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Charakterystyka kierunku
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału:

Wydział Filozoﬁczny

Nazwa kierunku:

ﬁlozoﬁa

Poziom:

drugiego stopnia

Proﬁl:

ogólnoakademicki

Forma:

studia stacjonarne

Język studiów:

polski

Przyporządkowanie kierunku do dziedzin oraz dyscyplin, do
których odnoszą się efekty uczenia się
Filozoﬁa 100%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia
Charakterystyka kierunku
Celem studiów jest ugruntowanie, rozszerzenie i pogłębienie wiedzy, umiejętności i kompetencji związanych z naukami
ﬁlozoﬁcznymi. Nacisk położony jest na indywidualne zainteresowania naukowo-badawcze studenta, który pogłębia swoją
wiedzę w określonych obszarach ﬁlozoﬁi. Student uczy się samodzielnego i kreatywnego myślenia. Studia drugiego stopnia
mają charakter warsztatowy, z naciskiem położonym na interaktywne zajęcia (tutoriale, seminaria), na których studenci
piszą teksty, bronią własnych interpretacji i rozwiązań problemów ﬁlozoﬁcznych, przygotowują się do pracy badawczej i
obserwują pracę badawczą prowadzoną przez pracowników Instytutu Filozoﬁi, m.in. w ramach grantów.

Koncepcja kształcenia
Student pogłębia interesujące go elementy wykształcenia ﬁlozoﬁcznego oraz uzupełnia i ugruntowuje wiedzę bardziej
specjalistyczną względem studiów pierwszego stopnia.
Student rozszerza umiejętności językowe w zakresie języka nowożytnego (poziom co najmniej B2+).
Ze względu na interdyscyplinarny charakter ﬁlozoﬁi wiedza przekazywana jest w odniesieniu do innych dyscyplin naukowych
z obszaru nauk humanistycznych, nauk ścisłych, nauk społecznych i nauk przyrodniczych. Program i charakter studiów
odpowiadają misji i strategii Uniwersytetu Jagiellońskiego, zarówno jeśli chodzi o wypełnianie tradycyjnych zadań uczelni
akademickiej na najwyższym poziomie, jak też poszukiwanie nowych obszarów badań oraz proponowanie nowych rodzajów
wykształcenia, odpowiadających potrzebom współczesnego społeczeństwa. Studia ﬁlozoﬁczne nawiązują do wielowiekowego
dziedzictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, w którym ﬁlozoﬁi nauczono od momentu założenia Akademii Krakowskiej; są także
odpowiedzią na potrzeby nowoczesnej gospodarki, gdzie cenione i poszukiwane są umiejętności samokształcenia,
samodzielnego i krytycznego myślenia, odwaga intelektualna i samodzielność, ciekawość wobec świata, innowacyjność oraz
chęć uczenia się przez całe życie. Przez swój interdyscyplinarny charakter ﬁlozoﬁa daje podstawowe umiejętności
intelektualnej orientacji we współczesnym świecie. Absolwencie studiów I stopnia na innym kierunku niż ﬁlozoﬁa mogą
korzystać z (1) kursu dostosowawczego z logiki, (2) z oferty kursów opcjonalnych, (3) oferty studiów I stopnia (dodatkowo do
programu studiów II stopnia, bez możliwości uznania punktów ECTS), (4) doradztwa w Instytucie Filozoﬁi (tutoriale na I roku,
które służą m.in. nadrobieniu braków względem absolwentów studiów ﬁlozoﬁcznych I st.; coroczne spotkanie zastępca
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dyrektora ds. dydaktycznych ze studentami I roku II st. w celu ustalenia indywidualnych potrzeb i preferencji).

Cele kształcenia
uzyskanie umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia oraz alternatywnego rozwiązywania problemów
pogłębiona znajomość problematyki współczesnych nauk ﬁlozoﬁcznych oraz zagadnień naukowych związanych z
zainteresowaniami studenta
umiejętność logicznego myślenia, dyskutowania, formułowania w mowie i na piśmie argumentów i kontrargumentów w
języku polskim i obcym
wyrobienie właściwych postaw społecznych opartych na edukacji ﬁlozoﬁcznej: autonomii intelektualnej, odpowiedzialności,
krytycyzmu, samodzielności opartych na przekonaniu o doniosłości nauk ﬁlozoﬁcznych
pogłębiona wiedza o miejscu ﬁlozoﬁi w systemie nauk humanistycznych oraz w odniesieniu do nauk przyrodnicznych,
społecznych i ścisłych
pogłębiona, także pod względem historycznym, znajomość terminologii ﬁlozoﬁcznej
pogłębione wiedza szczegółowa w jednym z obszarów ﬁlozoﬁi, z którym związana jest praca magisterska
zaawansowana wiedza o jednym z wiodących obecnie nurtów ﬁlozoﬁi
ugruntowana wiedza o obecności idei ﬁlozoﬁcznych w sferze nauki, kultury i polityki
wiedza o społecznym o kulturalnym kontekście powstawania i przemian idei ﬁlozoﬁcznych i stanowisk etycznych

Potrzeby społeczno-gospodarcze
Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku
Filozoﬁa jest tradycyjnym elementem wykształcenia akademickiego, odnosząc się jednocześnie do kultury humanistycznej i
nauk ścisłych, i jako taka związana jest ze wszystkimi obszarami wiedzy, które uzupełnia i dopełnia, zadając pytania
fundamentalne i rozważając problemy pomijane przez nauki szczegółowe. Filozoﬁa jest ważnym składnikiem edukacji
uniwersyteckiej i praktyki naukowej. Zachowuje jednak autonomię w stosunku do innych kierunków kształcenia oraz dziedzin
naukowych, posługując się sobie właściwymi metodami i językiem. Od ponad dwóch tysięcy lat jest uprawiania i nauczana
jako samodzielna dyscyplina naukowa o charakterze podstawowym.

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi
Efekty uczenia się umożliwiają zatrudnienie absolwentów w następujących obszarach życia społecznego i gospodarczego: w
szkolnictwie podstawowym i ponadpodstawowym (gimnazja, szkoły średnie) jako nauczyciel ﬁlozoﬁi i etyki; w urzędach,
instytucjach i przedsiębiorstwach, gdzie potrzebni są wykształceni ludzie o zdolnościach analitycznych oraz umiejętności
kreatywnego, a jednocześnie ścisłego myślenia. Praktyka pokazuje, że większość absolwentów studiów ﬁlozoﬁcznych
znajduje pracę na stanowiskach, na których wymagana jest kreatywność, innowacyjność, zdolności analityczne i umiejętność
logicznego myślenia.
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Nauka, badania, infrastruktura
Główne kierunki badań naukowych w jednostce
(1) Filozoﬁa: ﬁlozoﬁa analityczna, epistemologia, ontologia, historia ﬁlozoﬁi, estetyka, ﬁlozoﬁa społeczna, ﬁlozoﬁa kultury,
badania interdyscyplinarne na pograniczu ﬁlozoﬁi i prawa, ﬁlozoﬁa nauki (2) Kognitywistyka: badania interdyscyplinarne nad
procesami poznawczymi, (3) Etyka: bioetyka, etyka zawodowa, historia etyki, etyka normatywna

Związek badań naukowych z dydaktyką
Programy i plany studiów ﬁlozoﬁcznych I i II st., kognitywistycznych I i II st. oraz etycznych (obecnie na I st., planowane są
studia II st.) przewidują prezentowanie wyników badań naukowych na zajęciach. Studenci II st. uczestniczą w kursach
badawczych i warsztatowych, które są ściśle związane z bieżącą pracą badawczą. Obecnie prowadzone granty (wybór): Deep
uncertainties in bioethics: genetic research, preventive medicine, reproductive decisions / Comparative analysis of structural
representation methods. Case study: Ontic Structural Realism / Elektroniczne Archiwum Romana Ingardena. Nieznana
korespondencja i prace naukowe wybitnego polskiego humanisty / Ja (Self) w kontekście systemów głębokiej stymiulacji
mózgu (DBS). Kwestie identyczności osobowej, autentyczności, autonomii i odpowiedzialności.

Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
Filozoﬁa jest kierunkiem, który praktycznie nie wymaga aparatury technicznej. Instytut Filozoﬁi dysponują salami
wykładowymi, które są wyposażone w sprzęt elektroniczny (projektory, komputery, sprzęt nagrywający). Program Zdalnego
Nauczania realizowany w Instytucie Filozoﬁi przyniósł efekt w postaci kilkunastu kursów wspieranych metodami elearningowymi oraz kilku kursów w pełni zdalnych.
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Program
Podstawowe informacje
Klasyﬁkacja ISCED:

0223

Liczba semestrów:

4

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:

magister

Opis realizacji programu:
Student pogłębia interesujące go elementy wykształcenia ﬁlozoﬁcznego oraz uzupełnia i ugruntowuje wiedzę bardziej
specjalistyczną względem studiów pierwszego stopnia. Student pogłębia interesujące go elementy wykształcenia
ﬁlozoﬁcznego oraz uzupełnia i ugruntowuje wiedzę bardziej specjalistyczną względem studiów pierwszego stopnia.
Student rozszerza umiejętności językowe w zakresie języka nowożytnego (poziom co najmniej B2+).
Ze względu na interdyscyplinarny charakter ﬁlozoﬁi wiedza przekazywana jest w odniesieniu do innych dyscyplin naukowych
z obszaru nauk humanistycznych, nauk ścisłych, nauk społecznych i nauk przyrodniczych. Ważna jest indywidualizacja
studiów ﬁlozoﬁcznych II stopnia w ramach indywidualnych tutoriali (12 pkt ECTS na I roku) i swobodnego wyboru kursów
fakultatywnych. Dzięki temu nie tylko absolwenci studiów ﬁlozoﬁcznych I stopnia, ale także absolwenci innych kierunków (I
st., jednolite magisterskie) mogą w pełni wykorzystać ofertę Instytutu Filozoﬁi.

Liczba punktów ECTS
konieczna do ukończenia studiów

120

w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich
lub innych osób prowadzących zajęcia

100

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauki języków obcych

4

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej

65

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych

0

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub
nauk społecznych

1

Liczba godzin zajęć
Łączna liczba godzin zajęć: 1200

Praktyki zawodowe
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych
Nie dotyczy

Program
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Ukończenie studiów
Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)
Praca dyplomowa (magisterska), egzamin dyplomowy (magisterski).

Program
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Efekty uczenia się
Wiedza
Kod

Treść

PRK

FLZ_K2_W01

Absolwent zna i rozumie miejsce i znaczenie nauk ﬁlozoﬁcznych w systemie nauk
humanistycznych oraz w odniesieniu do innych obszarów wiedzy (nauk
przyrodniczych, społecznych, ścisłych).

P7U_W

FLZ_K2_W02

Absolwent zna i rozumie przedmiotową i metodologiczną specyﬁkę ﬁlozoﬁi i jej
interdyscyplinarny charakter.

P7U_W

FLZ_K2_W03

Absolwent zna i rozumie metody wykorzystywania zdobytych informacji i
umiejętności oraz rozwija je w działalności zawodowej.

P7U_W

FLZ_K2_W04

Absolwent zna i rozumie na poziomie rozszerzonym terminologię nauk
humanistycznych oraz innych nauk zbieżnych z jego zainteresowaniami
ﬁlozoﬁcznymi.

P7U_W

FLZ_K2_W05

Absolwent zna i rozumie zaawansowaną terminologię nauk ﬁlozoﬁcznych, jest
świadomy jej historycznej zmienności, metodologicznej odmienności oraz sposobów
jej formowania.

P7U_W

FLZ_K2_W06

Absolwent zna i rozumie w stopniu pogłębionym ﬁlozoﬁę współczesną albo wybrany
okres historii ﬁlozoﬁi adekwatny do obszaru własnych zainteresowań (ze szczególnym
P7U_W
naciskiem na zróżnicowanie metodologiczne, trendy badawcze i relacje między
głównymi szkołami ﬁlozoﬁcznymi).

FLZ_K2_W07

Absolwent zna i rozumie ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat ﬁlozoﬁi
współczesnej albo wybranego okresu historii ﬁlozoﬁi adekwatnego do obszaru
własnych zainteresowań (ze szczególnym naciskiem na zróżnicowanie
metodologiczne, trendy badawcze i relacje między głównymi szkołami ﬁlozoﬁcznymi)

P7S_WG

FLZ_K2_W08

Absolwent zna i rozumie terminologię, teorie i metody nauk ﬁlozoﬁcznych.

P7U_W

FLZ_K2_W09

Absolwent zna i rozumie w uporządkowany sposób i w poszerzonym zakresie
ontologię i epistemologię.

P7S_WG

FLZ_K2_W10

Absolwent zna i rozumie w uporządkowany sposób i w poszerzonym zakresie jeden z
obszarów problemowych ﬁlozoﬁi, z którym związana jest praca magisterska: 1) logiki,
epistemologii, ontologii; 2) ﬁlozoﬁi społecznej i politycznej, etyki, historii idei i ruchów
społecznych; 3) estetyki, ﬁlozoﬁi kultury, historii estetyki z elementami historii sztuki;
4) antropologii ﬁlozoﬁcznej, etyki, bioetyki; 5) historii ﬁlozoﬁi i historii idei (w tym
historii ﬁlozoﬁi polskiej); 6) nauk kognitywnych, logiki, ontologii; 7) ﬁlozoﬁi Wschodu,
etyki, ﬁlozoﬁi kultury.

P7S_WG

FLZ_K2_W11

Absolwent zna i rozumie powiązania ﬁlozoﬁi z innymi obszarami nauki i dyscyplinami
naukowymi, a w jednym z wybranych obszarów problemowych ﬁlozoﬁi ma
pogłębioną wiedzę na temat tych powiązań.

P7S_WK

FLZ_K2_W12

Absolwent zna i rozumie różnorodność metod, szkół i tradycji w uprawianiu ﬁlozoﬁi w
powiązaniu z rozwojem innych obszarów nauki oraz z historyczną i kulturową
zmiennością ludzkich zachowań i sposobów myślenia.

P7S_WK

FLZ_K2_W13

Absolwent zna i rozumie na poziomie zaawansowanym terminologię, narzędzia
badawcze, argumenty i kontrargumenty, a także metody przynajmniej jednego
z wiodących współczesnych nurtów ﬁlozoﬁi lub obszarów specyﬁcznych dla
współczesnych badań ﬁlozoﬁcznych.

P7U_W

FLZ_K2_W14

Absolwent zna i rozumie problematykę obecności idei ﬁlozoﬁcznych w sferze nauki,
kultury i polityki; rozumie relacje pomiędzy tymi sferami oraz przyczynia się do ich
pogłębienia i rozwoju.

P7S_WK
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Kod

Treść

PRK

FLZ_K2_W15

Absolwent zna i rozumie stanowiska i koncepcje ważne dla ﬁlozoﬁi, ale wykraczające
poza sferę nauk humanistycznych, potraﬁ z nich korzystać w przyszłej pracy
naukowej i zawodowej.

P7S_WK

FLZ_K2_W16

Absolwent zna i rozumie społeczny i kulturalny kontekst powstawania i przemian idei
ﬁlozoﬁcznych i stanowisk etycznych.

P7S_WK

FLZ_K2_W17

Absolwent zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności
intelektualnej i prawa autorskiego, korzysta z tych zasad we własnej pracy
i przyczynia się do ich utrwalenia.

P7S_WK

FLZ_K2_W18

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu problematykę funkcjonowania
współczesnych instytucji naukowych, społecznych, kulturalnych i politycznych oraz
etycznych kontekstów i konsekwencji ich funkcjonowania.

P7S_WK

Kod

Treść

PRK

FLZ_K2_U01

Absolwent potraﬁ myśleć logicznie, innowacyjnie i kreatywnie, wykorzystując
interdyscyplinarny i krytyczny charakter ﬁlozoﬁi.

P7S_UW

FLZ_K2_U02

Absolwent potraﬁ samodzielnie rozwijać i pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności
korzystając z różnorodnych metod edukacyjnych.

P7S_UU

FLZ_K2_U03

Absolwent potraﬁ wykorzystywać zaawansowane narzędzia do wyszukiwania
informacji i zdobywania wiedzy z zakresu nauk ﬁlozoﬁcznych oraz innych dyscyplin
naukowych i sfer życia.

P7S_UO

FLZ_K2_U04

Absolwent potraﬁ biegle posługiwać się terminologią z wybranego obszaru dyscyplin
ﬁlozoﬁcznych w języku polskim i języku obcym wiodącym dla dyscypliny ﬁlozoﬁcznej,
w której się specjalizuje.

P7U_U

FLZ_K2_U05

Absolwent potraﬁ myśleć analitycznie; potraﬁ rozpoznawać problemy, główne
argumenty i kontrargumenty, a także przedstawiać własne stanowisko wraz z jego
uzasadnieniem.

P7U_U

FLZ_K2_U06

Absolwent potraﬁ używać odpowiednich metod interpretacji tekstów ﬁlozoﬁcznych
i naukowych; potraﬁ syntetyzować zawarte w nich idee i poglądy, i w oparciu o nie
formułować nowe pytania i problemy, a także wskazywać możliwe sposoby ich
rozwiązywania.

P7U_U

FLZ_K2_U07

Absolwent potraﬁ samodzielnie formułować i analizować podstawowe problemy
badawcze z zakresu nauk ﬁlozoﬁcznych, dobierając odpowiednie metody ich analizy,
opracowania i prezentacji; potraﬁ zaproponować ich możliwe rozwiązania.

P7S_UW

FLZ_K2_U08

Absolwent potraﬁ odnaleźć treści i problemy ﬁlozoﬁczne w różnych sferach ludzkiego
życia i w różnych przejawach ludzkiej aktywności (w teoriach naukowych, w dziełach
artystycznych, w programach politycznych, w systemach prawnych, w ruchach
społecznych…); wskazuje ich źródła i potraﬁ odnieść się do nich krytycznie.

P7S_UK

FLZ_K2_U09

Absolwent potraﬁ (pod kierunkiem opiekuna naukowego) prowadzić pracę badawczą,
której wyniki potraﬁ przedstawić w formie krótkich tekstów a także ująć w ramach
uporządkowanych, dłuższych wypowiedzi ustnych oraz przygotowywanej rozprawy
magisterskiej.

P7S_UO

FLZ_K2_U10

Absolwent potraﬁ redagować teksty naukowe i ﬁlozoﬁczne własne i innych autorów
zgodnie z przyjętymi standardami edycji tekstów naukowych w języku polskim
i wybranym języku obcym.

P7U_U

FLZ_K2_U11

Absolwent potraﬁ jasno i ściśle przedstawiać swoje poglądy i przemyślenia; potraﬁ
formułować sądy, argumentować oraz dyskutować, wykorzystując zdobytą wiedzę;
potraﬁ poddać krytyce sądy i poglądy, z którymi się nie zgadza, wykorzystując
metody dyskusji naukowej i analizy języka potocznego i naukowego.

P7S_UK

Umiejętności
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Kod

Treść

PRK

FLZ_K2_U12

Absolwent potraﬁ zrozumieć i docenić różnorodność światopoglądów, postaw i norm
etycznych reprezentowanych przez przedstawicieli odmiennych środowisk, kultur i
czasów; swoją działalnością przyczynia się do zachowania pluralizmu ideowego i
różnorodnego dziedzictwa przeszłości.

P7U_U

FLZ_K2_U13

Absolwent potraﬁ komunikować się na poziomie zaawansowanym ze specjalistami
w zakresie wybranych nauk ﬁlozoﬁcznych z wykorzystaniem różnych technik
komunikacji w języku polskim i obcym (w tym ostatnim na poziomie B2+).

P7S_UK

FLZ_K2_U14

Absolwent potraﬁ (pod kierunkiem opiekuna naukowego) przygotować prace pisemne
dotyczące wybranych zagadnień ﬁlozoﬁcznych, wykorzystując najnowsze ujęcie
P7S_UO
teoretyczne i mniej dostępne źródła; próbuje identyﬁkować zasadnicze problemy,
dokonywać własnych analiz i poszukiwać najlepszych rozwiązań.

FLZ_K2_U15

Absolwent potraﬁ przełożyć tekst ﬁlozoﬁczny z języka polskiego na obcy;
samodzielnie tłumaczy z języka obcego na polski średnio trudny tekst ﬁlozoﬁczny;
potraﬁ wygłosić krótki referat w języku obcym i uczestniczyć w dyskusji na tematy
ﬁlozoﬁczne.

P7S_UK

Kompetencje społeczne
Kod

Treść

PRK

FLZ_K2_K01

Absolwent jest gotów do kontynuowania edukacji przez całe życie; pogłębia
i poszerza własną wiedzę, uczestniczy w procesie uczenia się innych osób jako
nauczyciel, ekspert, doradca.

P7S_KR

FLZ_K2_K02

Absolwent jest gotów do świadomego przeżywania własnej autonomii, którą stara się
rozwijać i której broni nie naruszając autonomii innych osób.

P7S_KR

FLZ_K2_K03

Absolwent jest gotów do samodzielnego i krytycznego myślenia; jest wyczulony na
demagogię, fałszywe argumenty i biurokratyczne roszczenia zagrażającej autonomii,
potraﬁ inspirować innych do samodzielności i krytycyzmu w myśleniu.

P7S_KR

FLZ_K2_K04

Absolwent jest gotów do przyjmowania odpowiedzialnej postawy w pracy i w życiu;
bierze pod uwagę możliwe skutki swoich działań; w taki sam sposób wyznacza cele i
organizuje pracę innych.

P7S_KO

FLZ_K2_K05

Absolwent jest gotów do poznawania nowych teorii, idei, postaw i argumentów; stara
się je zrozumieć. Jest gotowy pod ich wpływem do zmiany własnego stanowiska.

P7S_KK

FLZ_K2_K06

Absolwent jest gotów do efektywnego zarządzania własnym czasem; potraﬁ
organizować pracę własną i grupy, określać cele i oceniać stopień zaawansowania w
ich osiąganiu, pomaga innym w organizacji pracy.

P7S_KO

FLZ_K2_K07

Absolwent jest gotów do współpracy z innymi. Potraﬁ współpracować w grupie,
przyjmując w niej różne role, w tym funkcje kierownicze; potraﬁ zarządzać zespołem.

P7S_KO

FLZ_K2_K08

Absolwent jest gotów do pełnienia funkcji kierowniczych. Wyznacza zadania, potraﬁ
planować i ustalać priorytety odpowiednich działań dla siebie i zespołu, którym
kieruje.

P7S_KO

FLZ_K2_K09

Absolwent jest gotów do świadomego stosowania standardowych procedur
rozstrzygania dylematów związanych z wykonywanym zawodem. Rozpoznaje i
rozstrzyga dylematy, przewiduje możliwe sytuacje konﬂiktowe i stara się im
zapobiegać.

P7S_KK

FLZ_K2_K10

Absolwent jest gotów do tolerancyjnej postawy wobec przedstawicieli innych kultur,
wyznań religijnych i postaw światopoglądowych; szanuje odmienności, ale potraﬁ
bronić wyznawanych przez siebie wartości.

P7U_K

FLZ_K2_K11

Absolwent jest gotów do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym; ma
świadomość wagi dziedzictwa kulturalnego w różnych jego przejawach, troszczy się
o jego zachowanie i wnosi do niego własny wkład.

P7U_K

Efekty uczenia się

10 / 289

Kod

Treść

PRK

FLZ_K2_K12

Absolwent jest gotów do tego, by swoją postawą i wiedzą potwierdzać doniosłe
znaczenie ﬁlozoﬁi dla dziedzictwa kultury europejskiej i jej współczesnej tożsamości.

P7U_K

FLZ_K2_K13

Absolwent jest gotów do tego, by przez reﬂeksję ﬁlozoﬁczną przyczyniać się do
kształtowania więzi społecznych i rozwoju jednostek oraz grup społecznych.

