
SYLABUS – OPIS ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU

I. Informacje ogólne
1. Nazwa zajęć/przedmiotu: Philosophy of culture
2. Kod zajęć/przedmiotu: KUDU-MA-PHC
3. Rodzaj zajęć/przedmiotu (obowiązkowy lub fakultatywny): obowiązkowy
4. Kierunek studiów: kulturoznawstwo
5. Poziom studiów (I lub II stopień, jednolite studia magisterskie): II st. 
6. Profil studiów (ogólnoakademicki / praktyczny): ogólnoakademicki
7. Rok studiów (jeśli obowiązuje): I rok
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin (np.: 15 h W, 30 h ĆW): wykład/ćwiczenia (2 x) 30 h
9. Liczba punktów: 5.00

10. Imię, nazwisko, tytuł / stopień naukowy, adres e-mail prowadzącego zajęcia: Przemysław 
Rotengruber, dr hab. prof. UAM; proten@amu.edu.pl

11. Język wykładowy: polski
12. Zajęcia / przedmiot prowadzone zdalnie (e-learning) (tak [częściowo/w całości] / nie): nie

II. Informacje szczegółowe
1. Cele zajęć/przedmiotu:
Wyposażenie studenta w wiedzę z zakresu filozofii kultury oraz w umiejętności dwojakiego rodzaju.

Po pierwsze, przedstawione propozycje odnoszące się do filozoficznego (ontologicznego) statusu
kultury ma on traktować jak narzędzia użyteczne w badaniach kulturoznawczych. Po drugie, ma
on  orientować  się  w  tym,  co  na  temat  kultury  mieli  do  powiedzenia  filozofowie  od  narodzin
nowoczesnej formacji kulturowej (w XVIII wieku) do czasów współczesnych.

2.  Wymagania  wstępne  w  zakresie  wiedzy,  umiejętności  oraz  kompetencji   społecznych  (jeśli
obowiązują):

Wykład  jest  kontynuacją  zajęć  prowadzonych  dla  studentów kulturoznawstwa  na  I  roku  studiów
licencjackich (historia filozofii, filozofia współczesna). Od studentów uczestniczących w wykładzie
oczekuje się znajomości historii filozofii od czasów antycznych do narodzin nowoczesnej formacji
kulturowej (w XVIII wieku).

3. Efekty uczenia się (EU) dla zajęć i odniesienie do efektów uczenia się (EK) dla kierunku studiów: 

Symbol EU dla 
zajęć/przedmiotu

Po zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia EU 
student/ka: 

Symbole EK dla 
kierunku studiów

1. KUDU-
MA-PHC

zna doktryny filozoficzne – powstałe w ostatnich trzech wiekach - 
odnoszące się do ontologicznego statusu kultury.

K_W08

2. KUDU-
MA-PHC

potrafi czynić użytek z wiedzy o epistemologicznych 
ograniczeniach (uwarunkowaniach) wymagających uwzględnienia 
w rekonstruowaniu praktyki polegającej na godzeniu 
heterogenicznych wzorów kultury.

K_U02

4. Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się (EU) z odniesieniem do 
odpowiednich efektów uczenia się (EU) dla zajęć/przedmiotu

Treści programowe dla zajęć/przedmiotu:
Symbol EU dla zajęć/
przedmiotu

- Filozofia oświecenia (Hume, Monteskiusz, Rousseau, Kant) KUDU-MA=PHC
- J.-G. Fichte - filozof polityki, pierwszy idealista transcendentalny
- Fr. W. J. Schelling - narodziny idealizmu obiektywnego
- Filozofia dziejów G. W. Fr. Hegla
- Początki refleksji hermeneutycznej - od Novalisa, Herdera, Schleiermachera do Diltheya i szkoły 
badeńskiej  
- A. Schopenhauer - zwrot woluntarystyczny w filozofii niemieckiej

KUDU-MA-PHC

- Materializm historyczny K. Marksa
- Pozytywizm
- F. Nietzsche - odkrywanie kultury jako środowiska nadczłowieka
- Psychoanaliza S. Freuda i jej społeczne zastosowania

KUDU-MA-PHC
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 - Szkoła frankfurcka (założenia, czołowi przedstawiciele)
- Teoria działania komunikacyjnego J. Habermasa
- Fenomenologia (E. Husserl, M. Scheler. E. Levinas)
- Ontologia fundamentalna M. Heideggera
- Pragmatyczna koncepcja kultury Fl. Znanieckiego
- H.-G. Gadamer i jego współcześni kontynuatorzy (G. Vattimo, St. Fish)

KUDU-MA-PHC

- Egzystencjalizm
- Konstruktywiści i dekonstrukcjoniści - spór o ponowoczesność
- Filozofia dialogu
- Filozoficzne podstawy performatyki

KUDU-MA-PHC

5. Zalecana literatura:

- B. Russell, A History of Western Philosophy. Simon & Schuster, Inc., 1972

- Journal of Applied Cultural Studies. The Institute of Cultural Studies UAM Poznań vol.1-3

- the Stanford Encyclopedia of Philosophy; https://stanford.library.sydney.edu.au/search/searcher.py
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III. Informacje dodatkowe 
1. Metody i formy prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EU (proszę wskazać z 

proponowanych metod właściwe dla opisywanych zajęć lub/i zaproponować inne)

Metody i formy prowadzenia zajęć X

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień
Wykład konwersatoryjny X
Wykład problemowy X
Dyskusja
Praca z tekstem
Metoda analizy przypadków
Uczenie problemowe (Problem-based learning)
Gra dydaktyczna/symulacyjna
Rozwiązywanie zadań (np.: obliczeniowych, artystycznych, praktycznych)
Metoda ćwiczeniowa
Metoda laboratoryjna
Metoda badawcza (dociekania naukowego)
Metoda warsztatowa
Metoda projektu
Pokaz i obserwacja
Demonstracje dźwiękowe i/lub video
Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka 
decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)
Praca w grupach
Inne (jakie?) - 
…

2. Sposoby oceniania stopnia osiągnięcia EU (proszę wskazać z proponowanych sposobów właściwe
dla danego EU lub/i zaproponować inne)

Sposoby oceniania

Symbole EU dla zajęć/przedmiotu

1.
KU
DU-
MA-
PH
C

2.
KU
DU-
MA-
PHC

Egzamin pisemny X X
Egzamin ustny
Egzamin z „otwartą książką”
Kolokwium pisemne
Kolokwium ustne
Test
Projekt
Esej
Raport
Prezentacja multimedialna
Egzamin praktyczny (obserwacja wykonawstwa)
Portfolio
Inne (jakie?) - 
…
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3. Nakład pracy studenta i punkty ECTS 

Forma aktywności
Średnia liczba godzin na zrealizowanie

aktywności 

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30 h

P
ra
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 w

ła
sn

a 
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*

Przygotowanie do zajęć

Czytanie wskazanej literatury 60 h

Przygotowanie pracy pisemnej, raportu, prezentacji, 
demonstracji, itp. 

Przygotowanie projektu

Przygotowanie pracy semestralnej

Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia 60 h

Inne (jakie?) -

…

SUMA GODZIN 150 h

LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU 5.00

* proszę wskazać z proponowanych  przykładów pracy własnej studenta właściwe dla opisywanych zajęć lub/i zaproponować
inne

4. Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM:

bardzo dobry (bdb; 5,0):
dobry plus (+db; 4,5):
dobry (db; 4,0):
dostateczny plus (+dst; 3,5):
dostateczny (dst; 3,0):
niedostateczny (ndst; 2,0):
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