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Nazwa przedmiotu

FILOZOFIA
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Nazwa jednostki
prowadzącej przedmiot
Nazwa kierunku
Język przedmiotu
Grupa treści kształcenia, w
ramach której przedmiot jest
realizowany
Rok studiów, semestr
Imię i nazwisko osoby (osób)
prowadzącej przedmiot

Wydział Wychowanie Fizyczne, Katedra Humanistycznych Podstaw Kultury
Fizycznej, Zakład Filozofii i Socjologii
Fizjoterapia
polski
Przedmiot może być realizowany w ramach następujących grup:
− grupa treści podstawowych
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Imię i nazwisko osoby (osób)
egzaminującej bądź udzielającej
zaliczenia w przypadku, gdy nie
jest nim osoba prowadząca dany
przedmiot
Formuła przedmiotu
Wymagania wstępne
Liczba godzin zajęć dydaktycznych
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Liczba punktów ECTS przypisana
przedmiotowi

13.

Założenia i cele przedmiotu

14.
15.

Metody dydaktyczne
Forma i warunki zaliczenia
przedmiotu.
Treści merytoryczne przedmiotu
oraz sposób ich realizacji
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17.

Wykaz literatury podstawowej i
uzupełniającej, obowiązującej do
zaliczenia danego przedmiotu

rok II/semestr 3 II stopnia
Wykłady - studia stacjonarne - Prof. dr hab. Andrzej J. Noras
Ćwiczenia – studia stacjonarne – dr Józef Waligóra
Wykłady – studia niestacjonarne - dr Józef Waligóra
Prof. dr hab. Andrzej Noras
Dr Józef Waligóra

Wykład, ćwiczenia
Podstawowa wiedza z filozofii na poziomie maturalnym.
15 godzin wykładu - system studiów stacjonarnych
15 godzin ćwiczenia – studia stacjonarne
15 godzin wykładu - studia niestacjonarne
1
Absolwent zna podstawowe pojęcia filozoficzne; zna, rozumie i porównuje
podstawowe koncepcje filozoficzne. Posiada wiedzę z zakresu podstaw
kultury.
Wykład prowadzony metodą historyczno-problemową
Forma zaliczenia przedmiotu - pisemna
Wykład - Co to jest filozofia, przedmiot filozofii, koncepcje filozofii,
trudności interpretacyjne w rozumieniu filozofii współczesnej. Koncepcje
filozofii. Najważniejsze stanowiska filozoficzne starożytności: Sokrates,
Platon i Arystoteles. Omówienie najważniejszych założeń filozofii
średniowiecznej, nowożytnej i współczesnej.
Ćwiczenia- Sokrates – poglądy etyczne i logiczne, lektura wybranych
dialogów Platona. Idealizm Platona, teoria miłości i piękna na podstawie
dialogu „Uczta. Filozofia umiera Arystotelesa. Początki filozofii
chrześcijańskiej. Scholastyka i mistycyzm w filozofii średniowiecznej.
Filozofia oświecenia angielskiego i francuskiego. Główne nurty filozofii
współczesnej.
Ćwiczenia - Sokrates – poglądy etyczne i logiczne, lektura wybranych
dialogów Platona. Idealizm Platona, teoria miłości i piękna na podstawie
dialogu „Uczta. Filozofia umiera Arystotelesa. Początki filozofii
chrześcijańskiej. Scholastyka i mistycyzm w filozofii średniowiecznej.
Filozofia oświecenia angielskiego i francuskiego. Główne nurty filozofii
współczesnej.
1.B.A.G. Fuller. Historia filozofii. T. 1-2. Warszawa 1963-1967.
2. W. Tatarkiewicz: Historia filozofii. (różne wydania)
3. Filozofować dziś. Z badań nad filozofią współczesną. Red. A. Bronk.
Lublin 1995
4. Klasycy filozofii. Red. R. Palacz. Zielona Góra 1997.