P7S_KO

Efekty uczenia się

11 / 289

Plany studiów
I. Zasady zaliczania kursów: (1) Instytut Filozoﬁi stara się o możliwie szeroką i ciągle aktualizowaną ofertę kursów
fakultatywnych. O ich uruchomieniu w danym roku decyduje dyrekcja w porozumieniu z Radą Naukową Instytutu Filozoﬁi,
zwracając uwagę m.in. na liczebność grup studenckich i bieżącą organizację pracy badawczej i dydaktycznej. Aktualne
informacje znajdują na stronie Instytutu Filozoﬁi (www.ﬁlozoﬁa.uj.edu.pl). (2) Kursy obowiązkowe należy uzupełnić kursami
fakultatywnymi niezbędnymi do osiągnięcia minimalnej sumy 60 pkt. ECTS za każdy rok studiów. (3) W trakcie studiów
należy zaliczyć seminaria w wymiarze przynajmniej 18 pkt. ECTS, w tym przynajmniej 6 pkt. ECTS na I roku. (4) W ramach
kursów fakultatywnych można zaliczyć kursy otwarte (opcjonalne) do 9 pkt. ECTS na I roku oraz do 12 pkt. ECTS na II roku.
(5) Studentom, którzy ukończyli studia na innych kierunkach, polecamy dodatkowe korzystanie z oferty studiów
ﬁlozoﬁcznych I stopnia w porozumieniu z tutorami (zob. poniżej II. Informacje dla absolwentów innych kierunków niż
Filozoﬁa). (6) Tutoriale: Na I roku studenci są zobowiązani do zaliczenia dwóch tutoriali, po jednym w każdym semestrze, na
łączną ilość 12 pkt. ECTS. Studenci wybierają sobie tutorów spośród pracowników IF posiadających co najmniej stopień
doktora (do wyczerpania górnego limitu trzech osób pod opieką danego tutora w danym semestrze). Deklarację wyboru
tutora należy składać wraz z deklaracją wyboru przedmiotów. Tutorial polega na ścisłej współpracy studentów z
prowadzącym przy interpretacji źródeł, pisaniu prac naukowych i krytycznej analizie powstałych tekstów. Spotkania
odbywają się z reguły co dwa tygodnie. Na każde spotkanie student przygotowuje krótki tekst roboczy (konspekt, zbiór tez,
próbę uzasadnienia lub obalenia konkretnego stanowiska itp.). Warunkiem zaliczenia jest napisanie tekstu spełniającego
formalne wymogi pracy naukowej (precyzyjne określenie problemu i metody, wykorzystanie źródeł, nawiązanie do literatury
badawczej, konstrukcja tekstu, terminologia itd.). Teksty robocze i końcowe są gromadzone w repozytorium Instytutu
Filozoﬁi. Studenci mogą zaliczyć obydwa tutoriale u różnych prowadzących, aby skorzystać z różnych perspektyw pracy
naukowej. (7) Seminaria i konwersatoria badawcze: są to kursy łączące dydaktykę z badaniami prowadzonymi przez
pracowników Instytutu Filozoﬁi. Elastyczna formuła (10-60 godz./1-6 pkt. ECTS) pozwala na bieżącą aktualizację oferty
nawiązując do projektów badawczych realizowanych w danym roku akademickim. Przed rozpoczęciem kursu oczekuje się od
studentów solidnej wiedzy podstawowej i zdolności do aktywnego radzenia sobie z różnymi, także niekonwencjonalnymi
paradygmatami. Celem kursów jest głębsze zaznajomienie się z wybranymi problemami i metodami naukowymi. (8)
Warsztaty (przygotowanie do udziału w życiu naukowym): celem warsztatu jest praktyczne przećwiczenie różnych sytuacji, w
których prezentuje się wyniki własnej pracy naukowej (referat lub komunikat konferencyjny, materiały multimedialne). (9)
Kursy opcjonalne: są to wykłady, seminaria, konwersatoria i inne formy zajęć, w których wspólnie uczestniczą studenci obu
stopni. Aby studenci II stopnia osiągnęli właściwe dla nich efekty kształcenia, otrzymują odrębne listy literatury (np.
dodatkowe artykuły naukowe, więcej tekstów obcojęzycznych) i warunki zaliczenia (np. dodatkowe lub bardziej obszerne
prace zaliczeniowe). W miarę możliwości tworzone są odrębne grupy ćwiczeniowe dla studentów II stopnia. (10) Projekty
studenckie: Instytut Filozoﬁi wspiera samodzielną aktywność naukową studentów. Studenci, którzy indywidualnie lub
zespołowo realizują projekty, mogą się starać o środki ﬁnansowe. Niezależnie od tego mogą prosić pracowników
posiadających co najmniej stopień doktora o opiekę naukową. Na wniosek opiekuna naukowego możliwe jest przyznanie
punktów ECTS za zrealizowany projekt i jego uwzględnienie w suplemencie do dyplomu ukończenia studiów. (11) Kursy na
kierunku kognitywistyka: uczestnicy studiów II stopnia na kierunkach ﬁlozoﬁa i kognitywistyka wybierają swobodnie z oferty
kursów fakultatywnych własnego i drugiego kierunku studiów II stopnia. Oznacza to, że studenci ﬁlozoﬁi mogą wybierać
kursy fakultatywne przeznaczone dla słuchaczy kognitywistyki II stopnia. Studenci ﬁlozoﬁi nie mogą wybierać kursów
obowiązkowych i fakultatywnych przeznaczonych dla studentów kognitywistyki I stopnia oraz kursów obowiązkowych
przeznaczonych dla studentów kognitywistyki II stopnia. (12) Kursy poza Instytutem Filozoﬁi: Rocznie do 12 pkt. ECTS, a w
uzasadnionych przypadkach więcej, można zaliczyć w innych jednostkach UJ. Wymagana jest zgoda jednostki prowadzącej
kurs oraz potwierdzenie wyboru kursu pozainstytutowego przez Dyrekcję Instytutu Filozoﬁi (wzór wniosku znajduje się na
stronie IF). (13) Wdrożeniowe prace magisterskie: do udziału zachęcamy studentów, którzy planują pisanie pracy
magisterskiej. Prowadzony przy Wydziale Filozoﬁcznym UJ program Wdrożeniowe prace magisterskie służy budowaniu
pomostów między uczelnią a pracodawcami. Dzięki temu praca magisterska może łączyć się bezpośrednio z pracą
zawodową i zyskać wsparcie ﬁnansowe. Ponadto praca będzie widniała na stronie internetowej przeznaczonej dla
pracodawców poszukujących młodej kadry z akademickim wykształceniem.
II. Informacje dla absolwentów innych kierunków niż ﬁlozoﬁa: (1) Wybór kursów z różnych obszarów ﬁlozoﬁi: w puli kursów
fakultatywnych należy obowiązkowo zaliczyć co najmniej 6 pkt ECTS za kursy należące do dziedziny historii ﬁlozoﬁi i co
najmniej po 3 pkt ECTS za kursy należące do dziedzin logiki, etyki, estetyki i ﬁlozoﬁi politycznej (społecznej). (2) Współpraca
z tutorem: absolwenci innych kierunków niż ﬁlozoﬁa współpracują ze swoimi tutorami i promotorem pracy magisterskiej
Plany studiów
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także przy zdobywaniu efektów kształcenia studiów ﬁlozoﬁcznych I stopnia, które są przydatne do osiągnięcia dobrych
wyników na studiach II stopnia. Celem jest dostosowanie wyboru kursów z jednej strony do zainteresowań każdego studenta,
a z drugiej - do jego realnych możliwości, biorąc pod uwagę specyﬁczne wymagania kursów oferowanych w Instytucie
Filozoﬁi.
III. Szkolenie BHK (obowiązkowe dla studentów, którzy nie zaliczyli odpowiedniego szkolenia na UJ i dla wszystkich z
przedawnionymi).
IV. Seminarium magisterskie (w formie uzgodnionej z promotorem pracy magisterskiej), kończące się złożeniem
pracy magisterskiej.
V. Do ukończenia toku studiów student zobowiązany jest zaliczyć kurs obcojęzyczny (30godz)

Semestr 1
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Tutorial I

30

6,0

zaliczenie na
O
ocenę

Szkolenie BHK

4

-

zaliczenie

Przedmiot

Przedmiot w języku obcym

O
O

UWAGA: Zrealizowanie translatorium nie zastępuje kursu w języku obcym.
Cognition and magic

45

5,0

egzamin

F

Cognitive robotics

45

5,0

zaliczenie

F

Goedel's First Theorem with almost no mathematics

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Introduction to unversal algebra

60

6,0

egzamin

F

Visual Cognition

30

5,0

egzamin

F

Psychology of Reading

30

5,0

egzamin

F

Doing Things with Words: Implicating, Presupposing, Asserting

30

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

GRUPA PRZEDMIOTÓW DO WYBORU

F

Etyka mediów

30

3,0

zaliczenie

F

Filozoﬁa dziejów

60

6,0

egzamin

F

Filozoﬁa kultury

60

6,0

egzamin

F

Filozoﬁa nauki

30

3,0

zaliczenie

F

Filozoﬁa religii romantyzmu polskiego

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Filozoﬁa religii - wybrane aspekty

60

6,0

egzamin

F

Filozoﬁa sieci

30

6,0

zaliczenie

F

Filozoﬁczne koncepcje języka

60

6,0

egzamin

F

Filozoﬁa w praktyce: początek i koniec ludzkiego życia

30

3,0

zaliczenie

F

Główne narracje, teorie, praktyki w ﬁlozoﬁi kultury

60

6,0

egzamin

F

Metaﬁzyka w ﬁlozoﬁi analitycznej

60

6,0

egzamin

F

Piękno a dobro- relacje etyki z estetyką

60

6,0

egzamin

F

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Poznanie matematyczne

30

3,0

egzamin

F

Seminarium - poglądy ﬁlozoﬁczne Mikołaja Kopernika

60

6,0

egzamin

F

Seminarium poświęcone lekturze "Pracy nad mitem" Hansa
Blumenberga

30

3,0

egzamin

F

Seminarium z ﬁlozoﬁi człowieka

60

6,0

egzamin

F

Seminarium z warsztatu historyka ﬁlozoﬁi

60

6,0

egzamin

F

Sztuka przełomu millenniów. Wyzwania i problemy

30

3,0

zaliczenie

F

Środowisko elektroniczne jako rzeczywistość człowieka

30

3,0

egzamin

F

Wątki ﬁlozoﬁczne w literaturze rosyjskiej

60

6,0

egzamin

F

Wprowadzenie do analizy EEG

30

4,0

zaliczenie

F

Współczesna etyka ﬁlozoﬁczna

60

6,0

egzamin

F

Źródła i dziedzictwo myśli antropologicznej klasycznego
niemieckiego idealizmu (Fichte, Schelling, Hegel)

60

6,0

zaliczenie

F

Człowiek jako mikrokosmos, imago Dei, osoba. Zarys
średniowiecznej antropologii

30

-

zaliczenie

F

Estetyka feministyczna – estetyka na marginesie?

30

-

zaliczenie

F

Etyka anarchistyczna. Od Proudhona do Bubera

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Etyka praktyczna

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Metaﬁzyka klasyczna: od Arystotelesa do Dunsa Szkota

60

6,0

egzamin

"Poznaj samego siebie" - ﬁlozoﬁczne ujęcia samoświadomości, od
starożytności po współczesność

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Etyka w tragicznej epoce Greków

60

6,0

egzamin

Logika ﬁlozoﬁczna

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Natura doświadczenia

60

6,0

egzamin

Seminarium z ﬁlozoﬁi nowożytnej

30

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Translatorium z języka angielskiego II

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Lektorat z języka obcego

F

F

F

O

Student realizuje jeden przedmiot
English for Philosophy B2+

30

-

zaliczenie na
F
ocenę

English for Philosophy C1+

30

-

zaliczenie na
F
ocenę
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Semestr 2
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Tutoriall II

30

6,0

zaliczenie

Ochrona własności intelektualnej

15

1,0

zaliczenie na
O
ocenę

Przedmiot

Przedmiot w języku obcym

O

O

UWAGA: Zrealizowanie translatorium nie zastępuje kursu w języku obcym.
Philosophy of Music

60

12,0

egzamin

F

Art and Aesthetics in 20th and 21st century

30

6,0

egzamin

F

Usability engineering and user experience design

45

5,0

egzamin

F

Creativity: cognitive and computional perspectives

45

6,0

egzamin

F

Kant's philosophy of religion and its historical context

60

6,0

egzamin

F

Social and Political Philosophy of Language

30

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Goedel's First Theorem with almost no mathematics

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Algebra, logic, and proof theory

60

6,0

egzamin

The art of EEG data analysis

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Ontologia II

60

6,0

egzamin

O

Epistemologia II

60

6,0

egzamin

O

F

GRUPA PRZEDMIOTÓW DO WYBORU

F

Analiza danych empirycznych

60

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Argumenty bioetyki

60

6,0

egzamin

F

Ars Electronica - Sztuka | Nauka | Technologia

30

3,0

egzamin

F

Autobiograﬁa jako „ﬁlozoﬁa praktyczna”. Znaczenie autobiograﬁi
dla ﬁlozoﬁcznej antropologii

30

6,0

egzamin

F

Czas, przestrzeń, ruch

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Egzystencjalizm

60

6,0

egzamin

F

Eksperymenty w ﬁlozoﬁi

15

3,0

egzamin

F

Etyka mediów

30

3,0

zaliczenie

F

Ewolucja i adaptacja mechanizmów zachowania

30

4,0

egzamin

F

Filozoﬁa dziejów

60

6,0

egzamin

F

Filozoﬁa kultury

60

6,0

egzamin

F

Filozoﬁa polskiego romantyzmu

30

3,0

egzamin

F

Filozoﬁa religii romantyzmu polskiego

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Filozoﬁa sieci

30

6,0

zaliczenie

F

Filozoﬁczne koncepcje języka

60

6,0

egzamin

F

Główne narracje, teorie, praktyki w ﬁlozoﬁi kultury

60

6,0

egzamin

F

Metaﬁzyka umysłu

30

3,0

egzamin

F

Ontologia Intencjonalności

30

3,0

zaliczenie

F

Piękno a dobro- relacje etyki z estetyką

60

6,0

egzamin

F

Seminarium - poglądy ﬁlozoﬁczne Mikołaja Kopernika

60

6,0

egzamin

F

Seminarium Futurologiczne

10

2,0

egzamin

F

Seminarium z ﬁlozoﬁi człowieka

60

6,0

egzamin

F

Seminarium z warsztatu historyka ﬁlozoﬁi

60

6,0

egzamin

F

Sztuka elektroniczna

30

3,0

egzamin

F

Transhumanizm: perspektywy technologicznego usprawniania
człowieka

60

6,0

zaliczenie

F

Wątki ﬁlozoﬁczne w literaturze rosyjskiej

60

6,0

egzamin

F

Współczesna etyka ﬁlozoﬁczna

60

6,0

egzamin

F

Źródła i dziedzictwo myśli antropologicznej klasycznego
niemieckiego idealizmu (Fichte, Schelling, Hegel)

60

6,0

zaliczenie

F

Człowiek jako mikrokosmos, imago Dei, osoba. Zarys
średniowiecznej antropologii

30

6,0

egzamin

F

Estetyka feministyczna – estetyka na marginesie?

30

6,0

zaliczenie

F

Ontologia własności

60

6,0

egzamin

F

Etyka anarchistyczna. Od Proudhona do Bubera

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Nowe źródła ﬁlozoﬁi politycznej w Rzeczypospolitej XVII w.

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Etyka praktyczna

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Filozoﬁa podmiotowości: samowiedza i tożsamość

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesne badania nad percepcją

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przyjemność i nieprzyjemność zmysłowa

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wielkie metaﬁzyczne pytania w ﬁzyce

60

6,0

egzamin

F

Metaﬁzyka klasyczna: od Arystotelesa do Dunsa Szkota

60

6,0

egzamin

F

"Poznaj samego siebie" - ﬁlozoﬁczne ujęcia samoświadomości, od
starożytności po współczesność

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Feminizm, gender i współczesne narracje płci

60

6,0

egzamin

Technologie kognitywne: projektowanie środowisk mixed reality
językach Python i Processing

45

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Plany studiów

F

16 / 289

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Podstawy wiedzy o kłamstwie i manipulacji

30

4,0

egzamin

Istota. Perspektywy badawcze

15

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Logika ﬁlozoﬁczna

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Natura doświadczenia

60

6,0

egzamin

Przedmiot

F

F

Lektorat z języka obcego

O

Student realizuje jeden przedmiot
English for Philosophy B2+

30

4,0

egzamin

F

English for Philosophy C1+

30

4,0

egzamin

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

-

-

Semestr 3
Przedmiot
Seminarium magisterskie

O

Przedmiot w języku obcym

O

UWAGA: Zrealizowanie translatorium nie zastępuje kursu w języku obcym.
Translatorium z języka angielskiego II

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Art and Aesthetics in 20th and 21st century

30

6,0

egzamin

F

Cognition and magic

45

5,0

egzamin

F

Cognitive robotics

45

5,0

zaliczenie

F

Goedel's First Theorem with almost no mathematics

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Introduction to unversal algebra

60

6,0

egzamin

F

Visual Cognition

30

5,0

egzamin

F

Psychology of Reading

30

5,0

egzamin

F

Doing Things with Words: Implicating, Presupposing, Asserting

30

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

GRUPA PRZEDMIOTÓW DO WYBORU

F

Autobiograﬁa jako „ﬁlozoﬁa praktyczna”. Znaczenie autobiograﬁi
dla ﬁlozoﬁcznej antropologii

30

6,0

egzamin

F

Etyka mediów

30

3,0

zaliczenie

F

Filozoﬁa dziejów

60

6,0

egzamin

F

Filozoﬁa kultury

60

6,0

egzamin

F

Filozoﬁa nauki

30

3,0

zaliczenie

F

Filozoﬁa religii romantyzmu polskiego

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Filozoﬁa religii - wybrane aspekty

60

6,0

egzamin

F

Filozoﬁa sieci

30

6,0

zaliczenie

F

Filozoﬁa w praktyce: początek i koniec ludzkiego życia

30

3,0

zaliczenie

F

Filozoﬁczne koncepcje języka

60

6,0

egzamin

F

Główne narracje, teorie, praktyki w ﬁlozoﬁi kultury

60

6,0

egzamin

F

Metaﬁzyka w ﬁlozoﬁi analitycznej

60

6,0

egzamin

F

Piękno a dobro- relacje etyki z estetyką

60

6,0

egzamin

F

Poznanie matematyczne

30

3,0

egzamin

F

Seminarium - poglądy ﬁlozoﬁczne Mikołaja Kopernika

60

6,0

egzamin

F

Seminarium poświęcone lekturze "Pracy nad mitem" Hansa
Blumenberga

30

3,0

egzamin

F

Seminarium z ﬁlozoﬁi człowieka

60

6,0

egzamin

F

Seminarium z warsztatu historyka ﬁlozoﬁi

60

6,0

egzamin

F

Sztuka przełomu millenniów. Wyzwania i problemy

30

3,0

zaliczenie

F

Środowisko elektroniczne jako rzeczywistość człowieka

30

3,0

egzamin

F

Wątki ﬁlozoﬁczne w literaturze rosyjskiej

60

6,0

egzamin

F

Wprowadzenie do analizy EEG

30

4,0

zaliczenie

F

Współczesna etyka ﬁlozoﬁczna

60

6,0

egzamin

F

Źródła i dziedzictwo myśli antropologicznej klasycznego
niemieckiego idealizmu (Fichte, Schelling, Hegel)

60

6,0

zaliczenie

F

Człowiek jako mikrokosmos, imago Dei, osoba. Zarys
średniowiecznej antropologii

30

-

zaliczenie

F

Estetyka feministyczna – estetyka na marginesie?

30

-

zaliczenie

F

Etyka anarchistyczna. Od Proudhona do Bubera

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Etyka praktyczna

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Metaﬁzyka klasyczna: od Arystotelesa do Dunsa Szkota

60

6,0

egzamin

"Poznaj samego siebie" - ﬁlozoﬁczne ujęcia samoświadomości, od
starożytności po współczesność

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Etyka w tragicznej epoce Greków

60

6,0

egzamin

Logika ﬁlozoﬁczna

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Natura doświadczenia

60

6,0

egzamin

Seminarium z ﬁlozoﬁi nowożytnej

30

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Plany studiów

F

F

F
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Semestr 4
Przedmiot
Seminarium magisterskie

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

6,0

zaliczenie na
O
ocenę

Przedmiot w języku obcym

O

UWAGA: Zrealizowanie translatorium nie zastępuje kursu w języku obcym.
Philosophy of Music

60

12,0

egzamin

F

Art and Aesthetics in 20th and 21st century

30

6,0

egzamin

F

Usability engineering and user experience design

45

5,0

egzamin

F

Creativity: cognitive and computional perspectives

45

6,0

egzamin

F

Social and Political Philosophy of Language

30

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Algebra, logic, and proof theory

60

6,0

egzamin

Goedel's First Theorem with almost no mathematics

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

The art of EEG data analysis

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kant's philosophy of religion and its historical context

60

6,0

egzamin

F

F

GRUPA PRZEDMIOTÓW DO WYBORU

F

Analiza danych empirycznych

60

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Argumenty bioetyki

60

6,0

egzamin

F

Ars Electronica - Sztuka | Nauka | Technologia

30

3,0

egzamin

F

Czas, przestrzeń, ruch

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Egzystencjalizm

60

6,0

egzamin

F

Eksperymenty w ﬁlozoﬁi

15

3,0

egzamin

F

Etyka mediów

30

3,0

zaliczenie

F

Ewolucja i adaptacja mechanizmów zachowania

30

4,0

egzamin

F

Filozoﬁa dziejów

60

6,0

egzamin

F

Filozoﬁa kultury

60

6,0

egzamin

F

Filozoﬁa polskiego romantyzmu

30

3,0

egzamin

F

Filozoﬁa religii romantyzmu polskiego

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Filozoﬁa sieci

30

6,0

zaliczenie

F

Filozoﬁczne koncepcje języka

60

6,0

egzamin

F

Główne narracje, teorie, praktyki w ﬁlozoﬁi kultury

60

6,0

egzamin

F

Metaﬁzyka umysłu

30

3,0

egzamin

F

Ontologia Intencjonalności

30

3,0

zaliczenie

F

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Piękno a dobro- relacje etyki z estetyką

60

6,0

egzamin

F

Seminarium - poglądy ﬁlozoﬁczne Mikołaja Kopernika

60

6,0

egzamin

F

Seminarium Futurologiczne

10

2,0

egzamin

F

Seminarium z ﬁlozoﬁi człowieka

60

6,0

egzamin

F

Seminarium z warsztatu historyka ﬁlozoﬁi

60

6,0

egzamin

F

Sztuka elektroniczna

30

3,0

egzamin

F

Transhumanizm: perspektywy technologicznego usprawniania
człowieka

60

6,0

zaliczenie

F

Wątki ﬁlozoﬁczne w literaturze rosyjskiej

60

6,0

egzamin

F

Współczesna etyka ﬁlozoﬁczna

60

6,0

egzamin

F

Źródła i dziedzictwo myśli antropologicznej klasycznego
niemieckiego idealizmu (Fichte, Schelling, Hegel)

60

6,0

zaliczenie

F

Człowiek jako mikrokosmos, imago Dei, osoba. Zarys
średniowiecznej antropologii

30

6,0

egzamin

F

Estetyka feministyczna – estetyka na marginesie?

30

6,0

zaliczenie

F

Ontologia własności

60

6,0

egzamin

F

Nowe źródła ﬁlozoﬁi politycznej w Rzeczypospolitej XVII w.

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Etyka anarchistyczna. Od Proudhona do Bubera

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Etyka praktyczna

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Filozoﬁa podmiotowości: samowiedza i tożsamość

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesne badania nad percepcją

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przyjemność i nieprzyjemność zmysłowa

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wielkie metaﬁzyczne pytania w ﬁzyce

60

6,0

egzamin

F

Metaﬁzyka klasyczna: od Arystotelesa do Dunsa Szkota

60

6,0

egzamin

F

"Poznaj samego siebie" - ﬁlozoﬁczne ujęcia samoświadomości, od
starożytności po współczesność

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Feminizm, gender i współczesne narracje płci

60

6,0

egzamin

Technologie kognitywne: projektowanie środowisk mixed reality
językach Python i Processing

45

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Podstawy wiedzy o kłamstwie i manipulacji

30

4,0

egzamin

Istota. Perspektywy badawcze

15

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Logika ﬁlozoﬁczna

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Natura doświadczenia

60

6,0

egzamin

Przedmiot

Plany studiów

F

F

F
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O - obowiązkowy
F - fakultatywny

Plany studiów
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Sylabusy

Karta tytułowa - Sylabusy
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Tutorial I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.210.5cdd5f85d01eb.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

wiedzę o metodach ﬁlozoﬁcznych

FLZ_K2_W01,
FLZ_K2_W02,
FLZ_K2_W03,
FLZ_K2_W04,
FLZ_K2_W05,
FLZ_K2_W08,
FLZ_K2_W11

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

FLZ_K2_U01,
FLZ_K2_U02,
FLZ_K2_U03,
FLZ_K2_U04,
FLZ_K2_U05,
zaliczenie pisemne
FLZ_K2_U06,
FLZ_K2_U07,
FLZ_K2_U08,
FLZ_K2_U09,
FLZ_K2_U10, FLZ_K2_U13

napisać tekst ﬁlozoﬁczny zgodnie z formalnymi
wymogami, jakie są stawiane artykułom
w punktowanych czasopismach naukowych wzgl.
innym formom publikowania wyników badań
naukowych

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

stosunkowo samodzielnej pracy nad wybranym
problemem ﬁlozoﬁcznym, rozwiązywania problemów
wspólnie z mentorem, skutecznego komunikowania
wyników swoich analiz i przemyśleń

FLZ_K2_K02,
FLZ_K2_K03,
FLZ_K2_K04,
FLZ_K2_K05,
FLZ_K2_K06, FLZ_K2_K09

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
laboratoria

30

przygotowanie projektu

150

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Na I roku studenci są zobowiązani do zaliczenia dwóch tutoriali, po jednym w
każdym semestrze, na łączną ilość 12 pkt. ECTS. Studenci wybierają sobie tutorów
spośród pracowników IF posiadających co najmniej stopień doktora (do
wyczerpania górnego limitu trzech osób w danym semestrze). Deklarację wyboru
tutora należy składać wraz z deklaracją wyboru przedmiotów.
W1, U1, K1
Tutorial polega na ścisłej współpracy studentów (od 1 do 3 osób) z prowadzącym
przy interpretacji źródeł, pisaniu prac naukowych i krytycznej analizie powstałych
tekstów. Spotkania odbywają się z reguły co dwa tygodnie. Studenci mogą
zaliczyć obydwa tutoriale u różnych prowadzących, aby skorzystać z różnych
perspektyw pracy naukowej.

