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Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30
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Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Podczas zajęć studentom zostanie przekazana wiedza podstawowa z zakresu ﬁlozoﬁi

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Absolwent zna i rozumie, ma podstawową wiedzę
o głównych kierunkach ﬁlozoﬁi, pojęciach
i problemach dziedzin ﬁlozoﬁcznych.

FRU_K1_W01,
FRU_K1_W03

brak zaliczenia

FRU_K1_U04,
FRU_K1_U05

brak zaliczenia

Absolwent jest gotów do student ma świadomość
wartości dziedzictwa kulturowego w jego
FRU_K1_K01,
różnorodności, jest świadom odpowiedzialności za jego FRU_K1_K02
zachowanie.

brak zaliczenia

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Absolwent potraﬁ rozpoznać różne rodzaje tekstów
kultury i ﬁlozoﬁcznych oraz przeprowadzić ich analizę
i interpretację, w celu określenia ich znaczeń, miejsca
w procesie historyczno-kulturowym i oddziaływania
społecznego.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do zajęć

30
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przygotowanie do egzaminu

30

przeprowadzenie badań literaturowych

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do problemów i zagadnień ontologii

W1, U1, K1

2.

Wprowadzenie do zagadnień i kierunków etyki

W1, U1, K1

3.

Kwestie ﬁlozoﬁi człowieka, rozwój idei.

W1, U1, K1

4.

Zarys ﬁlozoﬁi społecznej.

W1, U1, K1

5.

Hermeneutyka i rozwój koncepcji poznania.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
brak zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzamin ustny

Semestr 2
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
brak zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin ustny

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Literatura
Obowiązkowa
1. Bertrand Russell "Dzieje Filozoﬁi Zachodu"
2. Frederick Charles Copleston "Historia Filozoﬁi"
Dodatkowa
1. Etienne Gilson "Jedność doświadczenie ﬁlozoﬁcznego"
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Kierunkowe efekty uczenia się
Kod

Treść

Absolwent zna i rozumie/ ma podstawową, uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu terminologicznego
FRU_K1_W01 stosowanego w językoznawstwie i literaturoznawstwie oraz w naukach pomocniczych i pokrewnych w
ramach ﬁlologii rumuńskiej.
Absolwent zna i rozumie/ ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych
FRU_K1_W03 osiągnięciach w językoznawstwie i literaturoznawstwie oraz w naukach pomocniczych i pokrewnych w
ramach ﬁlologii rumuńskiej.
FRU_K1_U04

Absolwent potraﬁ rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz przeprowadzić ich analizę i interpretację, w
celu określenia ich znaczeń, miejsca w procesie historyczno-kulturowym i oddziaływania społecznego.

FRU_K1_U05

Absolwent potraﬁ/ ma umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych
autorów, oraz formułowania wniosków w języku rumuńskim i/lub polskim.

FRU_K1_K01

Absolwent jest gotów do/ student potraﬁ oceniać i selekcjonować informacje.

FRU_K1_K02

Absolwent jest gotów do/ma świadomość wartości dziedzictwa kulturowego w jego różnorodności, jest
świadom odpowiedzialności za jego zachowanie.

5/5

