
SYLABUS – OPIS ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU

I. Informacje ogólne
1. Nazwa zajęć/przedmiotu: Historia filozofii
2. Kod zajęć/przedmiotu: 20-KUDL-HFL
3. Rodzaj zajęć/przedmiotu (obowiązkowy lub fakultatywny): obowiązkowy
4. Kierunek studiów: kulturoznawstwo
5. Poziom studiów (I lub II stopień, jednolite studia magisterskie): I 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 (2x) 30 h
9. Liczba punktów: 5 

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 historii filozofii oraz w umiejętności dwojakiego rodzaju.

Po  pierwsze,  poznane  doktryny  filozoficzne  ma  on  traktować  jak  narzędzia  użyteczne  w
badaniach kulturoznawczych. Po drugie, ma on orientować się w tym, co na temat kultury (jej
pojęciowych ekwiwalentów) mieli do powiedzenia filozofowie od czasów antycznych greckich do
narodzin nowoczesnej formacji kulturowej w XVIII wieku

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

Wykład ma charakter wprowadzający. Warunkiem rozumienia przez jego uczestników omawianych
zagadnień jest umiejętność posługiwania się wiedzą wyniesioną ze szkoły średniej oraz bieżące
przygotowanie się do (kolejnych) zajęć.

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.KUDL-
HFL

zna historię filozofii od czasów antycznych do nowoczesnego 
zwrotu w kulturze (XVIII w)

K_W08

2.KUDL-
HFL

potrafi dokonać wstępnej oceny przydatności doktryn filozoficznych
(powstałych w wyżej wzmiankowanym przedziale czasowym) dla 
nauk o kulturze

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

- Jońscy filozofowie przyrody
- Heraklit i Parmenides

1.KUDL-HFL, 
2.KUDL-HFL

- Tragediopisarze antyczni i sofiści
- Sokrates
- Platon
- Arystoteles

1.KUDL-HFL, 
2.KUDL-HFL

- Szkoły filozoficzne późnego antyku (epikurejczycy, stoicy, sceptycy)
1.KUDL-HFL, 
2.KUDL-HFL

- Narodziny chrześcijaństwa
- Św. Augustyn
- Św. Anzelm z Canterbury
- Św. Tomasz i  św. Bonawentura

1.KUDL-HFL, 
2.KUDL-HFL
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- Filozofia renesansu (G. Boccaccio, G. Pico della Mirandola, N. Machiavelli)
- Reformacja i kontrreformacja

1.KUDL-HFL, 
2.KUDL-HFL

- Filozofowie angielscy XVII wieku (Fr. Bacon, Th. Hobbes, J. Locke)
- Filozofowie francuscy XVII wieku (Kartezjusz, B. Pascal)

1.KUDL-HFL, 
2.KUDL-HFL

- Oświecenie angielskie (D. Hume, A. Smith)
- Oświecenie francuskie (Wielka Encyklopedia Francuska, Monteskiusz. J.-J. Rousseau)
- Oświecenie niemieckie (I. Kant)

1.KUDL-HFL, 
2.KUDL-HFL

1.KUDL-HFL, 
2.KUDL-HFL

5. Zalecana literatura:
- Wł. Tatarkiewicz, Historia filozofii. T I-III, PWN Warszawa
- St. Świeżawski, Dzieje europejskiej filozofii klasycznej PWN, Warszawa
- P. Rotengruber, Ideologia, anarchia, etyka. Dyskurs ponowoczesny a dialog. Humaniora, 
Poznań 2000
- P. Rotengruber, Kultura jako przedmiot badania, kultura jako horyzont wartości. Pragmatyczny 
zwrot Floriana Znanieckiego. Humaniora. Czasopismo Internetowe Nr 1 (13)/2016, ss. 83–95

2



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.
KUD

L-
HFL

2.
KUD

L-
HFL

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

ca
 w

ła
sn

a
 s

tu
de

nt
a*

Przygotowanie do zajęć

Czytanie wskazanej literatury 90 h

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

Przygotowanie projektu

Przygotowanie pracy semestralnej

Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia 30 h

Inne (jakie?) -

…

SUMA GODZIN 150

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): student w bardzo dobrym stopniu opanował zagadnienia 
poruszane na wykładzie i ćwiczeniach
dobry plus (+db; 4,5): student w stopniu dobrym z plusem opanował zagadnienia poruszane
na wykładzie i ćwiczeniach
dobry (db; 4,0): student w dobrym stopniu opanował zagadnienia poruszane na wykładzie i 
ćwiczeniach
dostateczny plus (+dst; 3,5): student w stopniu dostatecznym z plusem opanował 
zagadnienia poruszane na wykładzie i ćwiczeniach
dostateczny (dst; 3,0): student w stopniu dostatecznym opanował zagadnienia poruszane 
na wykładzie i ćwiczeniach
niedostateczny (ndst; 2,0): student w stopniu niedostatecznym opanował zagadnienia 
poruszane na wykładzie i ćwiczeniach

4