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć

laboratoria

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Na każde spotkanie student przygotowuje krótki tekst roboczy (konspekt,
zbiór tez, próbę uzasadnienia lub obalenia konkretnego stanowiska itp.).
Warunkiem zaliczenia jest napisanie tekstu spełniającego formalne
zaliczenie pisemne wymogi pracy naukowej (precyzyjne określenie problemu i metody,
wykorzystanie źródeł, nawiązanie do literatury badawczej, konstrukcja
tekstu, terminologia itd.). Teksty robocze i końcowe są gromadzone w
repozytorium Instytutu Filozoﬁi.
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Cognition and magic
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.250.5cdd5f8bd3d8f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0288Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje
obejmujące sztukę i przedmioty humanistyczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30, wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
G1

Perceptual and cognitive principles that are incorporated in magic tricks and sleights of hand. Conversely, what
do various magic tricks tell us about our perception and cognition.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

perceptual and cognitive principles that are
incorporated in magic tricks and sleights of hand.
Conversely, what do various magic tricks tell us about
our perception and cognition.

FLZ_K2_W12

prezentacja

FLZ_K2_U03

projekt, prezentacja

FLZ_K2_K05, FLZ_K2_K07

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Read research papers; critically analyse and evaluate
their contributions; and present the results of this
analysis in front of their peers.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

discussing various ideas in a group and incorporate
the results of this discussion in their own work.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

wykład

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

przeprowadzenie badań literaturowych

30

przygotowanie projektu

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

przygotowanie raportu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Visual illusions and magic
2. Visual illusions in art and science
3. Cognitive illusions
4. Multi-sensory illusions
5. Memory illusions
6. Expectations and assumptions
7. The illusion of choice
8. Illusory correlations

W1

2.

Read research papers on cognition and magic and present them to the class.

U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, seminarium
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

projekt, prezentacja Evaluation of class presentations. Evaluation of project.

wykład

projekt, prezentacja Evaluation of class presentations. Evaluation of project.

Sylabusy
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Cognitive robotics
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.250.1586247355.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Informatyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0611Obsługa i użytkowanie komputerów

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

History and overview of robots, their architectures, and control paradigms

C2

Social Robots: Designing robots for social interactions

C3

Robots and Humans: current situation and the future

C4

Ethical issues facing the role of robots in our current society: Robots in war; love and sex with robots; robots for
the care of elderly

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Overview of robot architectures and control paradigms

FLZ_K2_W02,
FLZ_K2_W03,
FLZ_K2_W16,
FLZ_K2_W18

projekt, raport,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

read research papers on cognitive and social robotics
and present them to her or his peers.

FLZ_K2_U01,
projekt, raport,
FLZ_K2_U02,
prezentacja
FLZ_K2_U03,
FLZ_K2_U11, FLZ_K2_U12

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

FLZ_K2_K01,
FLZ_K2_K05,
FLZ_K2_K07, FLZ_K2_K09

working in a group and discuss ethical dilemmas
related to the role of robots in society.

projekt, prezentacja

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

ćwiczenia

30

przygotowanie projektu

30

przygotowanie raportu

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

25

przeprowadzenie badań literaturowych

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. History and overview of robotics
2. Overview of sensors and actuators
3. Control paradigms in robotics I: Open-loop and closed-loop control
4. Control paradigms in robotics II: Deliberative, reactive, hybrid and behaviourbased control

W1

2.

Social robotics: designing robots for social interaction

W1

3.

Robots and humans in the current society

U1

Sylabusy
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Ethical issues facing the role of robots in our current society: Robots in war; love
and sex with robots; robots for the care of elderly.

4.

K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, seminarium, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

projekt, raport

Students will do a course project and submit a report

ćwiczenia

prezentacja

Students will make class presentations on current research papers

Wymagania wstępne i dodatkowe
Robots are becoming more and more pervasive in all aspects of our lives. In this course we will examine how robots (and, by
extension, technology) is impacting our lives, and in particular our individual and social cognition. We will consider wearable
devices (like Google glass), autonomous vehicles (like cars and drones), healthcare robots, and so on. We will also cover
some general knowledge about robotics, particularly focusing on social robotics.

Sylabusy
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Goedel's First Theorem with almost no mathematics
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.2F0.621de60f7cd37.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
G1

Zrozumienie podanego przez Grzegorczyka dowodu twierdzenia Goedla w słabej teorii konkatenacji

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Podany przez Grzegorczyka dowod twierdzenia Goedla
w słabej teorii konkatenacji

FLZ_K2_W03,
FLZ_K2_W11,
FLZ_K2_W15

prezentacja
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Umiejętności – Student potraﬁ:
Roozumie złożony argument formalny wyrażony
w jezyku matamtyki, ale bez użycia zaawansowanych
matematycznie środków

U1

FLZ_K2_U01,
prezentacja
FLZ_K2_U05, FLZ_K2_U07

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
spędzic kilkanaście godzin próbując zrozumieć zlożony
argument matematyczny.

K1

FLZ_K2_K02, FLZ_K2_K03

prezentacja

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

60

przygotowanie projektu

120

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Czytamy artykuł Grzegorczyka. Studenci kolejno referują części dowodu. Wspólnie
wypełniamy luki w dowodzie. Referaty są spisywane i łączone w jedną spójną
całość. Pod koniec kursu całość zostaje zredagowana w postaci tak bliskiej
artykułowi naukowemu jak to możliwe.

W1, U1, K1

2.

Piszemy wyłącznie w LaTeX-u, żaden inny edytor tekstu nie jest dozwolony.
Prezentacje odbywają się przy pomocy kredy i tablicy, albo w LaTeX-owym
beamer'rze. Używanie PowerPoint'a jest karane klęczeniem na grochu.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium
Rodzaj zajęć
seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
przedstawienie pozytywnie ocenionego referatu
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Introduction to unversal algebra
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.250.621dec93c4efc.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30, wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Wstęp do algebry uniwersalnej i jej zastosowań do logiki.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Podstawy algebry uniwersalnej. Homomorﬁzmy,
podalgebry, produkty proste. Kongruencje i algebry
ilorazowe. Reprezentacje podproste.

FLZ_K2_W10,
FLZ_K2_W15

egzamin ustny
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W2

Związki z logiką w ogólności: termy, algebry termów,
algebry wolne. Logika równościowa i twierdzenie
Birkhoﬀa o HSP.

FLZ_K2_W10,
FLZ_K2_W15

egzamin ustny

W3

Związki z logiką w szczególności: kraty, algebry
Boole'a, algebray Boole'a z operatorami.

FLZ_K2_W10,
FLZ_K2_W15

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

U2

Użycie standardowych metod i technik algebry
uniwersalnej.

FLZ_K2_U01,
FLZ_K2_U03,
egzamin ustny
FLZ_K2_U04, FLZ_K2_U05

Stosowanie metod algebry uniwersalnej do prostych
problemów z zakresu logiki.

FLZ_K2_U01,
FLZ_K2_U02,
FLZ_K2_U03,
egzamin ustny
FLZ_K2_U04,
FLZ_K2_U05,
FLZ_K2_U11, FLZ_K2_U13

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wszystkiego, lecz nie oczekuje niczego.

FLZ_K2_K05

egzamin ustny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

wykład

30

przygotowanie do ćwiczeń

60

przygotowanie do egzaminu

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zbiory, relacje, funkcje. Relacje równoważności, porządki. Kraty.

W1, U1, K1

2.

Własności krat, kraty algebraiczne, operatory domknięcia.

W1, U1, K1

3.

Deﬁnicja i przykłady algebr uniwersalnych. Izomorﬁzmy i poduniwersa i
podalgebry. Generowaie podalgebr, kraty podalgebr.

W1, U1, K1

4.

Homomorﬁzmy, kongruencje i algebry ilorazowe. Kraty kongruencji. Twierdzenia o
homomorﬁzmach.

W1, U1, K1

Sylabusy
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5.

Produkty proste, kongruencje faktoryzujące, rozkłady. Produkty podproste,
rozkłady podproste. Algebry podprosto nierozkładalne. Twierdzenie o podprostym
rozkładzie.

W1, U1, K1

6.

Operatory domknięcia na klasach algebr. Rozmaitości. Termy, algebry termów,
algebry wolne. Identyczności, logika równościowa, algebry wolne. Twierdzenie
Birkhoﬀa o HSP.

W1, W2, U1, U2, K1

7.

Algebry związane z logiką. Algebry Boole'a, algebry Heytings, algebry modalne.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

8.

Algebry z porządkiem, rezyduacja, kraty z rezyduacją.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, rozwiązywanie zadań, wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

egzamin ustny

zdany egzamin

wykład

egzamin ustny

zdany egzamin

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs logiki zaliczony z wynikiem co najmniej 4.0.

Sylabusy
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Visual Cognition
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.250.620e045d56908.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
G1

The student will gain background knowledge on visual perceptual processes and relevant cognitive processes.

G2

The student will learn approaches to vision research from a chronological perspective.

G3

The student will be able to explain core scientiﬁc concepts and the relationship between them in classical and
contemporary theories of vision.

G4

The student will gain basic skills to design research questions and hypotheses that can be tested by experimental
investigations in vision research.

G5

The student will learn the basics of the eye-tracking methodology.

G6

The student will learn to approach vision science at a broader sense, including applications of vision in computer
science, robotics, and relevant ﬁelds.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

basic concepts in vision research

FLZ_K2_W15

raport, prezentacja,
egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

use experimental methods for vision research

FLZ_K2_U03

projekt, prezentacja

U2

conducting experimental in laboratory environments

FLZ_K2_U03

projekt, prezentacja

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

projektowanie

25

przeprowadzenie badań literaturowych

20

przygotowanie do egzaminu

40

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

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.

Vision as a perceptual phenomenon and apprehension of meaning.

W1

2.

Theoretical frameworks in visual perception.

W1

3.

Optical image information

W1

4.

Information processing framework for visual representations and processes

W1

5.

Vision and reading

W1, U1, U2

6.

Eye tracking methodology and complementary experimental methods in vision.

U1, U2

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwencjonalny, burza mózgów
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

projekt, raport, prezentacja, egzamin NA
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Psychology of Reading
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.250.621f345865a9f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
G1

The student will gain background knowledge on perceptual and cognitive processes in reading.

G2

The student will learn the development of reading, writing, and relevant socio-cultural aspects from
a chronological perspective.

G3

The student will be able to explain core scientiﬁc concepts and the relationship between them, including
orthography, phology, word identiﬁcation at sub-word and word levels, and orthographic neighborhood.

G4

The student will gain basic skills to design research questions and hypotheses that can be tested by experimental
investigations in reading research.

G5

The student will learn the basics of the eye-tracking methodology.

G6

The student will learn to approach reading processes at a broader sense, including comprehension and discourse
understanding.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

basic concepts in reading research

FLZ_K2_W15

projekt, raport,
prezentacja, egzamin

FLZ_K2_U03

projekt, prezentacja

FLZ_K2_K03

projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

use experimental methods for reading research

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

conducting experimental in laboratory environments

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

projektowanie

25

przeprowadzenie badań literaturowych

20

przygotowanie do egzaminu

40

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

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.

Introduction to the basic concepts in reading research. Background on perception
research and cognitive psychology research.

W1

2.

Orthography and writing systems.

W1

3.

Visual letter recognition, sub-word recognition, and word recognition.

W1

4.

Silent reading, oral reading, and inner speech.

W1

5.

Oculomotor control in reading, eye movements and complementary experimental
methods.

U1, K1

Sylabusy
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6.

Sentence comprehension and discourse understanding.

K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

projekt, raport, prezentacja, egzamin NA
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Doing Things with Words: Implicating, Presupposing, Asserting
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.250.6221fd1bc57e6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

During the seminar we will read classic and contemporary papers concerning assertion, presupposition and
implication as well as possibly other speech acts.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Concepts diﬀerentiating diﬀerent speech acts.

FLZ_K2_W01,
FLZ_K2_W02,
FLZ_K2_W03,
FLZ_K2_W04,
FLZ_K2_W05,
FLZ_K2_W06,
FLZ_K2_W07,
FLZ_K2_W08,
FLZ_K2_W09,
FLZ_K2_W10

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

FLZ_K2_U01,
FLZ_K2_U02,
FLZ_K2_U03,
FLZ_K2_U04,
FLZ_K2_U05,
FLZ_K2_U06,
FLZ_K2_U07,
zaliczenie na ocenę
FLZ_K2_U08,
FLZ_K2_U09,
FLZ_K2_U10,
FLZ_K2_U11,
FLZ_K2_U12,
FLZ_K2_U13,
FLZ_K2_U14, FLZ_K2_U15

Recognize diﬀerent speech acts.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Use diﬀerent speech acts in an appropriate way.

FLZ_K2_K01,
FLZ_K2_K02,
FLZ_K2_K03,
FLZ_K2_K04,
FLZ_K2_K05,
FLZ_K2_K06,
FLZ_K2_K07,
FLZ_K2_K08,
FLZ_K2_K09,
FLZ_K2_K10, FLZ_K2_K13

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie do zajęć

75

przygotowanie referatu

75

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Asserting is the act of claiming that something is the case. We make assertions to
communicate information but also to share our beliefs and desires. Assertion
plays a central role in argumentation. The questions we will examine include:
What do speakers do when they assert? Do they express believes? Can speakers
fail to make an assertion by uttering an indicative sentence? Should we only
assert what we know? Presuppositions and implicatures can be considered
indirect speech acts. Speakers do not need to utter the sentences whose content
they are presupposing or implicating; they do it by uttering sentences of related
content. When people ask how is your brother, they do not say, but they
presuppose that you have a brother. When we are informed that Jones has three
daughters, the speakers is not saying - according to the standard accounts - that
Jones does not have four daughters, but he is implicating that much. The
questions of how those implicated and presupposed contents are related to the
asserted contents, what is the diﬀerence between presupposing and implicating,
or can we lie why presupposing or implicating will be central to our discussion.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, analiza przypadków, dyskusja, seminarium, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę

Attendance and active participation is required, co-tutoring of seminars in
a group of 2-3 students and writing comments to discussed papers.

Wymagania wstępne i dodatkowe
The seminar will be conducted in English. Knowledge of classic literature in philosophy of language will be pressuposed.
Students who have not read Frege, Russell, Austin, Searle, Kripke or Kaplan are expected to do this for the seminar.

Sylabusy
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Etyka mediów
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.2F0.5cb5947c80809.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zaprezentowanie i analiza aksjologicznego wymiaru środowiska elektronicznego, czyli
zaistnienia wartości w interaktywnym środowisku sieci w wyniku partycypacji człowieka i implementacji do niej
różnorodnych treści.

C2

Celem kursu jest zaprezentowanie przykładów i analiza konsekwencji rozwoju i powiększania się znaczenia
sztucznej inteligencji i robotyki oraz cyborgizacji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

czym jest różnorodność metod, szkół i tradycji
w uprawianiu ﬁlozoﬁi w powiązaniu z rozwojem wiedzy
naukowej (nauk humanistycznych, społecznych,
przyrodniczych i ścisłych)

FLZ_K2_W01,
FLZ_K2_W10

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wykorzystywać odpowiednie narzędzia
do wyszukiwania informacji i zdobywania wiedzy
z zakresu nauk ﬁlozoﬁcznych i nauk szczegółowych

FLZ_K2_U07, FLZ_K2_U10 esej, prezentacja

U2

zastosować odpowiednie metody interpretacji tekstów
ﬁlozoﬁcznych i naukowych; potraﬁ rekonstruować tezy
i argumenty zawarte w takich tekstach oraz je
przedyskutować

FLZ_K2_U10

esej, prezentacja

K1

zajęcia otwartego stanowiska na nowe teorie, idee,
postawy i argumenty, które stara się poznać
i zrozumieć; jest gotowy pod ich wpływem do zmiany
własnego stanowiska

FLZ_K2_K01, FLZ_K2_K04

esej, prezentacja

K2

podjęcia reﬂeksji ﬁlozoﬁcznej nad przyczynianiem się
do kształtowania więzi społecznych i rozwoju
jednostek oraz grup społecznych

FLZ_K2_K02, FLZ_K2_K07

esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

przygotowanie eseju

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

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.

Paradygmat technologii i nowe zjawiska wynikające z technologii oraz ich wymiar
aksjologiczny.

W1, U2

2.

Transhumanizm i posthumanizm

W1, K1

3.

Mimesis – symulacja – manipulacja (czat – forum – blog)

W1, U2

Sylabusy
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4.

Technoantropologia – tożsamość sieciowa

U1, K2

5.

Rodzaje i znaczenie partycypacji – wartość zapośredniczenia

U1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków,
burza mózgów, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność, prezentacja, obecność

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Filozoﬁa dziejów
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.2F0.5cdd5f6c3fc60.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Poznanie głównych kategorii z zakresu historiozoﬁi.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

mechanizmy reﬂeksji nad historią

FLZ_K2_W01,
FLZ_K2_W11

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy

49 / 289

analizować teksty historiozoﬁczne, poświęcone
sensowi, kierunkowi dziejów i mechanizmom postępu
i regresu

U1

FLZ_K2_U06

prezentacja

FLZ_K2_K08

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
przeprowadzenia argumentacji w debacie naukowej
nad historią

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie projektu

60

zbieranie informacji do zadanej pracy

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zagadnienia terminologiczne i metodologiczne
Linearne i cykliczne ﬁlozoﬁe dziejów
Historiozoﬁa chrześcijańska
Laicyzacja problematyki ﬁlozoﬁczno-dziejowej w dobie Odrodzenia
Oświeceniowa ﬁlozoﬁa historii
Teoria postępu
Teleologiczna i dialektyczna wizja dziejów
Mesjanizm, heroizm, słowianoﬁlstwo
Teorie cywilizacji, ﬁlozoﬁa końca historii
Trwałość i zmiana w historiozoﬁi chrześcijańskiej w XX wieku
Teilhardowska wizja postępu

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, udział w badaniach, konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
referat ustny
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Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
praca pisemna

Wymagania wstępne i dodatkowe
równoległy udział w kursach podstawowych dla pierwszego roku studiów

Sylabusy
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Filozoﬁa kultury
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.2F0.5ca75b58e4718.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest prezentacja ﬁlozoﬁi kultury

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

absolwent zna i rozumie uświadamia sobie
interdyscyplinarny charakter ﬁlozoﬁi i jej związki
z innymi naukami oraz ludzkim życiem

FLZ_K2_W01,
FLZ_K2_W02

zaliczenie ustne
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W2

absolwent zna i rozumie ma podstawową wiedzę
o obecności idei ﬁlozoﬁcznych w sferze nauki, kultury
i polityki; rozumie relacje pomiędzy tymi sferami
a ﬁlozoﬁą

FLZ_K2_W02,
FLZ_K2_W03

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

absolwent potraﬁ myśli krytycznie i samodzielnie,
potraﬁ identyﬁkować problemy i wskazywać
standardowe sposoby ich rozwiązania.

FLZ_K2_U01, FLZ_K2_U02 zaliczenie ustne

U2

absolwent potraﬁ rozpoznaje i opisuje współczesne
problemy ﬁlozoﬁczne, potraﬁ wskazać i porównać ich
typowe rozwiązania w oparciu o poznane stanowiska
i koncepcje, a także podstawowe argumenty na ich
rzecz

FLZ_K2_U11

zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

absolwent jest gotów do odczuwa potrzebę
poszerzania i pogłębiania własnej wiedzy, jest
nastawiony na uczenie się przez całe życie

FLZ_K2_K01, FLZ_K2_K02

zaliczenie ustne

K2

absolwent jest gotów do jest tolerancyjny wobec
przedstawicieli innych kultur, wyznań religijnych
FLZ_K2_K10, FLZ_K2_K12
i postaw światopoglądowych; szanuje odmienności, ale
potraﬁ bronić wyznawanych przez siebie wartości

zaliczenie ustne

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

60

przygotowanie do zajęć

60

przygotowanie referatu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Problemy tożsamości kulturowe

W1, U1, K2

2.

Historia wobec współczesności, interpretacje tradycji

W1, W2, U1, U2, K1, K2

3.

Kulturowe instytucje i uwarunkowania

W1, W2, U1, U2, K1, K2

4.

Pojęcie kultury i znaczenie relacji między kulturami

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, dyskusja
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
zaliczenia ustne

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Filozoﬁa nauki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.2F0.1585725493.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Seminarium poświęcone jest analizie zasadniczych węzłowych problemów ﬁlozoﬁi nauki na podstawie wybranych
tekstów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zapoznaje się z 1. Podstawowymi
zagadnieniami z zakresu ﬁlozoﬁi nauki. 2. Sposobami
ich rozwiązywania. 3. Argumentami, jakich używano
przy ich analizie.

FLZ_K2_W01,
FLZ_K2_W03

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student nabywa umiejętności 1. Analizowania idei
i poglądów z zakresu ﬁlozoﬁi nauki oraz
syntetyzowania ich (poszukiwania ich wspólnych
fundamentów oraz ogólnych rozwiązań). 2.
Formułowania nowych pytań i problemów, a także
wskazywania możliwych sposobów ich rozwiązywania.

FLZ_K2_U01,
esej, prezentacja
FLZ_K2_U02, FLZ_K2_U08

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student 1. Nabywa kompetencji w zakresie
samodzielnej i krytycznej analizy problemów leżących
na pograniczu ﬁlozoﬁi i nauki oraz rozwiązywania ich.
2. Uczy się pozostawania otwartym na nowe teorie,
idee i argumenty, które stara się poznać i zrozumieć.

FLZ_K2_K01,
FLZ_K2_K02,
FLZ_K2_K03, FLZ_K2_K09

esej, prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie eseju

20

przygotowanie referatu

20

przygotowanie do zajęć

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

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.

Podczas seminarium omawiany będzie w szczególności problem relacji pomiędzy
ﬁlozoﬁą a nauką; różne koncepcje metody poznania naukowego; problem
wyjaśniania w nauce; oraz problem zobowiązań ontologicznych teorii naukowych
(spór realizm – antyrealizm w ﬁlozoﬁi nauki).

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
seminarium
Rodzaj zajęć
seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Prezentacja tekstu z ﬁlozoﬁi nauki, esej
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Filozoﬁa religii romantyzmu polskiego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.2F0.5cdd5f67dfc2e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć seminaryjnych jest podjęcie badań nad polską ﬁlozoﬁą epoki romantyzmu, ze szczególnym
uwzględnieniem problematyki religijnej (ﬁlozoﬁi religii).

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

podstawowe zagadnienia ﬁlozoﬁczne epoki
romantyzmu.

FLZ_K2_W04,
FLZ_K2_W07

esej, prezentacja

58 / 289

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

poruszać się wśród zagadnień właściwych epoce
romantyzmu polskiego i europejskiego.

FLZ_K2_U02, FLZ_K2_U08 esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

poszerzenia wiedzy z zakresu ﬁlozoﬁi religii na gruncie
romantyzmu polskiego i jego następstw.

FLZ_K2_K01, FLZ_K2_K05

esej, prezentacja

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

60

przygotowanie eseju

50

przygotowanie do zajęć

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kulturalne podglebie ﬁlozoﬁi epoki romantyzmu.

W1, U1, K1

2.

Specyﬁka ﬁlozoﬁi polskiej epoki romantyzmu.

W1, U1, K1

3.

Filozoﬁa religii czy ﬁlozoﬁa religijna?

W1, U1, K1

4.

Ogólno-ﬁlozoﬁczne przesłanki dla ﬁlozoﬁi religii romantyzmu polskiego.

W1, U1, K1

5.

Zagadnienie I: Religia i historia. Czy tylko mesjanizm?

W1, U1, K1

6.

Zagadnienie II: Bóg i historia.

W1, U1, K1

7.

Zagadnienie III: człowiek i historia.

W1, U1, K1

8.

Zagadnienie IV: Bóg i człowiek.

W1, U1, K1

9.

Zagadnienie V: Czym jest religia?

W1, U1, K1

10.

Zagadnienie VI: partykularyzm czy uniwersalizm ﬁlozoﬁi religii romantyzmu
polskiego?

