
 
 

 
 

 
 
 

KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU  
(wzór wymaganych pól)1 

 

nazwa przedmiotu 
nazwa przedmiotu 
 w języku polskim  

Filozofia 

nazwa przedmiotu 
 w języku angielskim 

 

Kod przedmiotu  

Język wykładowy polski 

Profil studiów ogólnoakademicki 

Forma studiów stacjonarne 

Poziom studiów I stopnia 

Rodzaj przedmiotu wybieralny  

Obowiązuje od naboru 2019/2020 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  

razem godz., pkt ECTS 
np. W 14/x, C 6/+, razem: 20 godz., 1 pkt ECTS 

  

Przedmioty 
wprowadzające 

nazwa przedmiotu / wymagania wstępne:- 

Semestr/kierunek studiów Pierwszy/informatyka 

Autor Dr. hab Krzysztof Sołoducha 

Jednostka  
organizacyjna  

odpowiedzialna za przedmiot 
ZNH/IOiZ/WBLiZ 

Skrócony opis przedmiotu 

Motywem przewodnim wykładów jest teza Daniela Denetta o narzędziach do 
myślenia, które ewolucyjnie wyłaniają się z dziejów filozofii jako linie 
argumentacyjne. W trakcie wykładów zaprezentowane zostaną podstawowe 
linie odpowiedzi na specjalny rodzaj pytań, jakimi są pytania filozoficzne. W 
ten sposób studenci zdobędą możliwości zapoznania się z różnorodnością 
stanowisk i przez to rozwijania myślenia krytycznego, niezbędnego do 
funkcjonowania w cywilizacji przesyconej informacją i argumentacją 
instrumentalnie traktowaną. 

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe) 

Wykłady 
1. Definicja filozofii, myślenia krytycznego, narzędzi do 

myślenia/2/Wykład wprowadzający zaprezentuje koncepcję ewolucji 
kulturalnej Daniela Denetta oraz pojęcie narzędzi do myślenia. 
Przedstawi także definicję myślenia krytycznego oraz wkład filozofii 
do kształtowania myślenia krytycznego. Zaprezentowane zostaną 
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także specjalne rodzaje pytań, jakimi są pytania filozoficzne oraz ich 
podział, który ma odzwierciedlenie w działach filozofii 

2. Powstanie filozofii/najważniejsze wątki filozofii starożytnej – filozofia 
okresu presokratycznego, klasycznego i helleńskiego/4/Wykłady 
mają za zadanie zaprezentowanie najważniejszych wątków dorobku 
filozofii greckiej ze szczególnym uwzględnieniem okresu 
klasycznego.  

3. Najważniej wątki filozofii średniowiecznej/filozofia patrystyczna i 
scholastyczna/2/Wykład ma za zadanie zaprezentowane głównych 
nurtów rozwoju filozofii patrystycznej ze szczególnym 
uwzględnieniem filozofii Św. Augustyna oraz głównych idei nurtu 
scholastycznego ze szczególnym uwzględnieniem Św. Tomasza.     

4. Najważniej wątki filozofii nowożytnej/filozofia empiryczna i 
racjonalistyczna/2/Wykład ma za zadanie zaprezentowanie dwóch 
nurtów rozwoju filozofii nowożytnej – nurtu racjonalistycznego 
reprezentowanego przez Kartezjusza, Leibniza, Spinozę, Pascala I 
Kanta oraz nurtu empirycznego z uwzględnieniem Hobbesa, 
Locke'a, Hume'a oraz Berkeleya. Podsumowaniem jest 
kompleksowe przedstawienie transcendentalnego stanowiska 
Kanta oraz jego kontynuatorów z klasycznej filozofii niemieckiej. 

5. Filozofia współczesna/filozofia hermeneutyczna i filozofia nurtu 
pozytywistycznego/2/Zaprezentowanie dwóch głównych nurtów 
rozwoju filozofii współczesnej. W ramach projektu 
pozytywistycznego zaprezentowany zostanie program Comte'a, 
Macha i Avenariusa, neopozytywistów, Wittgensteina oraz jego 
kontynuatorów, a także współczesny nurt kognitywistyczny. Z 
drugiej strony pokazany zostanie rozwój filozofii od Nietzschego i 
Diltheya po program Gadamera oraz jego francuskich 
kontynuatorów.     

