forma studiów stacjonarne 
sposób ustalania 
oceny końcowej 
modułu 

Średnia arytmetyczna dwóch, co najmniej dostatecznych ocen: z ćwiczeń oraz z 
egzaminu ustnego. Ewentualne oceny niedostateczne – następnie poprawione – 
również wliczane są do średniej. 
Koniecznym warunkiem zaliczenia modułu jest pozytywna ocena wystąpienia 
ustnego oraz pozytywna ocena pracy pisemnej. 

informacje 
dodatkowe 

W indeksie wpisane zostaną trzy oceny: końcowa modułu, z ćwiczeń, 
z egzaminu. 

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 

wykład FNW_fs_1 

prowadzący dr Marek Wójtowicz 
grupa(-y)  
treści zajęć 1. Filozofia Odrodzenia (Bacon) 

2. Filozofia XVII wieku (Kartezjusz, Spinoza, Pascal, Leibniz) 
3. Filozofia Oświecenia (Locke, Berkeley, Hume, encyklopedyści) 
4. Filozofia krytyczna Kanta 
5. System Hegla, marksizm 
6. Pozytywizm Comte’a; neopozytywizm „koła wiedeńskiego”, filozofia analityczna 
7. Filozofia Nietzsche’go 
8. Fenomenologia (Husserl, Scheler) 
9. Filozofia egzystencji (Heidegger, Sartre) 
10. Współczesna filozofia chrześcijańska (Maritain, Mounier) 
11. Filozofia spotkania (Buber, Levinas); postmodernizm 

metody 
prowadzenia 
zajęć 

jak w opisie modułu 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

60 

liczba godzin 
pracy własnej 
studenta 

200 

opis pracy 
własnej 
studenta 

lektura zadanych tekstów poszerzających wiedzę, przygotowanie do egzaminu 
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organizacja 
zajęć  

zajęcia co tydzień, 15 x 4 godziny 

literatura 
obowiązkowa 

F. Copleston, Historia filozofii 
B.A.G. Fuller, Historia filozofii 
W. Tatarkiewicz, Historia filozofii 

literatura 
uzupełniająca 

Filozofia współczesna, red. Z. Kuderowicz 
A. Miś, Filozofia współczesna. Główne nurty 

adres strony 
www zajęć 

http://el2.us.edu.pl/wt/ 

informacje 
dodatkowe 

 

 

nazwa  kod 

ćwiczenia FNW_fs_2 

prowadzący dr Marek Wójtowicz 
grupa(-y)  
treści zajęć 1. Filozofia Odrodzenia (Bacon) 

2. Filozofia XVII wieku (Kartezjusz, Hobbes) 
3. Filozofia Oświecenia (Locke, Berkeley, Hume, Rousseau) 
4. Filozofia krytyczna Kanta 
5. Filozofia Schopenhauera, Kierkegaarda, Nietzsche’go 
6. Intuicjonizm Bergsona 
7. Filozofia egzystencji (Heidegger, Sartre) 
8. Współczesna filozofia chrześcijańska (Maritain, Teilhard de Chardin) 
9. Hermeneutyka Gadamera 

metody 
prowadzenia 
zajęć 

jak w opisie modułu 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

30 

liczba godzin 
pracy własnej 
studenta 

110 

opis pracy 
własnej 
studenta 

lektura zadanych tekstów poszerzających wiedzę, przygotowanie do kolokwiów, 
przygotowanie wystąpienia, przygotowanie pracy pisemnej 

organizacja 
zajęć  

zajęcia co tydzień, 15 x 2 godziny 

literatura 
obowiązkowa 

F. Copleston, Historia filozofii 
W. Mackiewicz, Filozofia współczesna w zarysie 
W. Tatarkiewicz, Historia filozofii 

literatura 
uzupełniająca 

Filozofia współczesna, red. Z. Kuderowicz 
A. Miś, Filozofia współczesna. Główne nurty 

adres strony 
www zajęć 

http://el2.us.edu.pl/wt/ 
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informacje 
dodatkowe 

 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

 
nazwa kod 

egzamin ustny FNW_w_1 

kod(-y) zajęć  FNW_fs_1 
osoba 
przeprowadzająca 
weryfikację 

dr Marek Wójtowicz 

grupa(-y)  
wymagania 
merytoryczne 

Znajomość wiedzy z zagadnień wyszczególnionych w pliku: tezy do egzaminu 
(dostępne na: http://el2.us.edu.pl/wt/) 

kryteria oceny O ocenie decyduje jakość odpowiedzi na zadane pytania. 
przebieg procesu 
weryfikacji 

Student losuje trzy pytania dotyczące podanych uprzednio zagadnień i ma około 
15 minut na przygotowanie się do odpowiedzi. 

informacje 
dodatkowe 

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń. 

 

 

nazwa kod 

kolokwium pisemne FNW_w_2 

kod(-y) zajęć  FNW_fs_2 
osoba 
przeprowadzająca 
weryfikację 

dr Marek Wójtowicz 

grupa(-y)  
wymagania 
merytoryczne 

Znajomość zagadnień wyszczególnionych w pliku: plan ćwiczeń (dostępne na: 
http://el2.us.edu.pl/wt/) 

kryteria oceny Poszczególne zadania są punktowane. O ocenie decyduje suma uzyskanych 
punktów. 

przebieg procesu 
weryfikacji 

Każde kolokwium to krótki test (test wielokrotnego wyboru, test prawda/fałsz, test 
lukowy, test dopasowań, test podkreśleń, zadania opisowe). Student ma 10–20 
minut na jego rozwiązanie.  

informacje 
dodatkowe 

Ocena z ćwiczeń to średnia arytmetyczna sześciu pozytywnych ocen z kolokwiów. 
Koniecznym warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest pozytywna ocena pracy pisemnej 
oraz pozytywna ocena aktywności podczas ćwiczeń. 

 
 
nazwa kod 
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praca pisemna FNW_w_3 

kod(-y) zajęć  FNW_fs_2 
osoba 
przeprowadzająca 
weryfikację 

dr Marek Wójtowicz 

grupa(-y)  
wymagania 
merytoryczne 

Złożenie pracy pisemnej na podstawie lektury filozoficznej: plik lista lektur 
(dostępne na: http://el2.us.edu.pl/wt/)  

kryteria oceny Praca zostaje oceniona pozytywnie bądź negatywnie na podstawie stopnia 
spełnienia kryteriów formalnych oraz treściowych: plik lista lektur (dostępne na: 
http://el2.us.edu.pl/wt/) 

przebieg procesu 
weryfikacji 

Student składa pracę w terminie do 25 maja 2015 roku, a 8 czerwca 2015 roku 
dowiaduje się o otrzymanej ocenie. 

informacje 
dodatkowe 

 

 
 
 
nazwa kod 

aktywność podczas ćwiczeń FNW_w_4 

kod(-y) zajęć  FNW_fs_2 
osoba 
przeprowadzająca 
weryfikację 

dr Marek Wójtowicz 

grupa(-y)  
wymagania 
merytoryczne 

zaangażowanie w przebieg zajęć, przygotowanie wystąpienia ustnego 

kryteria oceny Obecność na zajęciach; włączanie się w przebieg zajęć (analiza tekstów, udział w 
dyskusji, przygotowanie wyznaczonego zagadnienia i przedstawienie go podczas 
ćwiczeń). Aktywność studenta zostaje oceniona pozytywnie bądź negatywnie. 

przebieg procesu 
weryfikacji 

Regularne sprawdzanie obecności. Kontrola stopnia aktywności studenta.  

informacje 
dodatkowe 

 

 