W1, U1, K1

11.

Zagadnienie VII: historyczne i aktualne (ponadczasowe) aspekty ﬁlozoﬁi religii
romantyzmu polskiego.

W1, U1, K1

12.

Podsumowania: wątki ﬁlozoﬁiczno-religiijne w twórczości literackiej i ﬁlozoﬁcznej
(A. Mickiewicz, Z. Krasiński, C. K. Norwid, K. Libelt, J. M. Hoene-Wrońsk).

W1, U1, K1

13.

Podsumowania: Filozoﬁa religii A. Cieszkowskiego.

W1, U1, K1
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14.

Podsumowania: Filozoﬁa religii B. Trentowskiego.

W1, U1, K1

15.

Podsumowanie: romantyczna ﬁlozoﬁa religii.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, seminarium, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Prezentacja wybranego zagadnienia podczas zajęć. Przygotowanie eseju.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość historii ﬁlozoﬁi nowożytnej.

Sylabusy
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Filozoﬁa religii - wybrane aspekty
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.2F0.5cdd5f6813eb8.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów ze specyﬁką ﬁlozoﬁi religii, jej przedmiotem i metodami, wskazanie związku badań
z zakresu ﬁlozoﬁi religii z ogólną problematyką ﬁlozoﬁczną.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

FLZ_K2_W01,
FLZ_K2_W02,
FLZ_K2_W07,
FLZ_K2_W12

metodologię i tematykę z zakresu ﬁlozoﬁi religii.

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

rozpoznawać i odpowiednio (w sposób
metodologicznie poprawny) ujmować problemy
z zakresu ﬁlozoﬁi religii

FLZ_K2_U01,
egzamin ustny, esej
FLZ_K2_U06, FLZ_K2_U07

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

zwiększenia samodzielności (myślenia i badań)
w podejściu do zagadnień z zakresu ﬁlozoﬁi religii.

FLZ_K2_K01,
FLZ_K2_K02, FLZ_K2_K05

esej

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

30

uczestnictwo w egzaminie

10

przygotowanie eseju

30

przygotowanie do egzaminu

50

przygotowanie do ćwiczeń

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Problematyka doświadczenia religijnego.

W1, U1

2.

Historia i teoria religii.

W1, U1, K1

3.

Filozoﬁczne genealogie religii.

W1, U1, K1

4.

Morfologia sacrum.

W1, U1, K1

5.

Mit a logos.

W1, U1, K1

6.

Religia i etyka.

W1, U1, K1

7.

Język religii.

W1, U1, K1
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8.

Filozoﬁa religii i ﬁlozoﬁa Boga.

W1, U1

9.

Antropologia religijna.

W1, U1

10.

Filozoﬁa religii wobec ateizmu.

W1, U1, K1

11.

Filozoﬁa religii wobec śmierci.

W1, U1

12.

Protologia i eschatologia.

W1, U1, K1

13.

Filozoﬁa religii wobec mistycyzmu.

W1, U1

14.

Filozoﬁa a teologia polityczna

W1, U1, K1

15.

Problem teodycei.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin ustny

Wykazanie się znajomością wybranych zagadnień z zakresu ﬁlozoﬁi religii.
Umiejętność krytycznego odniesienia się do poruszanej problematyki.

ćwiczenia

esej

Obecność i aktywność na zajęciach. Przygotowanie eseju.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ogólna wiedza z zakresu historii ﬁlozoﬁi.

Sylabusy
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Filozoﬁa sieci
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.2F0.5cdd5f6eae7bc.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zaprezentowanie trzech zjawisk wynikających z rozwoju technologii: 1. Zagadnienia
postępującej wirtualizacji (w zarysie), 2. Robotyki i sztucznej inteligencji oraz 3. Bioniki (cyborgizacji).

C2

Celem kursu jest omówienie zagadnienia świadomości z wykorzystaniem teorii superweniencji, także teorii silnej
SI oraz procesu hybrydyzacji.

C3

Celem kursu jest omówienie procesu przenoszenia i dedykowanie inteligentnym programom/robotom czynności
lub zachowań, które wcześniej przynależały człowiekowi. Chodzi także o wskazanie w inteligentnych robotach
cech, które powodują że wykracza się poza traktowanie ich jak zwykłe urządzenia, wchodząc z nimi w bardziej
złożony, np. osobisty kontakt.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

na czym polega humanistyczny wymiar i znaczenie
rozowju sztucznej inteligencji i cyborgizacji.

FLZ_K2_W10

esej, prezentacja

W2

na czym polegają aktualne przykłady technologii
sztucznej inteligencji i inteligentnych robotów oraz
hybrydyzacji (cyborgizacji).

FLZ_K2_W07,
FLZ_K2_W10

esej, prezentacja

W3

jakie konsekwencje dla człowieka niesie rozwój
technologii, np. działanie programów ekspertowych,
oddziaływania sztucznej inteligencji na emocjonalność
człowieka oraz wyborów związanych z powiązaniami
człowieka i technologii.

FLZ_K2_W07,
FLZ_K2_W10

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

rozpoznawać i stosować wybrane interaktywne
technologie w ramach swoich potrzeb.

FLZ_K2_U02, FLZ_K2_U10 esej, prezentacja

U2

organizować czas i sposoby studiowania
z wykorzystaniem urządzeń i programów
ułatwiających uzyskanie oczekiwanych treści.

FLZ_K2_U01

U3

dostrzegać znaczenie w rozwoju technologii, potraﬁ
wartościować poszczególne przykłady tego rozwoju
oraz krytycznie je analizować.

FLZ_K2_U06, FLZ_K2_U09 esej, prezentacja

esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

rozumienia, rozrózniania i asymilacji zmian
wynikających z rozwoju technologii.

FLZ_K2_K06

esej, prezentacja

K2

współpracy w Polsce, jak i w skali międzynarodowej
w zakresie wymiany poglądów oraz organizacji
projektów badawczych dotyczących humanistycznego
wymiaru sztucznej inteligencji i cyborgizacji.

FLZ_K2_K01, FLZ_K2_K13

esej, prezentacja

K3

łączenia podglądów z rożnych dyscyplin naukowych,
dla których podstawą jest rozwój technologiczny.

FLZ_K2_K01, FLZ_K2_K08

esej, prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

przygotowanie eseju

20

przygotowanie do zajęć

20

konsultacje

5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20
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analiza problemu

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

5

przygotowanie dokumentacji

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
160

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.

Paradygmatyczność technologii w XXI wieku.

W2, U1

2.

Sztuczna inteligencja i robotyka – zarys historyczny.

W1, K1

3.

Od inteligencji do świadomości - czy sztuczna inteligencja może myśleć?

W3, U1

4.

Redukcyjny ﬁzykalizm czy dualistyczny fenomenalizm? - Teoria superweniencji.

U3, K3

5.

Monizm anomalny D. Davidsona i jego epifenomenalne rozwinięcie. D. Chalmers i
powszechność świadomości.

W2, U3

6.

Aksjologia sztucznej inteligencji – czy można zaprogramować dobro i zło?

W1, K2

7.

W kierunku społeczeństwa ludzi i maszyn.

U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, seminarium,
metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność, esej, prezentacja (opcjonalnie)

Wymagania wstępne i dodatkowe
obowiązkowa obecność na zajęciach
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Filozoﬁczne koncepcje języka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.2F0.5cdd5f708d44e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z szeroką paletą ﬁlozoﬁcznych koncepcji języka.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

podstawowe kategorie ﬁlozoﬁi języka

FLZ_K2_W06

projekt, prezentacja

FLZ_K2_U01

projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

twórczego podejmowania wyzwań naukowych
z zakresu ﬁlozoﬁi języka i ontologii

FLZ_K2_K01

projekt, prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie pracy dyplomowej

60

przygotowanie do egzaminu

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Celem kursu jest zapoznanie studentów z poglądami na język z punktu widzenia
ontologii, jakie reprezentowali różni myśliciele w dziejach ﬁlozoﬁi:

1.

1. Parmenides jako twórca języka rozważań ﬁlozoﬁcznych.
2. Reakcja Gorgiasa na koncepcję Parmenidesa i wkład Soﬁstów w rozważania nad
językiem.
3. Platon jako kontynuator tradycji Parmenidesa.
4. Naturalistyczna a konwencjonalistyczna teoria języka.
5. Koncepcje prawdy.
6. Tarskiego semantyczna deﬁnicja prawdy.
W1, U1, K1
7. Semiotyka św. Augustyna.
8. Spór o uniwersalia z punktu widzenia języka.
9. Leibniza projekt języka uniwersalnego.
10. Semantyka Milla.
11. Koncepcja Fregego jako realizacja projektu Leibniza.
12. Propozycje Russella.
13. Wczesna i późna koncepcja Wittgensteina.
14. Koncepcja Kripkego.
15. Panorama propozycji współczesnych.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe
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Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

projekt

egzamin ustny

ćwiczenia

prezentacja

praca pisemna

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Filozoﬁa w praktyce: początek i koniec ludzkiego życia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.250.1585733146.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Ogólnym celem tego kroczącego kursu jest analiza problemów ﬁlozoﬁcznych leżących u podłoża dylematów
praktycznych z zakresu szeroko rozumianej bioetyki i etyki medycznej. Szczegółowym celem kursu w roku
akademickim 2022/23 będzie analiza argumentów pojawiających się w akademickich dyskusjach etycznych
dotyczących początku i końca życia ludzkiego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

miejsce i znaczenie nauk ﬁlozoﬁcznych w systemie
nauk humanistycznych oraz w odniesieniu do innych
obszarów wiedzy (nauk przyrodniczych, społecznych,
ścisłych)

FLZ_K2_W01

esej, prezentacja

W2

przedmiotową i metodologiczną specyﬁkę ﬁlozoﬁi i jej
interdyscyplinarny charakter

FLZ_K2_W02

esej, prezentacja

W3

na poziomie rozszerzonym terminologię nauk
humanistycznych oraz innych nauk zbieżnych z jego
zainteresowaniami ﬁlozoﬁcznymi

FLZ_K2_W04

esej, prezentacja

W4

zaawansowaną terminologię nauk ﬁlozoﬁcznych, jest
świadomy jej historycznej zmienności,
metodologicznej odmienności oraz sposobów jej
formowania

FLZ_K2_W05

esej, prezentacja

W5

powiązania ﬁlozoﬁi z innymi obszarami nauki
i dyscyplinami naukowymi, a w jednym z wybranych
obszarów problemowych ﬁlozoﬁi ma pogłębioną
wiedzę na temat tych powiązań

FLZ_K2_W11

esej, prezentacja

W6

w pogłębionym stopniu problematykę funkcjonowania
współczesnych instytucji naukowych, społecznych,
kulturalnych i politycznych oraz etycznych kontekstów
i konsekwencji ich funkcjonowania

FLZ_K2_W18

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

myśleć logicznie, innowacyjnie i kreatywnie,
wykorzystując interdyscyplinarny i krytyczny
charakter ﬁlozoﬁi

FLZ_K2_U01

esej, prezentacja

U2

biegle posługiwać się terminologią z wybranego
obszaru dyscyplin ﬁlozoﬁcznych w języku polskim
i języku obcym wiodącym dla dyscypliny ﬁlozoﬁcznej,
w której się specjalizuje

FLZ_K2_U04

esej, prezentacja

U3

myśleć analitycznie; potraﬁ rozpoznawać problemy,
główne argumenty i kontrargumenty, a także
przedstawiać własne stanowisko wraz z jego
uzasadnieniem

FLZ_K2_U05

esej, prezentacja

U4

Absolwent potraﬁ używać odpowiednich metod
interpretacji tekstów ﬁlozoﬁcznych i naukowych;
potraﬁ syntetyzować zawarte w nich idee i poglądy,
i w oparciu o nie formułować nowe pytania i problemy,
a także wskazywać możliwe sposoby ich
rozwiązywania.

FLZ_K2_U06

esej, prezentacja

U5

samodzielnie formułować i analizować podstawowe
problemy badawcze z zakresu nauk ﬁlozoﬁcznych,
dobierając odpowiednie metody ich analizy,
opracowania i prezentacji; potraﬁ zaproponować ich
możliwe rozwiązania

FLZ_K2_U07

esej, prezentacja

U6

odnaleźć treści i problemy ﬁlozoﬁczne w różnych
sferach ludzkiego życia i w różnych przejawach
ludzkiej aktywności (w teoriach naukowych, w dziełach
artystycznych, w programach politycznych,
FLZ_K2_U08
w systemach prawnych, w ruchach społecznych…);
wskazuje ich źródła i potraﬁ odnieść się do nich
krytycznie

esej, prezentacja
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U7

jasno i ściśle przedstawiać swoje poglądy
i przemyślenia; potraﬁ formułować sądy,
argumentować oraz dyskutować, wykorzystując
zdobytą wiedzę; potraﬁ poddać krytyce sądy
i poglądy, z którymi się nie zgadza, wykorzystując
metody dyskusji naukowej i analizy języka potocznego
i naukowego

FLZ_K2_U11

esej, prezentacja

U8

zrozumieć i docenić różnorodność światopoglądów,
postaw i norm etycznych reprezentowanych przez
przedstawicieli odmiennych środowisk, kultur
i czasów; swoją działalnością przyczynia się
do zachowania pluralizmu ideowego i różnorodnego
dziedzictwa przeszłości

FLZ_K2_U12

esej, prezentacja

U9

(pod kierunkiem opiekuna naukowego) przygotować
prace pisemne dotyczące wybranych zagadnień
ﬁlozoﬁcznych, wykorzystując najnowsze ujęcie
teoretyczne i mniej dostępne źródła; próbuje
identyﬁkować zasadnicze problemy, dokonywać
własnych analiz i poszukiwać najlepszych rozwiązań

FLZ_K2_U14

esej, prezentacja

K1

kontynuowania edukacji przez całe życie; pogłębia
i poszerza własną wiedzę, uczestniczy w procesie
uczenia się innych osób jako nauczyciel, ekspert,
doradca

FLZ_K2_K01

esej, prezentacja

K2

samodzielnego i krytycznego myślenia; jest wyczulony
na demagogię, fałszywe argumenty i biurokratyczne
roszczenia zagrażającej autonomii, potraﬁ inspirować
innych do samodzielności i krytycyzmu w myśleniu

FLZ_K2_K03

esej, prezentacja

K3

poznawania nowych teorii, idei, postaw i argumentów;
stara się je zrozumieć. Jest gotowy pod ich wpływem
do zmiany własnego stanowiska.

FLZ_K2_K05

esej, prezentacja

K4

tolerancyjnej postawy wobec przedstawicieli innych
kultur, wyznań religijnych i postaw
światopoglądowych; szanuje odmienności, ale potraﬁ
bronić wyznawanych przez siebie wartości

FLZ_K2_K10

esej, prezentacja

K5

tego, by swoją postawą i wiedzą potwierdzać doniosłe
znaczenie ﬁlozoﬁi dla dziedzictwa kultury europejskiej
i jej współczesnej tożsamości

FLZ_K2_K12

esej, prezentacja

K6

tego, by przez reﬂeksję ﬁlozoﬁczną przyczyniać się
do kształtowania więzi społecznych i rozwoju
jednostek oraz grup społecznych

FLZ_K2_K13

esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie eseju

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

Sylabusy
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przygotowanie do zajęć

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

73 / 289

Ogólnym celem tego kroczącego kursu jest analiza problemów ﬁlozoﬁcznych
leżących u podłoża dylematów praktycznych z zakresu szeroko rozumianej
bioetyki i etyki medycznej. Szczegółowym celem kursu w roku akademickim
2022/23 będzie analiza argumentów pojawiających się w akademickich
dyskusjach etycznych dotyczących początku i końca życia ludzkiego. Kurs ma za
zadanie zapoznać uczestników z aktualnym stanem debaty z zakresu etyki (a
niekiedy również z zakresu ontologii, epistemologii, ﬁlozoﬁi nauki) oraz
wykorzystać narzędzia analizy ﬁlozoﬁcznej nie tylko do dobrze znanych
dylematów (np. aborcja, eutanazja), ale także do mniej dogłębnie opracowanych
problemów, które są wynikiem postępu w biomedycynie. W poprzednich latach
omawialiśmy następujące ogólne tematy:
- Pojęcia zdrowia, choroby, dobrostanu, niepełnosprawności.
- Zło śmierci.
- Pojęcie krzywdy/szkody.
- Niewspółmierność i nieporównywalność wartości.
- Problem nietożsamości.
- Problem niepewności normatywnej.
- Pojęcie statusu moralnego.
Omawialiśmy także bardziej konkretne i praktyczne kwestie:
1.

- Status ontologiczny i moralny embrionów oraz płodów ludzkich.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, U8, U9, K1, K2,
K3, K4, K5, K6

- Pojęcie życia wartego/niewartego przeżycia/kontynuowania.
- Problemy etyczne i ﬁlozoﬁczne związane z badaniami naukowymi na ludzkich
embrionach i tworach inżynierii genetycznej oraz z klonowaniem.
- Wartościowanie istnienia ludzkiego w ekonomii zdrowia publicznego.
- Eutanazja, pomoc w śmierci i zaprzestanie podtrzymywania życia (w tym:
pacjenci psychiatryczni, małoletni, wcześniaki).
- Rozróżnienie na zabicie i przyzwolenie na śmierć.
- Efekt zidentyﬁkowania (efekt oﬁary zidentiﬁkowanej).
- Problemy ﬁlozoﬁczne w "Global Burden of Disease".
- Zasada prokreacyjnej dobroczynności.
Ze względu na badawczy charakter kursu ostateczny dobór tematów w roku
2022/23 będzie zależał także od zainteresowań i oczekiwań uczestników. Wstępny
plan przewiduje skoncentrowanie się na tematach związanych głównie, choć nie
wyłącznie, z początkiem i końcem życia ludzkiego, a także także na pogłębieniu
niektórych poprzednio omawianych tematów. Kurs skierowany jest dla studentów
II stopnia ﬁlozoﬁi, ale serdecznie zapraszam także studentów II stopnia
kognitywistyki oraz - w wyjątkowych sytuacjach - poważnie zainteresowanych
tematem studentów I stopnia ﬁlozoﬁi, kognitywistyki.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje, metoda
sytuacyjna, metody e-learningowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywny udział w zajęciach, prezentacja, praca zaliczeniowa.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs podstawowy z etyki, znajomość angielskiego w stopniu pozwalającym na czytanie tekstów naukowych.

Sylabusy
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Główne narracje, teorie, praktyki w ﬁlozoﬁi kultury
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.2F0.5cdd5f6da8979.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Stworzenie możliwości, orientacji w głównych ideach wieku XX i XXI z uwzględnieniem różnorodności
merytorycznych, ideologiczno- światopoglądowych. Najnowsze trendy w myśli o kulturze z uwzględnieniem tła
ﬁlozoﬁcznego i literackiego. Głównym celem jest wypełnienie luki między zagadnieniami poruszanymi w ramach
kursu ﬁlozoﬁi współczesnej, a aktualnymi prądami myśli ﬁlozoﬁcznej. W pierwszym semestrze kurs będzie
przeglądem tematów związanych z ﬁlozoﬁą kultury właściwie od początków ﬁlozoﬁi, lecz we współczesnych
odczytaniach. Następnie, w drugim semestrze, kurs podjąłby trzy linie przewodnie myśli kontynentalnej:
marksizm, psychoanalizę oraz strukturalizm, by zamknąć się zwrotem posthumanistycznym (nowy materializm,
realizm spekulatywny, feminizm afektywny), jako kontynuacja i przepracowanie tamtych trzech formacji
ﬁlozoﬁcznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

najbardziej wpływowe koncepcje współczesnej ﬁlozoﬁi
kultury

FLZ_K2_W01,
FLZ_K2_W02,
FLZ_K2_W04,
FLZ_K2_W05,
FLZ_K2_W07,
FLZ_K2_W08,
FLZ_K2_W10,
FLZ_K2_W11,
FLZ_K2_W13,
FLZ_K2_W14,
FLZ_K2_W16

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

FLZ_K2_U01,
FLZ_K2_U02,
opisywać i interpretować wzajemne związki ﬁlozoﬁi
FLZ_K2_U05,
i sztuki z odpowiednim kontekstem kulturowym, w tym
FLZ_K2_U06,
egzamin ustny
polityczno-społecznym, oraz ma umiejętność
FLZ_K2_U08,
posługiwania się i rozumienia znaczenia pojęć
FLZ_K2_U09,
teoretycznych
FLZ_K2_U11,
FLZ_K2_U12, FLZ_K2_U14

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

współdziałania w celu zrealizowania zadania
badawczego

FLZ_K2_K01,
FLZ_K2_K02,
FLZ_K2_K03,
FLZ_K2_K04,
FLZ_K2_K05,
FLZ_K2_K07,
FLZ_K2_K08,
FLZ_K2_K10,
FLZ_K2_K11, FLZ_K2_K12

egzamin ustny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

60

przygotowanie do egzaminu

50

przygotowanie do zajęć

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
160

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zakres tematyki: Od psychoanalizy, neopsychoanalizy, strukturalizmu,
poststrukturalizmu, poprzez new age, postmodernizm, aż do neofenomenologii i
myśli dzisiejszej.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność i aktywność

Wymagania wstępne i dodatkowe
bez wymagań wstępnych

Sylabusy
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Metaﬁzyka w ﬁlozoﬁi analitycznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.250.5cdd5f6fb1a49.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

zapoznanie uczestników z wybranymi zagadnieniami metaﬁzycznymi poruszanymi na gruncie ﬁlozoﬁi
analitycznej w ostatnim półwieczu, ze szczególnym uwzględnieniem sporu realizm-antyrealizm w jego rozmaitych
aspektach.

C2

drugim celem kursu jest wyrobienie w uczestnikach umiejętności systematycznej analizy tekstów ﬁlozoﬁcznych,
prezentacji i krytycznej oceny zawartych w nim argumentów, jak również uczestnictwa w dyskusji ﬁlozoﬁcznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

79 / 289

W1

terminologię z zakresu współczesnej ﬁlozoﬁi
analitycznej

FLZ_K2_W04

egzamin ustny, esej

W2

ewolucję terminologii ﬁlozoﬁcznej na gruncie ﬁlozoﬁi
analitycznej ostatniego półwiecza

FLZ_K2_W05

egzamin ustny, esej

W3

terminologię ﬁlozoﬁczną w języku angielskim,
charakterystyczną dla ﬁlozoﬁi analitycznej

FLZ_K2_W06

egzamin ustny, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

identyﬁkować problemy ﬁlozoﬁczne wskazywane
w współczesnych tekstach źródłowych

FLZ_K2_U06

prezentacja

U2

dokonać rekonstrukcji argumentu ﬁlozoﬁcznego
w tekście źródłowym

FLZ_K2_U07

esej, prezentacja

U3

potraﬁ przygotować krótką analityczną rozprawkę
na temat związany ze współczesną metaﬁzyką
analityczną

FLZ_K2_U09

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

przygotować referat w grupie studenckiej tak by miał
spójną formę

FLZ_K2_K04

prezentacja

K2

dokonać krytycznej reﬂeksji nad proponowanymi
teoriami

FLZ_K2_K03

egzamin ustny, esej

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

60

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

50

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie referatu

20

przygotowanie eseju

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Omówienie podstawowych zagadnień związanych ze sporem realizm anty-realizm
na poziomie ogólnym

W1

Sylabusy
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Analiza tekstów żródłowych powiązanych z szczegółowym tematem omawianym
w danym roku akademickim

2.

W2, W3, U1, U2, U3, K1,
K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin ustny, esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzamin, referat, esej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczony kurs podstawowy z Ontologii lub/i Epistemologii, znajomość języka angielskiego umożliwiająca samodzielną lekturę
wymagających tekstów

Sylabusy
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Piękno a dobro- relacje etyki z estetyką
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.2F0.5cdd5f87bc892.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs ma na celu zapoznanie studentów z aksjologią, ze współczesnym rozumieniem wartości. Podczas kursu
studenci będą mogli zapoznać się ze współczesnymi dekonstrukcjami wartości, oraz poszukiwaniem nowych
znaczeń "piękna" i "dobra".