6. Wprowadzenie do filozofii informatyki/2/ Wykład będzie prezentacją 
teoretycznych podstaw współczesnej filozofii informatyki – teoria 
artefaktów, implementacja, implementacja semantyczna, 
specyfikacja, ontologia programów, testy i eksperymenty, 
poprawność i błędy, abstrakcja, epistemologiczny status 
informatyki, etyczne zagadnienia informatyki, prawne zagadnienia 
informatyki.     

 
Ćwiczenia 

1. Filozofia Platona i Arystotelesa / 2 / Główne pojęcia i figury myślowe 
klasycznej filozofii greckiej. 

2. Filozofia św. Augustyna i św. Tomasza/2/ Główne pojęcia i figury 
myślowe filozofii patrystycznej i scholastycznej. 

3. Filozofia Kartezjusza, Hume'a i Kanta/2/ Główne pojęcia i figury 
myślowe filozofii nowożytnej. 

4. Filozofia Nietzschego, Marksa i Wittgensteina/2/ Główne pojęcia i 
figury myślowe filozofii współczesnej.  

 

Literatura 

Podstawowa:   
autor, tytuł, wydawnictwo, rok wydania 
Tatarkiewicz W., Historia filozofii 3 tomy, PWN, 2022 
Russel B., Dzieje zachodniej filozofii, Aletheia 2020 
 
Uzupełniająca: 
Anzenbacher A., Wprowadzenie do filozofii, WAM 2010 
Denett D., Od bakterii do Bacha. O ewolucji umysłów, CCP 2018 
Sołoducha K., Stacewicz P. (ed.), Studia z filozofii informatyki, WAT 2018  

Efekty uczenia się 
Symbol i nr efektu przedmiotu / efekt uczenia się / odniesienie do efektu 
kierunkowego 



W1 / zna i rozumie charakter, miejsce i znaczenie nauk społecznych i 
humanistycznych oraz ich relacje do innych nauk K_W01 
U1 / potrafi identyfikować i interpretować podstawowe zjawiska i procesy 
społeczne, humanistyczne i prawne w zakresie informatyki i dyscyplin 
pokrewnych/ K_U01 
K1 / jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu 
problemów poznawczych i praktycznych oraz do krytycznej oceny 
posiadanej wiedzy / K_K01 

Metody 
i kryteria oceniania 

(sposób sprawdzania  
osiągnięcia przez studenta  

zakładanych  
efektów uczenia się) 

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia. 
Ćwiczenia zaliczane są na podstawie: zaliczenia 
Zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie testu 
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu/zaliczenia jest zaliczenie ćwiczeń 
Osiągnięcie efektu K_W01 - weryfikowane jest na podstawie testu 
Osiągnięcie efektu K_U01 - sprawdzane jest na podstawie testu 
Osiągnięcie efektu K_K01 – sprawdzane jest na podstawie testu 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który z testu otrzyma 85% punktów 
 
Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który z testu otrzyma 80% punktów 
 
Ocenę dobrą otrzymuje student, który z testu otrzyma 74% punktów 
 
Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który z testu otrzyma 67% 
punktów 
Ocenę dostateczną otrzymuje student, który z testu otrzyma 60% punktów 
Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który z testu otrzyma poniżej 
60% punktów 

Bilans ECTS 
(nakład pracy studenta) 

Aktywność / obciążenie studenta w godz.  

1. Udział w wykładach  / 14 
2. Udział w laboratoriach  / ….. 
3. Udział w ćwiczeniach  / 6 
4. Udział w seminariach  / ….. 
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 4 
6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / ….. 
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 3 
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / ….. 
9. Realizacja projektu  / ….. 
10. Udział w konsultacjach  / ….. 
11. Przygotowanie do egzaminu / 2 
12. Przygotowanie do zaliczenia / ….. 
13. Udział w egzaminie / 1 
 
Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 32 godz./ 1 ECTS 
Zajęcia z udziałem nauczycieli (1+2+3+4+9+10+13): 20 godz./0,7ECTS 
Zajęcia powiązane z działalnością naukową/ 
Zajęcia o charakterze praktycznym2 ….. godz./…..ECTS 
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