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Skrócony opis modułu: 

Filozofia jako najogólniejsza dziedzina refleksji nad rzeczywistością przyrod-
niczą, społeczną i człowiekiem. Stanowi podstawę ontologiczną, epistemolo-
giczną i aksjologiczną każdej aktywności ludzkiej. Nauki zwłaszcza szczegó-
łowe korzystają z  przejrzystych i jasnych systemów reguł i zasad formułowa-
nych przez filozofię. Pomaga ona człowiekowi jako jednostce ludzkiej, spo-
łecznej i przyrodniczej zrozumieć otaczającą go rzeczywistość i brać w niej 
aktywny i świadomy udział. 

Pełny opis modułu 
(treści programowe): 

Wykład – metoda dydaktyczna 
1. Genez filozofii, jej przedmiot, metody i podstawowe działy. (2godz.) 
2. Filozofia chrześcijaństwa wg Augustyna Aureliusza i Tomasza z Akwinu. 
(2godz.) 
3. Ontologia/metafizyka jako uniwersalna nauka o bytach. (2godz. 
4. Epistemologia/gnoseologia jako nauka o ludzkim poznaniu. (2godz.) 
5. Historiozofia i aksjologia filozoficzna (2godz.) 
6. Filozofia i aksjologia techniki (2godz.) 
7. Filozofia i aksjologia techniki.(2godz.) 
 
Ćwiczenia- metoda dydaktyczna 
   1. Główne nurty i stanowiska filozofii starożytnej  Grecji i Rzymu.(2 godz.) 
   2 Ontologiczne, epistemologia i aksjologia filozoficzna. (2godz.) 
  3. Filozofia techniki (2 godz.) 

 

Literatura: 

Podstawowa:  

1. Tatarkiewicz W. Historia filozofii. T 1 – 3 Warszawa 2016 
2. Popper K. Społeczeństwo otwarte i jego krytycy. Warszawa 2007 
3. Russel B. Dzieje filozofii Zachodu. Warszawa 2008 
4. Gadacz W. Historia filozofii XX w. Warszawa 2008 
5. Murawski R. Filozofia informatyki. Poznań 2014 
6. Płużański T. Filozofia dla ekonomistów, Warszawa 1998 
7. Kierepko M. Historia filozofii w pigułce. Wrocław 2005  
8. Diogenes L. Żywoty i poglądy słynnych filozofów, Warszawa 1989 
9. Hegel G.W. Encyklopedia nauk filozoficznych. Warszawa 2013 
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Artykuły ze specjalistycznych czasopism: Zeszyty Bezpieczeństwa Narodowe-
go oraz Nowoczesne Systemy Zarządzania, wydawane przez WYC WAT. 

Efekty kształcenia: 

Efekt kształcenia  
K_W23  Ma  podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, eko-
nomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności 
inżynierskiej.  T1A_W08, InżA_W03 

K_U01 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, 
potrafi uzyskane iintegrować uzyskane nformacje, dokonywać ich interpretacji, 
a także wyciągać wnioski oraz formułowac i uzasadniać opinie.T1A_U10, In-
żA_W03 

K_K02 ma świadomość roli i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działal-
nosci w obszrze dizałalności inzynierskiej, w tym jej wpływ na srodowisko i 
zwiazane z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje. T1A_K02, In-
ża_K01 

K_K04 ma świadomośćodpowiedzialności za pracę własna orza gotowość 
podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzial-
ności za wspolnie realizowane zadanie T1A_K05 

Metody 
i kryteria oceniania 

(sposób sprawdzania 
osiągnięcia przez studen-
ta zakładanych efektów 

kształcenia)  : 

Przedmiot zaliczany jest na podstawie:zaliczenia testu 
Ćwiczenia zaliczane są na podstawie: aktywności 
Egzamin / zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie Testu sprawdzaja-
cego 
Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest: 
Osiągnięcie efektu K_W25 weryfikowane jest TEST 
Osiągnięcie efektu  K_U22 I K_K07sprawdzane jest poprzez aktywność na 
ćwiczeniach. 
 Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
kształcenia na poziomie ok.100%. 
Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształ-

cenia na poziomie 100-90%. 
Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia 

na poziomie 90-80%. 
Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 

kształcenia na poziomie 80-70%. 
Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 

kształcenia na poziomie 70-60%. 
Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 

kształcenia na poziomie równym lub niższym niż 60%. 
Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 

kształcenia na poziomie wyższym niż 60%. 
Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
kształcenia na poziomie równym lub niższym niż 60%. 
 

Bilans ECTS 
(nakład pracy studenta): 

aktywność / obciążenie studenta w godz.  

1. Udział w wykładach  14 
2. Udział w ćwiczeniach 6 
3. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 6 
4. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń 6 
5. Udział w konsultacjach  2 
6. Przygotowanie do zaliczenia testu 4 
7. Udział w egzaminie / 1x1=1 
 
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 1.0 pktECTS 
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