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

absolwent zna i rozumie ma uporządkowaną
i pogłębioną wiedzę na temat ﬁlozoﬁi współczesnej
albo wybranego okresu historii ﬁlozoﬁi adekwatnego
do obszaru własnych zainteresowań

FLZ_K2_W04,
FLZ_K2_W07

zaliczenie, brak
zaliczenia

W2

absolwent zna i rozumie posiada uporządkowaną
i pogłębioną wiedzę szczegółową w zakresie ﬁlozoﬁi
wartości, z którym związana jest praca magisterska

FLZ_K2_W10,
FLZ_K2_W12

zaliczenie, brak
zaliczenia

U1

absolwent potraﬁ myśleć logicznie, innowacyjnie
i kreatywnie, o wartościach, wykorzystując
interdyscyplinarny i krytyczny charakter ﬁlozoﬁi
wartości

FLZ_K2_U01, FLZ_K2_U02

zaliczenie, brak
zaliczenia

U2

absolwent potraﬁ rozumie i docenia różnorodność
światopoglądów, postaw i norm etycznych
reprezentowanych przez przedstawicieli odmiennych
środowisk, kultur i czasów

FLZ_K2_U11, FLZ_K2_U12

zaliczenie, brak
zaliczenia

K1

absolwent jest gotów samodzielnego i krytycznego
myślenia o wartościach, jest wyczulony na demagogię,
fałszywe argumenty i biurokratyczne roszczenia
FLZ_K2_K01, FLZ_K2_K03
zagrażającej autonomii, potraﬁ inspirować innych
do samodzielności i krytycyzmu w myśleniu

zaliczenie, brak
zaliczenia

K2

absolwent jest tolerancyjny wobec przedstawicieli
innych kultur, wyznań religijnych i postaw
światopoglądowych, rozumie ich system wartości,
pozostaje zainteresowany różnymi wartościami.

zaliczenie, brak
zaliczenia

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

FLZ_K2_K10, FLZ_K2_K13

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Rozumienie wartości w tradycji ﬁlozoﬁi i jej współczesne przepracowanie

W1, W2, U1, U2, K1, K2

2.

Poszukiwanie piękna we współczesnym świecie: sztuka, relacje międzykulturowe.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

3.

Dobro i współczesne dekonstrukcje.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

4.

Aksjologia zglobalizowanego, multikulturowego świata.

W2, U1, K1

5.

Wartości w sieci.

W1, U1, K2

6.

Wyjście poza antropocen. Wartości zielone.

W1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

brak zaliczenia

przygotowanie prezentacji

ćwiczenia

zaliczenie

przygotowanie prezentacji

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Poznanie matematyczne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.250.1559636176.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Wprowadzenie słuchaczy w główne zagadnienia poznania matematycznego, czyli przyswajania, przetwarzania
i tworzenia struktur liczbowych, geometrycznych, algebraicznych itd. przez ludzki umysł

C2

Zapoznanie studentów z kluczowymi teoriami i metodami empirycznych badań nad poznaniem matematycznym

C3

Zapoznanie studentów zarówno z obecnym stanem wiedzy na temat poznania matematycznego, perspektywami
dalszych badań, jak i ograniczeniami metodologicznymi dziedziny

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

W2

Student zna i rozumie podstawy myślenia
matematycznego

FLZ_K2_W02,
FLZ_K2_W11,
FLZ_K2_W15

egzamin ustny

Student zna i rozumie rolę abstrakcyjnych pojęć
w kształtowaniu struktur ludzkiej wiedzy

FLZ_K2_W02,
FLZ_K2_W04,
FLZ_K2_W08,
FLZ_K2_W09,
FLZ_K2_W11

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ rozpoznać i opisać kluczowe problemy
z zakresu poznania matematycznego, dostrzegając
jednocześnie ich wagę dla całej kognitywistyki

FLZ_K2_U01, FLZ_K2_U08 egzamin ustny

U2

Student zna i potraﬁ wykorzystać różne składowe
kognitywistyki by zmierzyć się z problematyką
myślenia matematycznego

FLZ_K2_U05

egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do zmiany swoich poglądów
na naturę matematyki w obliczu wyników badań
empirycznych

FLZ_K2_K03, FLZ_K2_K05

egzamin ustny

K2

Student jest gotów do obrony poglądu, że matematyka
FLZ_K2_K05,
jest nie tylko "królową nauk", ale sama w sobie może
FLZ_K2_K10, FLZ_K2_K12
i powinna być przedmiotem badań

egzamin ustny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

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 kursu: dlaczego i jak badać myślenie matematyczne?

W1, W2, U1, U2, K1, K2

2.

Intuicja matematyczna: od starożytnej ﬁlozoﬁi do powstania psychologii
eksperymentalnej

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Sylabusy
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3.

Wczesne badania empiryczne nad rozwojem poznawczym pojęć/kompetencji
numerycznych i geometrycznych

W1, W2, U1, U2, K1, K2

4.

Kompetencje proto-matematyczne (numeryczne i geometryczne) zwierząt innych
niż człowiek: od owadów do naczelnych różnych od człowieka (perspektywa
etologiczno-porównawcza)

W1, W2, U1, U2, K1, K2

5.

Specyﬁczne (domain-speciﬁc) mechanizmy poznania numerycznego: „Zmysł
liczby” czy „zmysł wielkości”?

W1, W2, U1, U2, K1, K2

6.

Zaangażowanie ogólnych (domain-general) mechanizmów poznawczych w
przetwarzanie liczb i geometrii (rola percepcji, pamięci roboczej, uwagi, kontroli
poznawczej)

W1, W2, U1, U2, K1, K2

7.

Asocjacje przestrzenno-numeryczne: część 1

W1, W2, U1, U2, K1, K2

8.

Asocjacje przestrzenno-numeryczne: część 2

W1, W2, U1, U2, K1, K2

9.

Ucieleśnione-osadzone-usytuowane poznanie numeryczne: badania nad liczeniem
na palcach

W1, W2, U1, U2, K1, K2

10.

Matematyka w teorii ucieleśnionych metafor pojęciowych

W1, W2, U1, U2, K1, K2

11.

Zaburzenia poznania numerycznego i interwencje (dyskalkulia rozwojowa i lęk
przed matematyką)

W1, W2, U1, U2, K1, K2

12.

Elementarne mechanizmy poznania geometrycznego

W1, W2, U1, U2, K1, K2

13.

Historia poznawcza matematyki: artefakty i nisze poznawcze

W1, W2, U1, U2, K1, K2

14.

Mechanizmy przetwarzania abstrakcyjnych pojęć matematycznych

W1, W2, U1, U2, K1, K2

15.

Podsumowanie kursu i próba systematyzacji wiedzy

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, metody e-learningowe, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zdanie egzaminu końcowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa. Kurs nie zakłada uprzedniej specjalistycznej wiedzy, zatem przeznaczony jest
dla wszystkich zainteresowanych osób.

Sylabusy
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Seminarium - poglądy ﬁlozoﬁczne Mikołaja Kopernika
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.2F0.5cdd5f6c113f9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Poznanie metodologii badań nad historią kosmologii starożytnej, średniowiecznej i wczesnonowożytnej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

zagadnienia historii rozwoju kosmologii i jej różne
wersje.

FLZ_K2_W01,
FLZ_K2_W02,
FLZ_K2_W11,
FLZ_K2_W14

prezentacja

88 / 289

Umiejętności – Student potraﬁ:
dokonać analizy skomplikowanych źródeł z historii
kosmologii

U1

FLZ_K2_U03, FLZ_K2_U07 prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
podjęcia analizy złożonej problematyki historycznej
z zakresu dziejów nauki i kosmologii

K1

FLZ_K2_K12, FLZ_K2_K13

prezentacja

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

60

zbieranie informacji do zadanej pracy

60

przygotowanie referatu

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Seminarium źródłowe będzie poświęcone analizie poglądów ﬁlozoﬁcznych
polskiego uczonego, Mikołaja Kopernika na tle epoki. System heliocentryczny to
nie tylko jedno z największych osiągnięć polskiej nauki, ale również niezwykle
ciekawe zagadnienie naukowe i ﬁlozoﬁczne. Analiza poglądów ﬁlozoﬁcznych
polskiego astronoma wymaga reﬂeksji interdyscyplinarnej, a prowadzi do
postawienia szeregu ważnych pytań badawczych: o inspiracje i wyniki
kosmologiczne, ﬁlozoﬁczne i astronomiczne w dziele Kopernika. Podczas zajęć
zapoznamy się z podstawową wiedzą astronomiczną, prześledzimy metodologię
badań toruńskiego uczonego i zbadamy rożne wątki sporów o arystotelizm i
ﬁlozoﬁę nowożytną. Na zajęciach dyskutowane będą też ideowe, propagandowe i
międzynarodowe aspekty rewolucji w kosmologii na przełomie średniowiecza i
czasów nowożytnych.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć
seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
praca pisemna lub referat ustny
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Wymagania wstępne i dodatkowe
co najmniej równoległy udział w kursie z historii ﬁlozoﬁi starożytnej i z historii ﬁlozoﬁi średniowiecznej

Sylabusy
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Seminarium poświęcone lekturze "Pracy nad mitem" Hansa Blumenberga
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.250.5cdd5f8a504b7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Patrz: dział "treści"

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student rozumie w sposób pogłębiony znaczenie
pojęcia "animal symbolicum" . Pojmuje
antropologiczną genezę i status metafory oraz mitu.
Rozumie, na czym polega miejsce postmetaﬁzycznego stanowiska Hansa Blumenberga
w wywodzącej się od Hamanna i Vica tradycji
historyzmu.

FLZ_K2_W02,
FLZ_K2_W04,
FLZ_K2_W05,
FLZ_K2_W07

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

student umie odnieść się do pewnych historycznych
wytworów kulturowych w sposób pogłębiony
FLZ_K2_U01,
i niedogmatycznie - od strony ich funkcji
FLZ_K2_U06,
esej
antropologicznej. Umie bez uprzedzeń spojrzeć
FLZ_K2_U08, FLZ_K2_U12
na dzieje kultury jako na zmienne historycznie próby
udzielania przez człowieka odpowiedzi jego zasadniczo
ryzykownej sytuacji w przyrodzie.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student wykazuje gotowość i chęć pogłębiania poprzez
FLZ_K2_K01,
ﬁlozofowanie swojego rozumienia kulturowej
FLZ_K2_K03,
rzeczywistości, wyzwalania się od dogmatyzmu
FLZ_K2_K05, FLZ_K2_K10
poprzez poszerzanie erudycji

esej

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie eseju

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Seminarium poświęcone jest wspólnej lekturze i rozmowie o książce Hansa
Blumenberga, "Praca nad mitem" (1979). Dzieła klasycznego dla XX-wiecznej
myśli ﬁlozoﬁcznej i europejskiego kręgu kulturowego. W trakcie zajęć zostanie
rozważony związek post-metaﬁzycznej myśli Blumenberga z tradycją historyzmu,
kształtującą się od czasów Vica oraz Hamanna. Zostanie poddana dyskusji
"deﬁnicja" człowieka jako "animal symbolicum" - istoty bez własnego naturalnego
środowiska, wystawionej na ryzyko i wyeksponowanej w świecie wskutek
poszerzenia horyzontu postrzeżeń (konsekwencja poruszania się w postawie
wyprostowanej), a stąd zmuszonej wypracować dopiero " sztukę życia": "trzymać
rzeczywistość na dystans" środkami kultury. Zmienne historycznie co do swego
sensu mity stanowią specyﬁcznie ludzkie sposoby udzielania odpowiedzi
"absolutyzmowi rzeczywistości", ukierunkowują konkretną praktykę naszego
gatunku. Z drugiej strony - w mitach, metaforach, pojęciach metaﬁzyki ludzki
duch wykracza poza własne granice. Podczas seminarium zostanie zatem podjęty
również temat relacji pomiędzy mitem a ﬁlozoﬁą.

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwersatoryjny, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywna obecność na zajęciach. Na zakończenie student przedstawia
esej/komentarz do fragmentu dyskutowanej książki, który będzie
podstawą do rozmowy podczas egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe
przygotowanie do zajęć poprzez systematyczną lekturę tekstu i uczestniczenie w rozmowie o książce

Sylabusy
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Seminarium z ﬁlozoﬁi człowieka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.2F0.5cdd5f872e024.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem seminarium jest przekazanie wiedzy ze współczesnej ﬁlozoﬁi człowieka i uświadomienie uczestnikom
specyﬁki tej złożonej problematyki

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

rozpoznać współczesne problemy ﬁlozoﬁi człowieka
i je rozwiązywać

FLZ_K2_W02,
FLZ_K2_W03,
FLZ_K2_W04,
FLZ_K2_W05

esej

W2

student rozumie problematykę współczesnej ﬁlozoﬁi
człowieka, potraﬁ ją wykorzystać do rozwiązywania
aktualnych problemów.

FLZ_K2_W01,
FLZ_K2_W02,
FLZ_K2_W03

esej

W3

student ma pogłębiona wiedze z ﬁlozoﬁi człowieka

FLZ_K2_W01,
FLZ_K2_W02,
FLZ_K2_W03

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

myśleć samodzielnie i rozpoznawać problemy ﬁlozoﬁi
człowieka

FLZ_K2_U01,
esej
FLZ_K2_U02, FLZ_K2_U06

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student myśląc i dyskutując z uczestnikami kursu
potraﬁ pracować w grupie, argumentuje słuchając
opinii innych i kieruje się w dialogu z innymi racjami
merytorycznymi.

FLZ_K2_K02,
FLZ_K2_K03,
FLZ_K2_K04,
FLZ_K2_K05, FLZ_K2_K07

esej

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

60

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

60

przygotowanie referatu

30

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Seminarium poświęcone będzie sporowi o podmiotowość we współczesnej ﬁlozoﬁi

W1, W2, W3, U1, K1

2.

Student rozpoznaje i rozwiązuje współczesne problemy ﬁlozoﬁi człowieka

W1, W2, W3, U1

Informacje rozszerzone

Sylabusy

95 / 289

Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Przygotowanie protokołu, wygłoszony referat lub napisana praca pisemna
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Seminarium z warsztatu historyka ﬁlozoﬁi
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.2F0.5cdd5f6bd90c9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest poznanie rozwiniętego warsztatu naukowego historyka ﬁlozoﬁi.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

poznanie warsztatu badawczego historyka ﬁlozoﬁi

FLZ_K2_W01,
FLZ_K2_W02,
FLZ_K2_W03,
FLZ_K2_W04,
FLZ_K2_W05,
FLZ_K2_W08,
FLZ_K2_W11

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

student posiada umiejętności badania źródeł z historii
ﬁlozoﬁi.

FLZ_K2_U01,
FLZ_K2_U02,
prezentacja
FLZ_K2_U06,
FLZ_K2_U09, FLZ_K2_U10

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

sprawnego interpretowania tekstów humanistycznych.

FLZ_K2_K01,
FLZ_K2_K05, FLZ_K2_K08

prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

60

analiza źródeł historycznych

60

przygotowanie referatu

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Kurs ma na celu zapoznanie uczestników z zaawansowanym warsztatem historyka
ﬁlozoﬁi.
Celem zajęć jest zdobycie i pogłębienie kompetencji badawczych niezbędnych
przy pisaniu prac licencjackich, magisaterskich i doktorskich.
Zajęcia będą polegać na prezentacji poprawnych i błędnych prac historyków
ﬁlozoﬁi. Zostaną przedyskutowane typowe błedy warsztatowe i sposoby ich
unikania. Uczestnicy będą prowadzić własne krótkie prace badawcze, które będą
później omawiane na zajęciach od strony ich poprawności i typowych braków.
Uczestnicy poznają różne aspekty badań: analizę źródeł i opracowań,
wykorzystanie kontekstu historycznego, stawianie źródłom pytań i udzielania
odpowiedzi, formułowanie hipotez badawczych, konfrontowanie odmiennych
interpretacji, wykrywanie błędów, ujęć propagandowych, manipulacji,
perswazyjności, uproszczeń i innych tego typu zasadzek obecnych w literaturze
naukowej.

1.

W1, U1, K1

Sporo miejsca zajmie metodyka przekładów z języka łacińskiego i języków
nowożytnych w badaniach źródłowych historyka ﬁlozoﬁi. W tym zakresie także
dyskutowane będą uproszenia, znaczenie kontekstu, problemy terminologii,
błędów w tłumaczeniach, itd.
Stosowane techniki będą testowane na bieżąco i rozwijane przez uczestników
kursu.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
referat ustny lub praca pisemna

Wymagania wstępne i dodatkowe
Równoległy udział w kilku kursach z historii ﬁlozoﬁi.

Sylabusy
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Sztuka przełomu millenniów. Wyzwania i problemy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.250.1584451115.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Dyskusja z najnowszymi nurtmi w sztuce z wykorzystaniem narzędzi dostarczanych przez współczesne teorie
ﬁlozoﬁczne

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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relacje między ideami artystycznymi a ich estetycznoﬁlozoﬁcznymi interpretacjami

W1

FLZ_K2_W01,
FLZ_K2_W02,
FLZ_K2_W03,
FLZ_K2_W04

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
wyrażać oceny i je uzasadniać w odniesieniu
do propozycji artystycznych

U1

FLZ_K2_U08,
esej
FLZ_K2_U09, FLZ_K2_U11

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

udziału w życiu kulturalnym swojego regionu i kraju

FLZ_K2_K10,
FLZ_K2_K11, FLZ_K2_K12

wyniki badań, esej

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

30

przygotowanie raportu

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przygotowanie projektu

20

analiza problemu

10

analiza badań i sprawozdań

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia
wyniki badań, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
dwa krótkie eseje, jedna recenzja, praca końcowa
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Sylabusy
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Środowisko elektroniczne jako rzeczywistość człowieka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.2F0.5cdd5f6ed4948.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
e-learning: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest przeprowadzenie ontologicznej analizy środowiska elektronicznego (wirtualności/sieci).
Zasadniczą tezą jest, że środowisko elektroniczne (wirtualność) jest rodzajem rzeczywistości alternatywnej
w stosunku do rzeczywistości świata ﬁzycznego, powstającej na gruncie technologii.

C2

Omawiane są takie zjawiska, jak znaczenia zapośredniczenia do Sieci, interaktywność, partycypacja,
elektroniczna tożsamość, telematyczność, teleobecność, immersja, interfejs.

C3

Wskazuje się na paradygmatyczne pojmowanie technologii. Tematyka zawiera elementy futurologiczne.

C4

Analizuje się problematykę aksjologiczną, np. zagadnienie monitoringu sieciowego, budowania się złożonych pod
kątem emocjonalnym relacji międzyludzkich oraz wzrastającej konieczności użycia technologii.

C5

Prezentuje się rozwój takich fenomenów jak telematyczność (haptyczność) na tle rozwoju różnego rodzaju
interfejsów, głównie typy head-mounted display (np. Oculus, HTC VIve)

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

studentka/student zyskuje wiedzę na temat
rzeczywistości wirtualnej, jako rzeczywistej
i wartościowej sfery dla aktywności człowieka.

FLZ_K2_W01

esej, prezentacja

W2

studentka/student posiada wiedzę na temat
technologii wirtualnych, takich jak np. HMD, Cave,
technologia BCI.

FLZ_K2_W12

esej, prezentacja

U1

studentka/student posiada umiejętność
komunikowania się przy pomocy technologii
wirtualnych/sieci, zdaje sobie sprawę ze zjawiska
konektywności i alinearności.

FLZ_K2_U02

esej, prezentacja

U2

studentka/student potraﬁ rozróżniać i odpowiednio
stosować do swoich potrzeb różnego rodzaju
środowiska sieciowe.

FLZ_K2_U12

esej, prezentacja

K1

studentka/student jest przygotowana/y do włączenia
się w rożne społeczności wirtualne/sieciowe
i odpowiednie tam komunikowanie się
z uwzględnieniem ich odmienności, np. mediów
społecznych, światów wirtualnych, blogów.

FLZ_K2_K05

esej, prezentacja

K2

studentka/student jest przygotowany do częściowego
przeniesienia swojej zawodowej, jak i prywatnej
aktywności do środowiska wirtualnego/sieci.

FLZ_K2_K03

esej, prezentacja

K3

studentka/student rozpoznaje konsekwencje swoich
działań w środowisku wirtualnym/sieci i ma
świadomość ich częściowej odmienności
od podobnych działań, podejmowanych
w rzeczywistości ﬁzycznej.

FLZ_K2_K04

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

e-learning

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie pracy semestralnej

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

4

analiza problemu

2

Sylabusy
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samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

4

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

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.

Rzeczywistość elektroniczna – uwikłanie czy uwolnienie?

W1, U1

2.

Wybierasz niebieską czy czerwoną? – Elektroniczna antroposfera.

K2

3.

Czym jest rzeczywistość? – naciśnij enter.

K1

4.

Materia elektroniczna dla elektronicznej rzeczywistości.

K3

5.

Ontoelektronika i metaﬁzyka bytów elektronicznych.

W1

6.

Nigdy nie byłem bardziej prawdziwy – elektroniczna tożsamość.

K2, K3

7.

Zanurzenie, zanikanie, oderwanie – immersja.

K1

8.

Technologie VR.

W2

9.

Telematyczność – zmysły i odczuwanie w środowisku elektronicznym.

K3

10.

Człowiek usieciowany – „przeprogramowanie” człowieka.

U2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza
przypadków, metody e-learningowe, dyskusja
Rodzaj zajęć
e-learning

Formy zaliczenia
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
esej, prezentacja na zajęciach (opcjonalnie), obecność

Wymagania wstępne i dodatkowe
obowiązkowa obecność na zajęciach

Sylabusy
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Wątki ﬁlozoﬁczne w literaturze rosyjskiej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.2F0.5cdd5f695a260.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest poszukiwanie i analiza wątków ﬁlozoﬁcznych w literaturze rosyjskiej XIX i XX wieku. W ramach
seminarium studenci uczestniczą w dyskusjach oraz przygotowują i wygłaszają referaty, które ukazują konteksty
ﬁlozoﬁczne dzieł literackich, jak również badają wpływ idei ﬁlozoﬁcznych na literaturę. Szczegółowa
problematyka seminarium ulega zmianie w każdym roku akademickim. Dzięki temu studenci uczestniczący
systematycznie w seminarium kontynuowanym mają możliwość samodzielnej pracy nad różnymi dziełami
literackimi i ﬁlozoﬁcznymi badanymi w odmiennych kontekstach.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student(ka): - zna ważne i ciekawe dzieła literatury
rosyjskiej dawnej i współczesnej w ich szerokim
kontekście kulturalnym, ﬁlozoﬁcznym i ideologicznym;
- rozumie treści ideowe, zwłaszcza ﬁlozoﬁczne,
religijne, polityczne i społeczne, dzieł literackich

FLZ_K2_W01,
FLZ_K2_W02,
FLZ_K2_W11,
FLZ_K2_W12,
FLZ_K2_W14,
FLZ_K2_W16

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

student(ka) potraﬁ: - samodzielnie odnajdywać
konteksty i sensy dzieł literackich, wykorzystując
do tego posiadaną już wiedzę z zakresu ﬁlozoﬁi i jej
historii; - określać społeczne funkcje dzieł literackich,
a zwłaszcza niezwykłą rolę kultury literackiej w historii
Rosji nowożytnej, ZSRR i Rosji dzisiejszej; - odnosić
idee analizowanych dzieł i pisarzy do tradycji ﬁlozoﬁi
światowej, ujawniając ich uniwersalne znaczenie; samodzielnie przygotowywać wystąpienia (referaty),
wygłaszać je na forum publicznym i uczestniczyć
w dyskusji naukowej; - jasno formułować sądy
w ramach prowadzonych dyskusji, analizować
i krytykować argumenty oponentów; - samodzielnie
oceniać wartość dzieł literackich oraz ich analiz
przeprowadzanych zarówno przez profesjonalnych
badaczy, jak też innych uczestników seminarium;

FLZ_K2_U01,
FLZ_K2_U02,
FLZ_K2_U03,
esej, prezentacja
FLZ_K2_U06,
FLZ_K2_U08,
FLZ_K2_U09,
FLZ_K2_U11, FLZ_K2_U12

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student(ka) jest gotów - aprobować odmienność
kontekstów historycznych i kulturalnych, a tym
samym krytycznie i samokrytycznie odnosić się
do uprzedzeń narodowych i idiosynkrazji obecnych
w relacjach polsko-rosyjskich; - do badania obecności
wątków ﬁlozoﬁcznych w przestrzeni kultury; do uświadamiania sobie i innym znaczenia
problematyki ﬁlozoﬁcznej w dziedzinach innych niż
tradycja myśli ﬁlozoﬁcznej sensu stricto.

FLZ_K2_K01,
FLZ_K2_K02,
FLZ_K2_K03,
FLZ_K2_K05,
FLZ_K2_K07, FLZ_K2_K10

esej, prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

60

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

60

przygotowanie eseju

30

przygotowanie referatu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Szczegółowa problematyka seminarium ulega zmianie w każdym roku
akademickim.
W poprzednich latach akademickich treści programowe związane były między
innymi z następującymi tematami badawczymi: 1) demonologia ﬁlozoﬁczna w
literaturze pięknej od Gogola do M. Bułhakowa oraz w dziełach rosyjskich
ﬁlozofów. 2) twórczość Lwa Tołstoja, zarówno jego dzieła literackie (przede
wszystkim Wojna i pokój oraz Anna Karenina), jak również doktryna moralnoreligijna „późnego” Tołstoja w jej literackich i ﬁlozoﬁczno-publicystycznych
egzempliﬁkacjach. 3) istotne kategorie rosyjskiej samowiedzy o genezie
literackiej, wywodzące się z twórczości Iwana Turgieniewa: „zbędny
człowiek/zbędni ludzie”, „nihilizm i nihiliści”, „Hamlet i Don Kichot”. 4) tanatologia
i agatologia w literaturze i ﬁlozoﬁi rosyjskiej. 5) rewolucja (obrazy rewolucji i
rewolucjonistów w literaturze i myśli rosyjskiej i polskiej). 6) wątki etyczne w
literaturze rosyjskiej, zwłaszcza próby rekonstrukcji ﬁlozoﬁi moralnej
Dostojewskiego i Lwa Tołstoja. 7) rewolucja 1917 roku w literaturze
autobiograﬁcznej i ówczesnej publicystyce. 8) śmierć i nieśmiertelność w
rosyjskiej literaturze i projekcie "wspólnego czynu" powszechnego wskrzeszenia;
9) obrazy wielkiej wojny - etyka i historiozoﬁa (Lew Tołstoj "Wojna i pokój" oraz
Wasilij Grossman "Życie i los")

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwersatoryjny, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywny udział w dyskusjach. Wygłoszenie referatu lub przygotowanie
eseju

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczone kursy: HF55 (Filozoﬁa rosyjska) lub HF05 (Historia ﬁlozoﬁi współczesnej) lub zgoda prowadzących

Sylabusy
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Wprowadzenie do analizy EEG
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.250.5cdd5f8ba5ac5.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0288Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje
obejmujące sztukę i przedmioty humanistyczne

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować zapis EEG

FLZ_K2_U02

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta
ćwiczenia

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
30
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zbieranie informacji do zadanej pracy

70

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

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.

1. Wprowadzenie do środowiska Matlab. Podstawowe wiadomości o strukturach
danych i języku skryptowym. Prezentacja pakietu EEGLab. Import i przeglądanie
danych. Filtry. Synchronizacja z procedurą eksperymentalną. Triggery i ich
rekodowanie.
2. Identyﬁkacja artefaktów. Metody usuwania artefaktów (odrzucanie, regresja,
korekcja za pomocą ICA). Segmentacja.
3. Metody spektralne. Transformata FFT. Analiza wavelet i metody klasy timefrequency (ERD, ERSP). Lokalizacja źródeł oscylacyjnych.
4. Potencjały wywołane ERP. Separacja źródeł i identyﬁkacja niezależnych
komponentów. Metody lokalizacji źródeł.
5. Analiza grupowa i automatyzacja czynności.

U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
samodzielna analiza danych EEG

Wymagania wstępne i dodatkowe
ukończenie kursu 'Wprowadzenie do psychoﬁzjologii'

Sylabusy
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Współczesna etyka ﬁlozoﬁczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.2F0.5cdd5f8754459.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie uczestników z najnowszymi stanowiskami w zakresie etyki ﬁlozoﬁcznej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

student zyskuje pogłębioną wiedzę dotyczącą
współczesnej etyki ﬁlozoﬁcznej

FLZ_K2_W04,
FLZ_K2_W07,
FLZ_K2_W10

esej
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Umiejętności – Student potraﬁ:
jasno i merytorycznie argumentować, poprawnie
rekonstruuje tezy zawarte w analizowanych tekstach
oraz potraﬁ odnieść swoje argumenty ﬁlozoﬁczne
do ważnych problemów współczesności

U1

FLZ_K2_U01,
FLZ_K2_U02,
esej
FLZ_K2_U04,
FLZ_K2_U05, FLZ_K2_U06

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
student myśląc i dyskutując z uczestnikami kursu
potraﬁ pracować w grupie, argumentuje słuchając
opinii innych i kieruje się w dialogu z innymi racjami
merytorycznymi.

K1

FLZ_K2_K02,
FLZ_K2_K03,
FLZ_K2_K04,
FLZ_K2_K05, FLZ_K2_K07

esej

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

60

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

60

przygotowanie eseju

30

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Kurs obejmuje swoim zakresem wiek XX oraz pierwsze dziesięciolecia XXI. Jest
próbą wyodrębnienia najciekawszych stanowisk i sporów toczonych w obrębie
współczesnej etyki. Etyka ta z jednej strony stanowi twórcze podjęcie i historyczną
W1, U1, K1
modyﬁkację wcześniejszych stanowisk (np. neoarystotelizm, nowa postać
kantyzmu, itd.), z drugiej strony wprowadza nowe zagadnienia (aksjologia,
ﬁlozoﬁa egzystencji, dialogicy, postmoderniści, itd.)

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywny udział w zajęciach i praca pisemna
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Wymagane zaliczenie kursu wprowadzającego do etyki

Sylabusy
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Źródła i dziedzictwo myśli antropologicznej klasycznego niemieckiego
idealizmu (Fichte, Schelling, Hegel)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.2F0.1585721376.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs – metodą analizy tekstów oraz monograﬁcznego przedstawienia stanowisk na tle historii idei i dziejów
kultury – wprowadza w ﬁlozoﬁczne źródła i konteksty idei „historycznego człowieczeństwa” (duch jako czyn i
historia), wypracowanej w systemach Fichtego, Schellinga, Hegla, oraz jej dwudziestowieczną ﬁlozoﬁczną
recepcję. Omówione zostaną z uwagi na ich znaczenie dla myśli antropologicznej niemieckiej klasyki m.in.
stanowiska: J. G. Herdera, G. E. Lessinga, J.-J. Rousseau, a także: koncept „aspołecznej-towarzyskości” człowieka
według Kanta, idee antropologiczne klasyki weimarsko-jenajskiej (Goethe, Schiller). Stanowiska polemiczne
wobec metaﬁzycznych konstrukcji niemieckiej klasyki: J. Burckhardta i H. Taine, W. Diltheya. A także: twórcza,
krytyczna recepcja idei antropologicznej niemieckiej klasyki przez H. Plessnera, G. Mischa, K. Jaspersa.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

klasyczne ﬁlozoﬁczne stanowiska i ich znaczenie dla
rozwoju myśli antropologicznej w XX wieku

FLZ_K2_W01,
FLZ_K2_W02,
FLZ_K2_W04,
FLZ_K2_W05

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

krytycznie zrekonstruować historyczne ﬁlozoﬁczne
stanowisko, przedstawić historyczny bądź analityczny
komentarz do wybranej lektury

FLZ_K2_U01,
esej
FLZ_K2_U02, FLZ_K2_U05

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

poszerzania własnej kultury humanistycznej, rozumnej
rozmowy na tematy ﬁlozoﬁczne, wyzwalania się od
dogmatyzmu poprzez poszerzanie erudycji

FLZ_K2_K01,
FLZ_K2_K02,
FLZ_K2_K03, FLZ_K2_K05

esej

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

60

przeprowadzenie badań literaturowych

30

przygotowanie eseju

30

przygotowanie do zajęć

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Kurs – metodą analizy tekstów oraz monograﬁcznego przedstawienia stanowisk
na tle historii idei i dziejów kultury – wprowadza w ﬁlozoﬁczne źródła i konteksty
idei „historycznego człowieczeństwa” (duch jako czyn i historia), wypracowanej w
systemach Fichtego, Schellinga, Hegla, oraz jej dwudziestowieczną ﬁlozoﬁczną
recepcję.
Omówione zostaną z uwagi na ich znaczenie dla myśli antropologicznej
niemieckiej klasyki m.in. stanowiska: J. G. Herdera, G. E. Lessinga, J.-J. Rousseau,
a także: koncept „aspołecznej-towarzyskości” człowieka według Kanta, idee
antropologiczne klasyki weimarsko-jenajskiej (Goethe, Schiller). Stanowiska
polemiczne wobec metaﬁzycznych konstrukcji niemieckiej klasyki: J. Burckhardta i
H. Taine, W. Diltheya. A także: twórcza, krytyczna recepcja idei antropologicznej
niemieckiej klasyki przez H. Plessnera, G. Mischa, K. Jaspersa.

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwersatoryjny, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
esej i rozmowa na jego temat z wykładowcą i Kolegami/Koleżankami z
kursu

Wymagania wstępne i dodatkowe
przygotowanie do zajęć poprzez systematyczną lekturę oraz udział w rozmowie o książce

Sylabusy
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Człowiek jako mikrokosmos, imago Dei, osoba. Zarys średniowiecznej
antropologii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.2F0.604e5f368005e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

zapoznanie studentów z głównymi koncepcjami antropologicznymi w myśli patrystycznej i ﬁlozoﬁi dojrzałego
średniowiecza oraz z ich starożytnymi i biblijnymi inspiracjami, z ich historyczną ewolucją, różnorodnymi
wariantami i wzajemnymi relacjami.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
terminologię głównych koncepcji antropologicznych
w średniowieczu (także w oryginalnej - greckiej bądź
łacińskiej - wersji) oraz genezę i deﬁnicje kluczowych
pojęć (mikrokosmos, imago Dei, osoba, oraz
wyrażenia bliskoznaczne).

FLZ_K2_W04,
FLZ_K2_W05

zaliczenie ustne, esej

W2

genezę, historyczną ewolucję, ﬁlozoﬁczne i biblijne
inspracje, specyﬁkę, różnorodne warianty i wzajemne
relacje średniowiecznych koncepcji antropologicznych

FLZ_K2_W02,
FLZ_K2_W06,
FLZ_K2_W12,
FLZ_K2_W14,
FLZ_K2_W15,
FLZ_K2_W16

zaliczenie ustne, esej

W3

teksty źrodłowe reprezentatywne dla trzech
wspomnianych koncepcji (mikrokosmicznej, ikonicznej
i personalistycznej) oraz aktualny stan badań w tej
dziedzinie

FLZ_K2_W06,
FLZ_K2_W07,
FLZ_K2_W12,
FLZ_K2_W16

zaliczenie ustne, esej

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

rozpoznać, przeanalizować i porównać założenia, tezy
i argumenty formułowane na gruncie poszczególnych
koncepcji antropologicznych w średniowieczu;
uchwycić i wyjaśnić zachodzące między nimi
podobieństwa i różnice, a także obszary ich
komplementarności i antagonistyczności.

FLZ_K2_U02,
FLZ_K2_U05,
zaliczenie ustne, esej
FLZ_K2_U06, FLZ_K2_U07

U2

porównać średniowieczne koncepcje antropologiczne
z koncepcjami starożytnymi, nowożytnymi
i współczesnymi, rozpoznać elementy ciągłości
i nieciągłości w ﬁlozoﬁcznym myśleniu o człowieku;
samodzielnie zinterpretować, ocenić i poddać pod
dyskusję walory i ograniczenia średniowiecznych
koncepcji, ich historyczną wagę i - ewentualnie aktualne znaczenie.

FLZ_K2_U01,
FLZ_K2_U02,
FLZ_K2_U05,
zaliczenie ustne, esej
FLZ_K2_U06,
FLZ_K2_U07,
FLZ_K2_U11, FLZ_K2_U12

U3

odwołać sie do współczesnej literatury przedmiotu dla
lepszego zrozumienia znaczenia i funkcji badanych
historycznych koncepcji; zinterpretować,
skonfrontować ze sobą i ocenić prezentowane przez
współczesnych badaczy stanowiska

FLZ_K2_U02,
FLZ_K2_U03,
FLZ_K2_U06,
zaliczenie ustne, esej
FLZ_K2_U07,
FLZ_K2_U11, FLZ_K2_U12

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

krytycznego badania, rozumienia i oceny
historycznych stanowisk antropologicznych,
formułowanych z punktu widzenia różnych systemów
ﬁlozoﬁcznych, oraz różnych tradycji kulturowych
i światopoglądowych, a także do podejmowania
merytorycznej dyskusji z alternatywnymi
interpretacjami i ocenami

FLZ_K2_K03,
FLZ_K2_K05, FLZ_K2_K10

zaliczenie ustne, esej

K2

rozpoznawania wpływów czy śladów obecności
dawnych koncepcji antropologicznych
we współczesnej kulturze i praktyce życiowej,
ewentualnie zachodzących między nimi
a współczesnością antagonizmów.

FLZ_K2_K01,
FLZ_K2_K03,
FLZ_K2_K05, FLZ_K2_K10

zaliczenie ustne, esej

Sylabusy
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Bilans punktów ECTS
Semestr 1, Semestr 3
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

45

przygotowanie eseju

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2, Semestr 4

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

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.

Dziedzictwo ﬁlozoﬁi starożytnej (platonizmu, arystotelizmu, stoicyzmu) w
antropologii średniowiecznej: metaﬁzyczne - platońskie bądź arystotelesowskie podstawy niektórych średniowiecznych koncepcji antropologicznych (zwłaszcza
ich "psychologii"), kontynuacja wątków starożytnej - zwłaszcza stoickiej - etyki
(teoria cnót, praktyka askesis - ćwiczenia duchowego).

W1, W2, U2

2.

Średniowieczne myślenie o człowieku jako teoantropologia: znaczenie inspiracji
biblijnej - aksjomatów "genezyjskich", teocentrycznej wizji rzeczywistości czy
etycznych postulatów zawartych w źródłowym przekazie chrześcijaństwa - dla
konstrukcji i podstawowych tez średniowiecznych koncepcji antropologicznych
(zwłaszcza koncepcji ikonicznej).

W1, W2, U1, U3, K1

Sylabusy
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3.

Nurt godnościowy i nurt marnościowy w antropologii średniowiecznej: źródła obu
rodzajów dyskursu o człowieku, ich moralistyczne i dydaktyczne uzasadnienie,
reprezentanci obu nurtów i przykładowe teksty źródłowe z epoki.

4.

Historia mikrokosmicznej koncepcji człowieka. Geneza i różne znaczenia terminu
"mikrokosmos" (parvus mundus, minor mundus) w myśli późnostarożytnej,
patrystycznej i scholastycznej. Koncepcje skojarzone z koncepcją mikrokosmiczną:
człowiek w centrum świata (in medio, medius mundus), człowiek na granicy (in
W1, W2, W3, U1, U2, K1,
conﬁnio, in horizonte). Standardowe i niestandardowe zastosowania koncepcji
K2
mikrokosmicznej: wykorzystanie różnych dziedzin wiedzy w ramach
mikrokosmicznego paradygmatu (od anatomii i ﬁzjologii przez psychologię i
epistemologię, po astronomię, socjologię i teologię). Rekonstrukcja na podstawie
tekstów źródłowych.

W2, W3, U1, U3, K1, K2

Ikoniczna koncepcja człowieka: człowiek na obraz i podobieństwo Boga. Koncepcja
w największym stopniu ugruntowana religijnie, ze względu na kluczowe znaczenie
inspiracji biblijnej, tj. zapisu z ks. Genesis (w jego oryginalnym, hebrajskim
kształcie i w interpretacjach nadanych przez greckie i łacińskie tłumaczenia), dla
podstawowych tez tej koncepcji i dla kontrowersji z nich wynikających. Możliwe
znaczenia podwojenia ikonicznego odzwierciedlenia natury boskiej w człowieku
("na obraz" - "na podobieństwo"):
- interpretacja ikoniczności według typu podobieństwa: podobieństwo obrazu
(imago) versus podobieństwo śladu (vestigium);
- interpretacja dynamiczna versus interpretacja statyczna: to, co dane (obraz) i
to, co zadane (podobieństwo, a raczej upodabnianie się); to, co trwałe (obraz) i to,
co utracalne i odzyskiwalne (podobieństwo);
5.

- interpretacja ikoniczności według trzech rodzajów kondycji ludzkiej (pierwotnej,
czyli rajskiej, aktualnej, czyli poupadkowej, i hipotetycznej eschatologicznej)

W1, W2, W3, U1, U3, K1,
K2

- interpretacja według klucza natury i łaski: z natury - racjonalność i wolność od
konieczności jako nośniki bycia "na obraz" ; z łaski - cnoty moralne i wolność od
grzechu jako dziedzina "bycia na podobieństwo";
- interpretacja według klucza płciowego: to, co męskie (obraz) i to, co żeńskie
(podobieństwo);
Historyczne przykłady powyższych interpretacji. Najważniejsze kontrowersje w
ramach koncepcji ikonicznej (dysproporcje ontologiczne i aksjologiczne między
członami ikonicznej relacji; spór o powszechość i stopniowalność ikonicznego
odzwierciedlenia, o wzajemną relację terminów "obraz" i "podobieństwo", o
różnicę między "byciem obrazem a "byciem na obraz", etc.).

6.

Sylabusy

Personalistyczna koncepcja człowieka w średniowieczu: teologiczne dyskusje
(trynitarne i chrystologiczne) jako źródło i podstawowy kontekst średniowiecznej
dyskusji na temat osoby. Próby etymologicznego objaśnienia terminu "osoba"
(prosopon, persona) i wyprowadzenia jego znaczenia z greckiej i rzymskiej tradycji
teatralnej i sądowej. Wpisanie pojęcia "osoba" w grecką i łacińską siatkę
pojęciową (ousia - ousiosis - hypostasis - prosopon; natura - substantia subsistentia - persona) sporządzoną przez Boecjusza. Klasyczna, boecjańska
deﬁnicja osoby w dziele "Contra Eutychen et Nestorium" (substantia individua
rationabilis naturae): charakterystyka poszczególnych składowych deﬁnicji, jej
zakres przedmiotowy, etc. Średniowieczne dyskusje na temat deﬁnicji
W1, W2, W3, U1, U3, K1,
boecjańskiej: zasadnicza i powszechna aﬁrmacja, pierwsze zastrzeżenia i próby
K2
rewizji w XII i XIII wieku. Modyﬁkacja klasycznej deﬁnicji osoby dokonana przez
Ryszarda ze św. Wiktora w dziele "De Trinitate" (rationalis naturae
incommunicabilis existentia): jej powody, uzasadnienie wprowadzonych zmian,
znaczenia terminów użytych w zmodyﬁkowanej wersji deﬁnicji osoby. Próby
syntezy koncepcji Boecjusza i koncepcji Ryszarda ze św. Wiktora w dojrzałej
scholastyce: rozumienie osoby w dziełach Alberta Wielkiego i Tomasza z Akwinu.
Porównanie sformułowanej w średniowieczu personalistycznej koncepcji człowieka
z personalizmem współczesnym (także w zastosowaniach pozaﬁlozoﬁcznych).
Dyskusja na temat znaczenia pojęcia godności dla personalistycznej
charakterystyki człowieka.
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Podsumowanie kursu: porównanie trzech średniowiecznych koncepcji człowieka
pod kątem ich uniwersalności bądź historycznej względności i partykularności, ich
adekwatności do empirycznego (opisowego) bądź normatywnego rozumienia
człowieka, ich heurystycznej, krytycznej bądź wychowawczej wartości. Dyskusja
na temat możliwości pełnego lub cząstkowego uzgodnienia poszczególnych
koncepcji: czy, w jakim zakresie - i ewentualnie pod jakimi warunkami - koncepcja
W2, U1, U2, U3, K1, K2
mikrokosmiczna, ikoniczna i personalistyczna są względem siebie kompatybilne,
czy - i z jakich powodów - są raczej nieuchronnie antagonistyczne? Czy jakieś
elementy średniowiecznych koncepcji człowieka mogą być uznane za źródła
współczesnych kontrowersji antropologicznych i etycznych lub mogą być do
współczesnych dyskusji (np. na temat podmiotowości i godności człowieka)
włączone?

7.

Informacje rozszerzone
Semestr 1, Semestr 3
Metody nauczania:
dyskusja, wykład konwencjonalny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

regularny udział w wykładach i ćwiczeniach, znajomość lektur, aktywny
zaliczenie ustne, esej i merytoryczny udział w dyskusjach prowadzonych na ćwiczeniach,
pozytywnie oceniony esej, pozytywnie zdany egzamin ustny

Semestr 2, Semestr 4
Metody nauczania:
dyskusja, wykład konwencjonalny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
regularny udział w wykładach i ćwiczeniach, znajomość lektur, aktywny i
merytoryczny udział w dyskusjach, pozytywnie oceniony esej, pozytywnie
zdany egzamin ustny

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa, Dopuszczalna liczba nieusprawiedliwionych nieobecności - 2

Sylabusy
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Estetyka feministyczna – estetyka na marginesie?
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.2F0.604e3f0d5aa50.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z problematyką płci w sztuce i teorii estetycznej.

C2

Rozpoznanie i omówienie najważniejszych problemów i zagadnień dotyczących twórczości artystycznej kobiet i jej
teoretycznych ujęć w perspektywie feministycznej.

C3

Omówienie głównych nurtów estetyki feministycznej.

C4

Krytyczna analiza feministycznej estetyki i ﬁlozoﬁi sztuki.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Podstawowe pojęcia i koncepcje feministycznej
estetyki i ﬁlozoﬁi sztuki.

FLZ_K2_W08

prezentacja

W2

Wpływ (i jego efekty) teorii feministycznej na estetykę
i ﬁlozoﬁę sztuki, zarówno w odniesieniu
do tradycyjnych teorii estetycznych, jak
i współczesnych badań w tym zakresie.

FLZ_K2_W11

prezentacja

W3

Terminologię, narzędzia badawcze, argumenty
i kontrargumenty poszczególnych nurtów estetyki
feministycznej.

FLZ_K2_W13

prezentacja

W4

Znaczenie badań nad płcią dla współczesnej reﬂeksji
estetycznej, a także twórczości artystycznej i kultury.

FLZ_K2_W14

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Stosować wprowadzoną przez badaczki feministyczne
terminologię estetyczną do analiz sztuki i innych
zjawisk kulturowych.

FLZ_K2_U04

prezentacja

U2

Stosować metodę krytyki feministycznej
do problematyki estetycznej oraz twórczości
artystycznej.

FLZ_K2_U06

prezentacja

U3

Samodzielnie wskazać i dyskutować na temat
istotnych problemów i zagadnień związanych
z perspektywą płci w estetyce i sztuce.

FLZ_K2_U08

prezentacja

K1

Przyjmowania wrażliwej i krytycznej postawy wobec
tradycyjnych narracji estetycznych i artystycznych,
z uwagi na ich wykluczający, deprecjonujący
i jednostronnie nacechowany płciowo charakter.

FLZ_K2_K03

prezentacja

K2

Zrozumienia i krytycznego przemyślenia nierówności
kulturowych (a w szerszej perspektywie społecznych
i politycznych) między płciami, których wyrazem jest
historia sztuki i estetyki.

FLZ_K2_K05

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Semestr 1, Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

10

przygotowanie referatu

10

przygotowanie eseju

15

Sylabusy
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studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2, Semestr 4
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

10

przygotowanie referatu

10

przygotowanie eseju

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

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.

Feministyczna krytyka tradycyjnych (androcentrycznych) pojęć i koncepcji
estetycznych (C. Korsmeyer, L. Nochlin).

W1, W3, U2, K2

2.

Nurty estetyki feministycznej (H. Hein, E. Lauter, H. Göttner-Abendroth, R. Cox, P.
Brand Weiser, A. Eaton).

W1, W2, W3, U1, U3, K1,
K2

3.

Teoria feministyczna wobec praktyki artystycznej kobiet: problem male gaze w
sztuce i estetyce (M. Devereaux, L. Mulvey), zjawisko uprzedmiotowienia kobiet w
sztuce i teorii estetycznej (A. Eaton), kobiece sposoby tworzenia sztuki (E.
Showalter, N.K. Miller).

W2, W4, U1, U2, U3, K1,
K2

Informacje rozszerzone
Semestr 1, Semestr 3
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Przedstawienie dwóch referatów oraz czynny udział w dyskusjach w
trakcie zajęć.

Semestr 2, Semestr 4
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Przedstawienie dwóch referatów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną lekturę tekstów.

Sylabusy
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Etyka anarchistyczna. Od Proudhona do Bubera
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.2F0.621748527dfba.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Wbrew tytułowi kurs dotyczy przede wszystkim dziejów myśli społecznej. Tytuł wskazuje na podstawową intuicję i
intencję badawczą seminarium, które poświęcone będzie dociekaniom nad zasadnością tezy mówiącej o
prymacie moralności w anarchistycznej koncepcji społeczeństwa i historii. Po pierwsze, będziemy starać się
rozjaśnić istotne dla anarchizmu ujęcie etyki jako podstawy funkcjonowania społeczeństwa, jego genezy i
rozwoju. Po drugie, badać będziemy dwoistość anarchizmu: (1) jako pewnej wizji moralnej natury człowieka i (2)
jako ruchu dążącego do stworzenia właściwych warunków dla moralnego rozwoju człowieka. Szczegółowy wykaz
lektur podawany będzie w ciągu pierwszych spotkań. Seminarium ma charakter cykliczny ze względu na wciąż
pojawiające się nowe teksty źródłowe, jak też nowe tłumaczenia tekstów anarchistów rosyjskich przygotowywane
przez prowadzącego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student(ka) zna i rozumie: - podstawowe idee
i kategorie anarchizmu zarówno jako teorii (ﬁlozoﬁi
społecznej, koncepcji moralnej, historiozoﬁi) jak
i ruchu dążącego do realnej przemiany świata; argumenty głównych reprezentantów anarchizmu
i rozumie ich poglądy; - miejsce anarchizmu
w dziejach myśli społecznej i w historii ruchów
społecznych; - różnorodność anarchistycznych teorii
i praktyk związaną zarówno z lokalnymi
odmiennościami, jak też wynikającą z przemian
cywilizacyjnych i społecznych;

FLZ_K2_W07,
FLZ_K2_W10,
FLZ_K2_W11,
FLZ_K2_W14,
FLZ_K2_W16

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student(ka) potraﬁ: - odnosić analizowane idee
do szerokiego spektrum zjawisk historycznych
(zwłaszcza historii społecznej) oraz różnych koncepcji
ﬁlozoﬁcznych i światopoglądów; - poszukiwać idei
wolnościowych w myśleniu religijnym, politycznym i
społecznym niekoniecznie identyﬁkującym się jako
anarchizm; - analizować idee i poglądy zarówno
klasyków anarchizmu, jak też myślicieli
niejednoznacznie kojarzonych z anarchizmem; dyskutować na temat tekstów o charakterze
ﬁlozoﬁcznym, politycznym, społecznym i religijnym; krytycznie referować koncepcje ﬁlozoﬁczne
uzupełniając je o nowe wątki czy problemy; przygotowywać krótkie eseje dotyczące zagadnień
historycznoﬁlozoﬁcznych, etycznych i politycznych

FLZ_K2_U01,
FLZ_K2_U02,
FLZ_K2_U05,
FLZ_K2_U06,
esej, prezentacja
FLZ_K2_U07,
FLZ_K2_U08,
FLZ_K2_U09, FLZ_K2_U12

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student(ka) gotowi są: - zajmować samodzielnie
przemyślaną postawę wobec takich kwestii, jak: zasięg
działalności rządu, centralizacja i demokracja lokalna,
nieposłuszeństwo obywatelskie, zasada biernego
oporu, terroryzm; - wskazywać zagrożenia związane
z ingerencją władzy państwowej w życie obywateli, jak
również niebezpieczeństwa związane z próbami
urzeczywistnienia anarchistycznych projektów; krytycznie oceniać współczesne próby biurokratycznej
reglamentacji różnych sfer życia (prywatnego,
zawodowego, gospodarczego, społecznego); - myśleć
samodzielnie, ale szanować poglądy oponentów

FLZ_K2_K01,
FLZ_K2_K02,
FLZ_K2_K03,
FLZ_K2_K05, FLZ_K2_K10

esej, prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

60

przygotowanie do zajęć

60

przygotowanie referatu

30

przygotowanie eseju

20

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
170

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Na seminarium analizować będziemy teksty klasyków myśli anarchistycznej, jak
też
myślicieli mniej znanych (np. Polaków) i/lub nie mieszczących się w klasycznych
ujęciach anarchizmu (transcendentalistów amerykańskich, syndykalistów,
W1, U1, K1
kooperatystów, teoretyków i praktyków ruchu spółdzielczego...). Określenie "od
Proudhona do Bubera" określa ramy czasowe - mniej więcej od połowy XIX wieku
do połowy wieku XX. Zadaniem badawczym będzie próba ujawnienia etycznych
fundamentów i źródeł anarchizmu jako swoistej ﬁlozoﬁi człowieka i społeczeństwa.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, dyskusja, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, burza mózgów, seminarium, analiza
tekstów
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywny udział w dyskusjach. 1-2 prezentacje w ciągu roku w formie
wykładu/referatu wstępnego do analizowanych tekstów. Dla chętnych esej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczony jeden z kursów: kurs podstawowy z ﬁlozoﬁi społecznej/politycznej albo kurs podstawowy z etyki albo kurs
podstawowy z historii ﬁlozoﬁi współczesnej lub zgoda prowadzącego

Sylabusy
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Etyka praktyczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.2F0.62176b3088e54.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Seminarium jest poświęcone analizie wybranych zagadnień etyki praktycznej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

problematykę obecności problemów etycznych
w sferze nauki, kultury i polityki; rozumie relacje
pomiędzy tymi sferami oraz przyczynia się do ich
pogłębienia i rozwoju.

FLZ_K2_W14

zaliczenie na ocenę
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W2

społeczny i kulturalny kontekst powstawania
i przemian stanowisk etycznych.

FLZ_K2_W16

zaliczenie na ocenę

U1

potraﬁ myśleć analitycznie; potraﬁ rozpoznawać
problemy, główne argumenty i kontrargumenty,
a także przedstawiać własne stanowisko wraz z jego
uzasadnieniem.

FLZ_K2_U05

zaliczenie na ocenę

U2

używać odpowiednich metod interpretacji tekstów
ﬁlozoﬁcznych i naukowych; potraﬁ syntetyzować
zawarte w nich idee i poglądy, i w oparciu o nie
formułować nowe pytania i problemy, a także
wskazywać możliwe sposoby ich rozwiązywania.

FLZ_K2_U06

zaliczenie na ocenę

U3

zrozumieć i docenić różnorodność światopoglądów,
postaw i norm etycznych reprezentowanych przez
przedstawicieli odmiennych środowisk, kultur i czasów

FLZ_K2_U12

zaliczenie na ocenę

K1

samodzielnego i krytycznego myślenia; jest wyczulony
na demagogię, fałszywe argumenty i biurokratyczne
roszczenia zagrażającej autonomii, potraﬁ inspirować
innych do samodzielności i krytycyzmu w myśleniu.

FLZ_K2_K03

zaliczenie na ocenę

K2

poznawania nowych teorii, idei, postaw i argumentów;
stara się je zrozumieć. Jest gotowy pod ich wpływem
do zmiany własnego stanowiska.

FLZ_K2_K05

zaliczenie na ocenę

K3

do świadomego stosowania standardowych procedur
rozstrzygania dylematów związanych z wykonywanym
zawodem. Rozpoznaje i rozstrzyga dylematy,
przewiduje możliwe sytuacje konﬂiktowe i stara się im
zapobiegać.

FLZ_K2_K09

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

60

poznanie terminologii obcojęzycznej

15

przygotowanie do zajęć

65

przygotowanie referatu

20

przygotowanie dokumentacji

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

W jakim stopniu śmierć podmiotu modyﬁkuje, a w jakim redukuje zakres
moralnych zobowiązań innych - problematyka pośmiertnej szkody

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2, K3

2.

W jakim stopniu śmierć podmiotu modyﬁkuje, a w jakim redukuje zakres
W1, W2, U1, U2, U3, K1,
moralnych zobowiązań innych - problem badań biomedycznych i archeologicznych
K2, K3
z wykorzystaniem ludzkich zwłok i szczątków

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, seminarium, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
regularna obecność, lektura tekstów, przygotowanie referatu,
przygotowanie konspektów

Wymagania wstępne i dodatkowe
Naseminarium omawiane są teksty w zdecydowanej większości anglojęzyczne.

Sylabusy
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Metaﬁzyka klasyczna: od Arystotelesa do Dunsa Szkota
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.2F0.621c9abf3609b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie studentów z kluczowymi problemami, terminami i stanowiskami w dziejach metaﬁzyki klasycznej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

genezę, kluczowe problemy i terminy oraz historyczną
ewolucję klasycznej metaﬁzyki w jej starożytnej
i średniowiecznej postaci

FLZ_K2_W04,
FLZ_K2_W05,
FLZ_K2_W10

egzamin ustny
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W2

pozycję metaﬁzyki w całym systemie wiedzy, jej
przedmiotową i metodologiczną specyﬁkę oraz jej
relacje z innymi dziedzinami wiedzy i kultury

FLZ_K2_W01,
FLZ_K2_W02,
FLZ_K2_W11,
FLZ_K2_W14,
FLZ_K2_W15

egzamin ustny

W3

dyskusje wokół różnych sposobów rozumienia i oceny
metaﬁzyki klasycznej, kluczowe kontrowersje wokół
metaﬁzyki i w jej obrębie, w tym dotyczące jej
właściwego przedmiotu i prawomocności jej metod
i wyników, oraz główne stanowiska w toczonych
sporach i ich reprezentantów

FLZ_K2_W05,
FLZ_K2_W06,
FLZ_K2_W10,
FLZ_K2_W12

egzamin ustny

W4

aktualny stan badań i współczesną literaturę
przedmiotu

FLZ_K2_W05,
FLZ_K2_W07,
FLZ_K2_W12

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

właściwie interpretować teksty źródłowe, rozpoznawać
i analizować ich ośrodkowe problemy, wyjaśniać
używane w nich terminy

FLZ_K2_U05,
egzamin ustny
FLZ_K2_U06, FLZ_K2_U07

U2

rozpoznawać, merytorycznie interpretować i oceniać
stanowiska prezentowane w tekstach źródłowych
i we współczesnej literaturze przedmiotu, dostrzegać
ich ﬁlozoﬁczne i pozaﬁlozoﬁczne założenia
i konsekwencje

FLZ_K2_U02,
FLZ_K2_U05,
egzamin ustny
FLZ_K2_U06, FLZ_K2_U12

U3

dostrzegać, krytycznie sprawdzać i konfrontować
ze sobą argumenty formułowane w metaﬁzycznych
sporach, w miarę możliwości wypracować wobec nich
samodzielne, wsparte argumentami stanowisko

FLZ_K2_U01,
FLZ_K2_U02,
egzamin ustny
FLZ_K2_U05,
FLZ_K2_U06, FLZ_K2_U11

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

krytycznego, a zarazem życzliwego poznawania
i rozumienia różnorodnych, także historycznie,
intelektualnie czy ideowo odległych sposobów
myślenia i tradycji kulturowych

FLZ_K2_K02,
FLZ_K2_K03,
FLZ_K2_K05, FLZ_K2_K10

egzamin ustny

K2

merytorycznego udziału w dyskusjach intelektualnych
i prezentowania własnego, wspartego argumentami
stanowiska z poszanowaniem stanowisk odmiennych

FLZ_K2_K02,
FLZ_K2_K03,
FLZ_K2_K05, FLZ_K2_K10

egzamin ustny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

60

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do zajęć

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie referatu

30

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1.Potoczne rozumienie terminu "metaﬁzyka", jego historyczna geneza,
najdawniejsze i współczesne próby nadawania mu merytorycznie znaczącego,
nieprzypadkowego sensu ("po-ﬁzyczność", "poza-ﬁzyczność", "ponadﬁzyczność")

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1

2. Proba rekonstrukcji Arystotelesowskiej "metaﬁzyki implicite". Możliwe sposoby
rozumienia metaﬁzyki i jej przedmiotu na podstawie tekstu źródłowego i literatury
komentatorskiej:
- hipoteza ontologiczna
2.

- hipoteza protologiczna (w trzech wariantach)

W1, W2, W3, U2, U3, K1,
K2

Reﬂeksja meta-metaﬁzyczna i jej aporie: metaﬁzyka (implicite) jako wiedza
uniwersalna czy jako wiedza partykularna? Filozoﬁa pierwsza czy nauka ostatnia?
Jedna spójna nauka, czy więcej dziedzinowo i metodologicznie odmiennych nauk
(jedna metaﬁzyka czy więcej metaﬁzyk)?
Przedmiot i struktura metaﬁzyki oraz jej pozycja względem innych nauk w myśli
późnostarożytnej i średniowiecznej:
3.

W1, W2, U1, U2, U3, K1
- pierwsze podejście: późnostarożytna grecka literatura komentatorska (od
Aleksandra z Afrodyzji do Jana Filoponosa i Symplicjusza)
Przedmiot i struktura metaﬁzyki oraz jej pozycja względem innych nauk w myśli
późnostarożytnej i średniowiecznej:

4.
- drugie podejście: średniowieczna myśl arabska (ze szczególnym uwzględnieniem
Awicenny)

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

Przedmiot i struktura metaﬁzyki oraz jej pozycja względem innych nauk w myśli
późnostarożytnej i średniowiecznej:
5.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
- trzecie podejście: średniowieczna myśl łacińska (od Boecjusza przez Dominika
K1
Gundisalviego, do scholastyków z XIII i XIV wieku). Relacja między metaﬁzyką jako
"teologią ﬁlozoﬁczną" a teologią ściśle religijną (objawioną) - stanowiska Tomasza
z Akwinu, Sigera z Brabancji, Bonawentury i Dunsa Szkota.

6.

Recepcja wybranych elementów metaﬁzyki Arystotelesa i Awicenny w
średniowiecznej myśli łacińskiej: Dominik Gundissalvi - Albert Wielki - Tomasz z
Akwinu - Duns Szkot. Dyskusja wokół domniemanego "drugiego początku"
metaﬁzyki: osobliwości metaﬁzyki średniowiecznej.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2

7.

Byt jako pierwszy i właściwy przedmiot metaﬁzyki a cały dziedzinowy zakres
metaﬁzyki: pytanie o inne możliwe przedmioty metaﬁzyki w średniowiecznej myśli
arabskiej i łacińskiej (Bóg, substancja, transcendentalia). Polemika Awerroesa z
Awicenną i jej reperkusje w łacińskiej scholastyce. Metaﬁzyka jako scientia
transcendens (de transcendentibus) w ujęciu Dunsa Szkota.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K2

8.

Wybrane pojęcia i koncepcje klasycznej metaﬁzyki oraz kontrowersje wokół nich:
kategoryzacja bytu i spory wokół rozumienia Arystotelesowskich kategorii (tj. ich
logicznej i /lub ontologicznej wykładni)

W3, W4, U1, U2, U3, K2

Sylabusy
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9.

Wybrane pojęcia i koncepcje metaﬁzyczne oraz kontrowersje wokół nich: akt i
możność jako podstawowa strukturalna dystynkcja w obrębie bytu. Spór o
zasadność i sposób rozumienia tej dystynkcji.

W1, W3, U1, U2, U3, K2

10.

Wybrane pojęcia i koncepcje metaﬁzyczne oraz kontrowersje wokół nich: istota i
istnienie jako podstawowa dystynkcja w obrębie bytu. Historyczna geneza tej
dystynkcji i ewolucja sposobu jej rozumienia. Spór o rozumienie różnicy między
istotą a istnieniem (realna, pojęciowa czy intencjonalna): konfrontacja stanowisk
Tomasza z Akwinu, Idziego Rzymianina, Gotfryda z Fontaines i Henryka z
Gandawy.

W1, W3, U1, U2, U3, K2

11.

Wybrane pojęcia i koncepcje metaﬁzyczne oraz kontrowersje wokół nich: różne
sensy i "poziomy" jedności i ogólności. Średniowieczny spór o zasadę
jednostkowienia (principium individuationis) na tle sporu o uniwersalia.

W1, W3, W4, U1, U2, U3,
K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, seminarium
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
regularny i aktywny udział w zajęciach, prowadzenie bądź
współprowadzenie przynajmniej jednego seminarium, pozytywnie zdany
egzamin ustny

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach obowiązkowa. Dopuszczalna ilość nieusprawiedliwionych nieobecności - 2.

Sylabusy
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"Poznaj samego siebie" - ﬁlozoﬁczne ujęcia samoświadomości,
od starożytności po współczesność
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.2F0.621776c620624.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie słuchaczy (1) ze starożytnymi źródłami form odniesienia do samego siebie, (2) z ich
średniowiecznymi kontynuacjami i wewnętrznymi przekształceniami (3) z nowożytnymi kontekstami
teoretycznymi, w których pojawia się pojęcie samoświadomości, (4) z współczesnymi ujęciami
fenomenologicznymi i analitycznymi

C2

Uświadomienie studentom roli najdonioślejszych koncepcji samoświadomości w świetle pytań o ich
fundamentalne założenia, potencjał heurystyczny oraz wpływ na rozumienie innych pojęć związanych
z podmiotowością (takich jak: samowiedza, samopoznanie, tożsamość osobowa)

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

W2

Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę dotyczącą
ﬁlozoﬁcznych ujęć samoświadomości (od kontekstów
starożytnych po ujęcia współczesne).

FLZ_K2_W01,
FLZ_K2_W04,
FLZ_K2_W05,
FLZ_K2_W06,
FLZ_K2_W08,
FLZ_K2_W12,
FLZ_K2_W14,
FLZ_K2_W15,
FLZ_K2_W16

zaliczenie na ocenę

Zna podstawowe metody badawcze i strategie
argumentacyjne właściwe dla ﬁlozoﬁcznej
problematyki samoświadomości z uwzględnieniem
najnowszych badań interdyscyplinarnych.

FLZ_K2_W02,
FLZ_K2_W03,
FLZ_K2_W04,
FLZ_K2_W05,
FLZ_K2_W06,
FLZ_K2_W08,
FLZ_K2_W10,
FLZ_K2_W11,
FLZ_K2_W12,
FLZ_K2_W13,
FLZ_K2_W14,
FLZ_K2_W15

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Potraﬁ ocenić znaczenie współczesnych wykładni
dotyczących samoświadomości na tle wcześniejszych
ujęć (średniowiecznych i nowożytnych).

FLZ_K2_U01,
FLZ_K2_U02,
FLZ_K2_U03,
zaliczenie na ocenę
FLZ_K2_U04,
FLZ_K2_U05,
FLZ_K2_U06, FLZ_K2_U07

U2

Potraﬁ wskazać najdonioślejsze teorie
samoświadomości w świetle pytań o ich
fundamentalne założenia, potencjał heurystyczny,
wpływ na rozumienie innych pojęć związanych
z podmiotowością (takich jak: samowiedza,
samopoznanie, tożsamość osobowa, normatywność).

FLZ_K2_U01,
FLZ_K2_U04,
FLZ_K2_U05,
zaliczenie na ocenę
FLZ_K2_U06,
FLZ_K2_U07, FLZ_K2_U12

U3

Potraﬁ kompetentnie zreferować główne tezy
czytanych tekstów oraz krytycznie odnieść się
do zawartej w nich argumentacji.

FLZ_K2_U01,
FLZ_K2_U02,
FLZ_K2_U04,
FLZ_K2_U05,
zaliczenie na ocenę
FLZ_K2_U06,
FLZ_K2_U07,
FLZ_K2_U09,
FLZ_K2_U11, FLZ_K2_U12

U4

FLZ_K2_U01,
FLZ_K2_U02,
FLZ_K2_U03,
FLZ_K2_U04,
Potraﬁ rzeczowo i syntetycznie przedstawić problem
FLZ_K2_U05,
w pracy pisemnej, podając argumentację na rzecz jego
zaliczenie na ocenę
FLZ_K2_U06,
rozwiązania.
FLZ_K2_U07,
FLZ_K2_U09,
FLZ_K2_U10,
FLZ_K2_U11, FLZ_K2_U14

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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K1

Potraﬁ w jasny i zrozumiały sposób prezentować swoje
poglądy grupie.

FLZ_K2_K01,
FLZ_K2_K02,
FLZ_K2_K03,
FLZ_K2_K05,
FLZ_K2_K07, FLZ_K2_K12

K2

Potraﬁ życzliwie wysłuchać osobę o odmiennych
poglądach i w sposób merytoryczny odnieść się do jej
stanowiska (przekonań).

FLZ_K2_K01,
FLZ_K2_K02,
FLZ_K2_K03,
FLZ_K2_K05,
FLZ_K2_K10, FLZ_K2_K13

zaliczenie na ocenę

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

60

Przygotowanie prac pisemnych

30

przygotowanie referatu

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

60

konsultacje

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

138 / 289

Seminarium ma charakter badawczy, łącząc trzy przeplatające się podejścia
metodologiczne:
• podejście historyczno-rekonstrukcyjne – zgodnie z którym omówione zostaną (1)
starożytne źródła form odniesienia do samego siebie, (2) ich średniowieczne
kontynuacje, modyﬁkacje, przesunięcia i wewnętrzne przekształcenia (także
zmiany terminologiczne), (3) nowożytne konteksty teoretyczne, w których pojawia
się pojęcie samoświadomości, (4) współczesne ujęcia fenomenologiczne i
analityczne
1.

• podejście porównawcze – wedle którego ukażemy współczesne wykładnie
dotyczące samoświadomości (problemy i kontrowersje związane z określeniem jej
statusu, struktury i wewnętrznych zależności) na tle wcześniejszych ujęć
(średniowiecznych i nowożytnych)

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K1, K2

• podejście analityczno-krytyczne polegające z jednej strony na ocenie
najdonioślejszych koncepcji samoświadomości w świetle pytań o ich
fundamentalne założenia, potencjał heurystyczny, wpływ na rozumienie innych
pojęć związanych z podmiotowością (takich jak: samowiedza, samopoznanie,
tożsamość osobowa), z drugiej strony na wyborze tych teoretycznych ujęć, które
pozwalają na zarysowanie dalszych (nowych) perspektyw.
Problematyka:
Sokrates/Platon: "wiem, że nie wiem"; daimonion (Platon, Apologia 20c-22e;
31c-33a)
Cyceron: perspicere se, perspicere naturam rerum (Cicero, De legibus I 59-61)
Teoria wiedzy wiedzącej o sobie samej (episteme heautes)
Pojęcie rozwagi sophrosyne/σωφροσύνη i jej reﬂeksyjny charakter, który znajduje
odzwierciedlenie w interpretacji delﬁckiej maksymy gnóthi seautón/γνῶθι σεαυτόν
„Poznaj samego siebie” (Platon, Charmides)

2.

Arystoteles: Teoria wiedzy towarzyszącej (Metaﬁzyka 1074b)

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K1, K2

„Myślenie, które myśli samo siebie”
Analiza pamięci, zapamiętywania i przypominania (Parva Naturalia, Περὶ μνήμης
καὶ ἀναμνήσεως, 449b-453a)

Plotyn: Zobaczyć samego siebie w świetle wewnętrznego piękna (Enneady I, 6)
Samo-siebie-myślenie: na poziomie umysłu (myślenie zasadnicze i bezpośrednie myśl substancjalna; przedmiot umysłowy tożsamy z umysłem) i na poziomie
duszy (myślenie zapośredniczone przez umysł; dusza myśląca samą siebie
poprzez swój udział w umyśle; na tym poziomie samomyśleniu towarzyszy
myślenie odnoszące się do wyobrażeń, wywiedzionych z postrzeżeń i doznań
ciała) (Enneady V.3, 1-10)
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3.

Greccy Ojcowie Kościoła: dylematy godnościowej i ascetycznej interpretacji
postulatu poznania samego siebie: poznać samego siebie, by odkryć swoją
wyjątkową wartość i wyróżnioną pozycję w świecie czy raczej odkryć swoje
ograniczenia i bezzasadność swoich władczych roszczeń. Patrystyczna wykładnia
odróżnienia prawdziwego "ja" i tego, co moje. Problematyczne konsekwencje
praktyczne poznania samego siebie: być sobą, być autentycznym, czy się siebie swojej woli, miłości własnej - wyrzec (aﬁrmacja podmiotu czy jego
zakwestionowanie; dialektyka dumy i pokory): Bazyli Wielki, Homilia na słowa
"Miej się na baczności" (Wybór homilij i kazań); Grzegorz z Nazjanzu, Mowa o
miłości do biednych; Mowa 38 (na Boże Narodzenie), 11-12 (Mowy wybrane);
Grzegorz z Nyssy, O stworzeniu człowieka, rozdz. 3-5; Homilie do Eklezjastesa,
hom. IV; Nemezjusz z Emezy, O naturze ludzkiej, rozdz. 1; Jan z Damaszku,
Wykład wiary prawdziwej, II, rozdz. 11.

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K1, K2

Łacińscy Ojcowie Kościoła: poznaj swoją godność, chrześcijaninie! Poznanie siebie
w kontekście opowieści biblijnej o stworzeniu, upadku i odkupieniu człowieka
(przez kogo, jak i w jakiej kondycji stworzony, z jakiego powodu w obecnym
położeniu, przez kogo i za jaką cenę ocalony). Poznanie samego siebie jako
konieczny warunek realizacji człowieczeństwa: Ambroży, Obowiązki duchownych;
Leon Wielki, Sermo I in Nativitate; Sermo XII (de Jejunio decimi mensis), Patrologia
Latina 54; Bernard z Clairvaux, O rozważaniu; Boecjusz, O pocieszeniu, jakie daje
ﬁlozoﬁa II, proza 5.

Sylabusy

140 / 289

Prekartezjański argument antysceptycki w dziełach św. Augustyna: pewność
istnienia „ja” potwierdzanego w aktach samoświadomości (augustyńskie Cogito).
Paradoksy samoświadomości: "ja" samoobecne, bezpośrednio dostępne, a "ja"
ukryte, wymykające się poznaniu (homo sibi incognitus). Właściwy sens nakazu
"poznaj samego siebie" ("zwróć się ku sobie" - in teipsum reddi). (Aug de civ. Dei
XI, 16; de trin. X, 10, 14; de lib. Arb. II, 3, 7; de ord. I, 1, 2 - 2,3; conf. X, 8, 14 15; X, 16, 25 - 17, 26; de trin. X, 3, 5 - 9, 12; de vera relig. 39, 72)

Dobrze uporządkowane racjonalne „ja” (homo bene ordinatus) jako postulat
etyczny a dramatyczne doświadczenie „ja” rozdartego – umysłu, który stawia
sobie samemu opór, rozszczepionej, połowicznej woli, która chce i nie chce
zarazem („w walce tej byłem po obu stronach”) (Aug conf VIII, 5, 8-11; de lib. arb.
I, 7, 16 - 11, 21)

4.

Dyskusja wokół bezpośredniego lub pośredniego charakteru samoświadomości:
czy umysł jest świadom siebie (tego, że jest i tego, czym jest - an sit, quid sit) sam
przez się, na mocy bezpośredniej samoobecności, czy raczej w sposób
W1, W2, U1, U2, U3, U4,
zapośredniczony, poprzez spełniane przez siebie akty i poznawane w nich treści
K1, K2
(intelligere aliquid uprzednie względem se intelligere). Pytanie o symultaniczność,
współzachodzenie (concomitantia) aktów świadomości i samoświadomości
(Thomas, Sth I, q. 76, a. 1; Summa contra Gentiles, III, rozdz. 46; De ver., q. 10, a.
8)

Conscientia jako sumienie czy też świadomość moralna; racjonalne ugruntowanie
sumienia (cum - scientia; scientia cum alio), jego aktowy charakter (dyspozycja
praktycznego rozumu odniesiona do działania, realizująca się w działaniu), trojakie
funkcje (prospektywne, retrospektywne, kontrolno-atrybutywne). Problematyka
sumienia błądzącego (conscientia erronea, conscientia errans): dyskusja wokół
bezwzględnego lub względnego charakteru nakazów i zobowiązań sumienia
(odmienne stanowiska Tomasza z Akwinu, Alberta Wielkiego i Bonawentury w
kwestii obowiązywania błędnego sumienia); spór Tomasza z Akwinu i Henryka z
Gandawy o moralną odpowiedzialność intelektu bądź woli: Tomasz, Sth I-IIae, q.
19 a. 5 i 6; De ver. q. 16 i 17; Wykład Listu do Rzymian; Albert Wielki, Summa de
creaturis (De homine), pars II, q. 71 i 72; Bonawentura, In II librum Sententiarum,
dist. 39, art. 1 i 2 (Opera theologica selecta, t. 2); Henryk z Gandawy, Quodlibet I,
q. 17 (Opera omnia, t. 5)

5.

M. Luter, Servum arbitrium; Erazm z Rotterdamu, Liberum arbitrium; A.
Wiszowaty, Religio rationalis: konstrukcja podmiotu i miejsce tzw. wolnej
(zniewolonej) woli. Kontekst soteriologiczny. Kontekst polityczny: spór o
antropologiczno-religijną podstawę polityczności. Indywiduacja osoby poprzez
rozum. Podmiot "sterujący" rozwojem własnej wiedzy, wiedzy towarzyszącej i
wiarą. Otwartość na poglądy, które są w konﬂikcie z własnymi, jako warunek
wstępny bycia sobą.

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K1, K2

Sceptycyzm renesansowy: S. Castellio, De arte dubitandi; M de Montaigne, Essais
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R. Descartes, Meditationes de prima philosophia I i II.
Technika medytacji. Zwątpienie w cielesność (dysocjacja?). "Myślę, jestem"

B. Spinoza: ciało i duch. Brak bezpośredniego dostępu ducha do ciała i jego części.
Idea afekcji jako pośrednik (Ethica II: deﬁnitiones, axiomata, propositiones 1-30 (w
szczególności 19-30)).

G.W. Leibniz: Percepcja. Apercepcja. "Akty zwrotne pozwalające nam pomyśleć to,
co zwiemy 'sobością'". Monadologia 1-30 (w szczególności 17-30).

J. Locke: "świadomość własnego ja, od myślenia nieodłączna i (…) dla niego
istotna" - droga Locke'a do the self. (Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego, t.1,
ks. II, r. XXVII "O tożsamości i różnicy")

6.

D. Hume: krytyka pojęcia „ja” na gruncie empirystycznej teorii poznania, krytyka
Hume’a jako źródło stanowisk redukcjonistycznych (Traktat o naturze ludzkiej, t.1,
r. VI "O tożsamości osoby"). Emocjonalny aspekt samopoznania: pewne emocje
jak duma czy pokora dla swojego pojawienia się zakładają jako swój warunek
minimalną ciągłość podmiotu, który odnosi się do samego siebie (Traktat o
naturze ludzkiej, t.2, cz. I)

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K1, K2

I. Kant: metoda analizy transcendentalnej, zależność od treści przedmiotowych.
Pierwotnie syntetyczna jedność apercepcji (Sartre: transcendencja ego) (Krytyka
czystego rozumu I, 2, 16). Władza sądzenia: podobieństwo z arbitrium (Krytyka
władzy sądzenia)

J.G. Fichte: samoświadomość (model wytwórczy) wobec trudności reﬂeksyjnego
modelu samoświadomości (Kant) (Fichte, Teoria wiedzy i Powołanie człowieka
fragmenty)

G.W.F. Hegel: samowiedza/samoświadomość ("Selbstbewusstsein"), ex negativo;
nieszczęśliwa świadomość ("das unglückliche Bewusstsein") (Fenomenologia
ducha, t. 1, tłum. A. Landman; lub tłum. Ś.F. Nowicki, fragmenty)
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F. Brentano: teoria dwuwarstwowej struktury aktu świadomości (świadomość
pierwotna i wtórna) (Psychologia z empirycznego punktu widzenia, fragment)

E. Husserl: rozróżnienie praświadomości (podstawowej, fundamentalnej formy
samoodniesienia) i reﬂeksji. "Mojość" (Meinheit) charakteryzująca strumień
przeżyć, która odnosi się sposobu dania doświadczenia (jego prezentacji), a nie do
określonej treści doświadczenia (do jego co) (Wykłady z fenomenologii
wewnętrznej świadomości czasu, s. 179-182, 195-202; Medytacje kartezjańskie, z
dodaniem uwag krytycznych R. Ingardena, Medytacja pierwsza)

R. Ingarden: koncepcja "intuicji przeżywania" (nieaktowa postać
samoświadomości towarzyszącej każdemu świadomemu aktowi. "Przeżywanie"
(Durchleben) szczególny sposób, w jaki uświadamiamy sobie akty naszej
świadomości (O niebezpieczeństwie ‘petitionis principii’ w teorii poznania)

7.

J.P. Sartre: "Ja" nieświadomościowe i krąg "sobości" (ipséité); niepozycyjna
świadomość świadomości a pozycyjne poznanie świadomości; świadomość
reﬂeksyjna (conscience réﬂexive) a świadomość poddana reﬂeksji (conscience
réﬂéchie); fenomen "złej wiary" (Byt i nicość. Zarys ontologii fenomenologicznej,
Wprowadzenie, III, s. 10-18; cz. I, rozdz. 2, s. 83-112; cz. II, rozdz. 1, V, s. 150-152;
rozdz. 2, III, s. 202-225; Samoświadomość a samopoznanie)

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K1, K2

M. Merleau-Ponty: samoświadomość jako ucieleśniona perspektywa
pierwszoosobowa (Fenomenologia percepcji, fragment)

J. Tischner: ja somatyczne; ja osobowe; ja pierwotne Samoświadomość
somatyczna nieintencjonalna (różne poziomy i aspekty "uprzestrzennionego" ja).
Aksjologiczny wymiar przestrzeni somatycznej (Fenomenologia świadomości
egotycznej, rozdział II, IV, V)

Analityczne ujęcia samoświadomości: świadomość preintrospekcyjna (S.
Shoemaker, The First Person Perspective and other Essays, fragment).

Samoświadomość narracyjna. Różne sensy kategorii narracji (1) narracja jako
prymarna struktura naszego rozumienia, (2) podmiot jako czytelnik narracyjnych
tekstów (dzieł), w których wyraża się symboliczne uniwersum – środowisko
samowyjaśnienia (P. Ricoeur, O sobie samym jako innym, Badanie V i VI); A.
MacIntyre: pojęcie planu życia i pojęcie jedności narracyjnej (Dziedzictwo cnoty.
Studium z teorii moralności, fragment); Ch. Taylor i jego koncepcja narracyjnego
self (Samointerpretujące się zwierzęta).

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, dyskusja, seminarium, analiza tekstów
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Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę Regularny udział w seminarium. Referat i praca pisemna

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończony pierwszy rok studiów ﬁlozoﬁcznych I stopnia. Gotowość do pracy z tekstami zawierającymi terminologię łacińską i
grecką.
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Etyka w tragicznej epoce Greków
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.250.621cab9114781.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30, wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie się z najważniejszymi pojęciami z ﬁlozoﬁi etycznej starożytnych Greków na przykładzie
reprezentatywnych tekstów ﬁlozoﬁcznych i literackich

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Podstawowe pojęcia z etyki greckiej

FLZ_K2_W02

egzamin ustny, esej
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Czytać ze zrozumieniem starożytny tekst ﬁlozoﬁczny
i analizować jego treść

W2

FLZ_K2_W01

egzamin ustny, esej

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

wykład

30

przygotowanie do ćwiczeń

60

przygotowanie eseju

30

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

W trakcie zajęć analizowane będą wybrane ustępy z "Iliady" i "Odysei", a także
"Filoktet" Sofokleasa oraz "Iﬁgenia w Aulidzie" Eurypidesa wraz z wybranymi
tekstami ﬁlozoﬁcznymi, w tym Platona i Arystotelesa

W1, W2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, seminarium, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

esej

Oddanie na czas prawidłowo napisanej pracy zaliczeniowej

wykład

egzamin ustny

Pozytywne zdanie egzaminu ustnego

Sylabusy
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Logika ﬁlozoﬁczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.2F0.6220aa3f49b3e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Wykład jest przeznaczony dla studentów kierunków realizowanych w Instytucie Filozoﬁi UJ. Jego celem jest
analiza wybranych zagadnień współczesnej logiki ﬁlozoﬁcznej: logiki treści; rozumowań i logik uznawanych
za niemonotoniczne; nieostrości wyrażeń języka naturalnego; rozumowań uproszczonych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

1. Logiki treści 2. Logiki uznawane za niemonotoniczne
3. Rozumowania uznawane ze niemonotoniczne 4.
FLZ_K2_W02
Teorie nieostrości 5. Myślenie codzienne rozumowania uproszczone

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ przeprowadzić samodzielną krytyczną
analizę uznanych koncepcji logicznych. Student potraﬁ
rozpoznać zalety i wady współczesnych koncepcji
logicznych. Student potraﬁ skonfrontować
współczesne koncepcje logiczne z myśleniem
codziennym.

FLZ_K2_U02

zaliczenie na ocenę

FLZ_K2_K02

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do wypracowania własnej oceny
współczesnych koncepcji logicznych.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

60

przygotowanie referatu

60

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Logiki niefregowskie, logiki treści, związki wynikania, inferencje
nieprawdziwościowe
2. Wykazanie monotoniczności wybranych logik uznanych za niemonotoniczne
1.

3. Rozpoznanie różnych rodzajów (monotonicznego) myślenia wśród rozumowań
uznanych za niemonotoniczne

W1, U1, K1

4. Zalety i wady wybranych podejść do nieostrości
5. Rozumowania uproszczone

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium
Rodzaj zajęć
seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
aktywny udział na zajęciach - prezentacja referatu lub w razie potrzeby,
cyklu referatów na wybrany temat
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Natura doświadczenia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.2F0.5cdd5f711224f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Poszerzenie wiedzy z zakresu współczesnych ﬁlozoﬁcznych i kognitywistycznych koncepcji doświadczenia
zmysłowego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna i rozumie współczesne, nierzadko bardzo
zaawansowane i złożone koncepcje doświadczenia
zmysłowego, a zatem ma poszerzoną wiedzę
z zakresu epistemologii, ﬁlozoﬁi umysłu
i kognitywistyki.

FLZ_K2_W04,
FLZ_K2_W06,
FLZ_K2_W11,
FLZ_K2_W13

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student uchwycić problem ﬁlozoﬁczny lub naukowy
i posiada umiejętność rozważenia konkurencyjnych
rozwiązań. Przyswaja sobie umiejętność patrzenia
na problem z wielu punktów widzenia.

FLZ_K2_U01,
FLZ_K2_U04,
zaliczenie na ocenę
FLZ_K2_U05, FLZ_K2_U11

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do traktowania rozwiązania danego
problemu ﬁlozoﬁcznego lub naukowego jako efektu
FLZ_K2_K03, FLZ_K2_K05
pracy zespołowej, jako wyniku racjonalnej
i pozbawionej uprzedzeń dyskusji i wymiany
argumentów.

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

60

przygotowanie do zajęć

90

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

G. E. Moore: „The Refutation of Idealism”, „Mind”, 1903, vol. XII, 4, s. 433-453., G.
E. Moore: „Some Judgments of Perception”, „Proceedings of the Aristotelian
Society”, 1918, vol. 19, s. 1-29.

W1, U1, K1

2.

G. E. Moore: „Status danych zmysłowych” [w:] Chwedeńczuk B. (red.): Filozoﬁa
percepcji, Aletheia, Warszawa 1995, s. 23-44, tekst źródłowy: idem: Philosophical
Studies, Routledge and Kegan Paul, London 1948, s. 168-196, H. H. Price: „To, co
dane” (1932) [w:] ibidem, s.45-64, tekst źródłowy: idem: Perception, Meuthen and
Company, London 1932, rozdz. I.

W1, U1, K1

3.

A. J. Ayer: „The Terminology of Sense Data”, „Mind”, vol. 54, no. 216, 1945, s.
289-312.

W1, U1, K1

4.

G. Ryle: Czym jest umysł?, przeł. W. Marciszewski, PWN, Warszawa 1970, rozdz.
VI-VIII.

W1, U1, K1

Sylabusy
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5.

W. Sellars: „Empiricism and the Philosophy of Mind” [w:] idem: Science,
Perception and Reality, Ridgeview Publishing Company, Atascadero 1963, s.
127-196.

W1, U1, K1

6.

W. Sellars: „Empiricism and the Philosophy of Mind” [w:] idem: Science,
Perception and Reality, Ridgeview Publishing Company, Atascadero 1963, s.
127-196 (kontynuacja).

W1, U1, K1

7.

W. Sellars: „Empiricism and the Philosophy of Mind” [w:] idem: Science,
Perception and Reality, Ridgeview Publishing Company, Atascadero 1963, s.
127-196 (dokończenie).

W1, U1, K1

8.

G. Evans: The Varieties of Reference, Oxford University Press, Oxford 1982, rozdz.
4-5.

W1, U1, K1

9.

G. Evans: The Varieties of Reference, Oxford University Press, Oxford 1982, rozdz.
6-7.

W1, U1, K1

10.

G. Evans: Molyneux’s Question [w:] idem: Collected Papers, Clarendon Press,
Oxford 1985, s. 364-399.

W1, U1, K1

11.

J. McDowell: Mind and World, Harvard University Press, Cambridge 1994, wykłady
I-III.

W1, U1, K1

12.

J. McDowell: Mind and World, Harvard University Press, Cambridge 1994, wykłady
IV-VI.

W1, U1, K1

13.

S. Yablo: „Mental Causation”, „The Philosophical Review”, vol. 101, no. 2, 1992, s.
245-280.

W1, U1, K1

14.

J. Gibbons: „Mental Causation without Downward Causation”, „The Philosophical
Review”, vol. 115, no. 2, 2006, s. 79-103.

W1, U1, K1

15.

J. Kim: Mind in a Physical World, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts 1998,
rozdz. I-II.

W1, U1, K1

16.

J. Kim: Mind in a Physical World, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts 1998,
rozdz. III.

W1, U1, K1

17.

J. Kim: Mind in a Physical World, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts 1998,
rozdz. IV.

W1, U1, K1

18.

D. J. Chalmers: The Character of Consciousness, Oxford University Press, Oxford
2010, rozdz. I-II.

W1, U1, K1

19.

D. J. Chalmers: The Character of Consciousness, Oxford University Press, Oxford
2010, rozdz. III-IV.

W1, U1, K1

20.

S. M. Miller: „The correlation/constitution distinction problem. Foundations, limits
and explanation in consciousness science” [w:] idem (ed.): The Constitution of
Phenomenal Consciousness. Toward a science and theory, John Benjamins
Publishing Company, Amsterdam/Philadelphia 2015, s. 104-154.

W1, U1, K1

21.

S. M. Miller: „The correlation/constitution distinction problem. Foundations, limits
and explanation in consciousness science”, (dokończenie).

W1, U1, K1

22.

J. Aru, T. Bachmann, W. Singer, L. Melloni: „On why the unconscious prerequisites
and consequences of consciousness might derail us from unravelling the neural
correlates of consciousness” [w:] S. M. Miller (ed.): The Constitution of
Phenomenal Consciousness. Toward a science and theory, s. 205-224.

W1, U1, K1

23.

B. P. Kozuh, U. Kriegel, „Correlation, causation, constitution. On the interplay
between the science and philosophy of consciousness” [w:] S. M. Miller (ed.): The
Constitution of Phenomenal Consciousness. Toward a science and theory,
s.400-417.

W1, U1, K1

24.

J. Hohwy, T. Bayne: „The neural correlate of consciousness. Causes, confounds
and constituents” [w:] S. M. Miller (ed.): The Constitution of Phenomenal
Consciousness. Toward a science and theory, s. 155-176.

W1, U1, K1

Sylabusy

152 / 289

25.

S. Grossberg: „Towards solving the hard problem of consciousness: The varieties
of brain resonances and the conscious experiences that they support”, „Neural
Networks”, vol. 87, 2017, s. 38-95.

W1, U1, K1

26.

S. Grossberg: „Towards solving the hard problem of consciousness: The varieties
of brain resonances and the conscious experiences that they support”, „Neural
Networks”, vol. 87, 2017, s. 38-95 (dokończenie).

W1, U1, K1

27.

J. Hohwy: The Predictive Mind, Oxford University Press, Oxford 2014, rozdz. I.

W1, U1, K1

28.

J. Hohwy: The Predictive Mind, Oxford University Press, Oxford 2014, rozdz. II.

W1, U1, K1

29.

J. Hohwy: The Predictive Mind, Oxford University Press, Oxford 2014, rozdz. III-IV.

W1, U1, K1

30.

J. Hohwy: The Predictive Mind, Oxford University Press, Oxford 2014, rozdz. V-VI.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład konwersatoryjny, seminarium, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Aktywność na zajęciach, egzamin (w przypadku braku wystarczającej
zaliczenie na ocenę aktywności): zwięzłe omówienie sześciu wskazanych przez prowadzącego
lektur, analizowanych podczas zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wskazane zaliczenie kursu z ﬁlozoﬁi nowożytnej II (HF04).

Sylabusy
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Seminarium z ﬁlozoﬁi nowożytnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.250.623d7a1a18840.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Pogłębienie wiedzy z zakresu ﬁlozoﬁi XVII i XVIII wieku.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

Student zna i rozumie nowożytne koncepcje
ﬁlozoﬁczne w stopniu wykraczającym poza tematykę
obowiązkowego wykładu uniwersyteckiego.

FLZ_K2_W04,
FLZ_K2_W05,
FLZ_K2_W09,
FLZ_K2_W10

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:
Student potraﬁ analizować mniej znane koncepcje
i dostrzegać ich historyczne uwarunkowanie.

U1

FLZ_K2_U01,
FLZ_K2_U03,
zaliczenie na ocenę
FLZ_K2_U05, FLZ_K2_U11

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
Student jest gotów do dyskusji nad problematyką
mającą znaczenie ﬁlozoﬁczne, historyczne
i kulturotwórcze.

K1

FLZ_K2_K01,
FLZ_K2_K03,
FLZ_K2_K05, FLZ_K2_K11

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

30

przygotowanie do zajęć

150

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

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.

Seminarium będzie poświęcone analizie i lekturze wybranych prac z ﬁlozoﬁi XVII i
XVIII wieku. Tematyka zajęć zależeć będzie od zainteresowań uczestników kursu.
Propozycją prowadzącego kurs jest 1) lektura i analiza mniej znanych prac J.
Locke'a, m. in. jego "Esejów o prawie natury" oraz "Racjonalności
chrześcijaństwa", oraz prac powstałych w odpowiedzi na tę drugą, lub) 2) lektura i
analiza "Poszukiwania prawdy" M. Malebranche'a, (oraz innych prac tego ﬁlozofa)
ewentualnie 3) lektura i analiza "Bajki o pszczołach" B. Mandeville'a (i prac
tematycznie lub historycznie z nią związanych).

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywność na zajęciach, egzamin ustny w przypadku niewystarczającej
aktywności.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczony kurs p. Filozoﬁa nowożytna I.

Sylabusy
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Translatorium z języka angielskiego II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.250.620b9cd071e41.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
translatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Doskonalenie umiejętności samodzielnej lektury tekstów ﬁlozoﬁcznych w języku angielskim.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

zna elementarną terminologię ﬁlozoﬁczną
w wybranym języku obcym wiodącym dla dyscypliny
ﬁlozoﬁcznej, w której się specjalizuje

FLZ_K2_W06

zaliczenie pisemne
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Umiejętności – Student potraﬁ:
potraﬁ przełożyć prosty tekst ﬁloz. z j. polsk. na obcy;
samodzielnie tłumaczy z j. obcego na polski teksty ﬁl.
na poziomie średnio trudnym; potraﬁ wygłosić krótki
referat w j. obcym i uczestn. w dysk. ﬁloz.

U1

FLZ_K2_U15

zaliczenie pisemne

FLZ_K2_K10

zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
jest tolerancyjny wobec przedstawicieli innych kultur,
wyznań religijnych i postaw światopoglądowych;
szanuje odmienności, ale potraﬁ bronić wyznawanych
przez siebie wartości

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
translatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie pracy semestralnej

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

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.

Lektura, tłumaczenie na język polski i dyskusja na temat angielskich tekstów
ﬁlozoﬁcznych z różnych dziedzin: ﬁlozoﬁi nauki, etyki/ﬁlozoﬁi politycznej, estetyki,
ﬁlozoﬁi języka, ﬁlozoﬁi umysłu, epistemologii i innych. Zasadą translatorium
będzie wykorzystanie tekstów, które zostały w oryginale napisane po angielsku (a
nie są przekładami z innych języków) i których przekłady na język polski (jeszcze)
nie istnieją.
Decyzja, co do wyboru lektury spośród zaproponowanych pozycji (patrz poniżej)
zostanie podjęta wspólnie na pierwszych zajęciach, przy udziale wszystkich
uczestników kursu.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, konwersatorium językowe
Rodzaj zajęć
translatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywność w zajęciach i praca pisemna
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa.
Wymagana znajomość angielskiego przynajmniej na poziomie B2.

Sylabusy
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English for Philosophy B2+
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.230.623af07ba76a6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Sylabusy

160 / 289

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Rozwijanie umiejętności rozumienia i analizy tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla studiowanego
kierunku.

C2

Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w formie ustnej i pisemnej na tematy związane ze studiowanym
kierunkiem.

C3

Rozwijanie znajomości słownictwa właściwego dla studiowanego kierunku.

C4

Rozwijanie umiejętności prowadzenia interakcji ustnej i pisemnej.

C5

Rozwijanie umiejętności mediacji językowej w komunikacji ustnej i pisemnej.

C6

Rozwijanie umiejętności kontynuowania samodzielnego kształcenia językowego.

C7

Rozwijanie kompetencji pozajęzykowych umożliwiających uczestnictwo w życiu akademickim i zawodowym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego
kierunku studiów w zakresie pozwalającym na w miarę
swobodne użycie języka w mowie i piśmie

FLZ_K2_W01,
FLZ_K2_W02,
FLZ_K2_W12,
FLZ_K2_W14

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W2

rodzaje tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla
studiowanego kierunku

FLZ_K2_W01,
FLZ_K2_W02,
FLZ_K2_W12,
FLZ_K2_W14

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W3

potrzebę uczenia się przez całe życie oraz sposoby
samokształcenia językowego w celu osiągnięcia
sukcesu zawodowego

FLZ_K2_W01,
FLZ_K2_W02,
FLZ_K2_W03,
FLZ_K2_W12,
FLZ_K2_W14

zaliczenie na ocenę

W4

elementy języka akademickiego właściwego dla
studiowanego kierunku

FLZ_K2_W01,
FLZ_K2_W02,
FLZ_K2_W12,
FLZ_K2_W14

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Sylabusy

zrozumieć główne treści wykładów i innych
wypowiedzi na tematy związane z życiem zawodowym
i akademickim

FLZ_K2_U01,
FLZ_K2_U02,
FLZ_K2_U03,
FLZ_K2_U04,
FLZ_K2_U05,
zaliczenie na ocenę,
FLZ_K2_U06,
egzamin pisemny / ustny
FLZ_K2_U08,
FLZ_K2_U11,
FLZ_K2_U12,
FLZ_K2_U13, FLZ_K2_U15
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zrozumieć główne treści artykułów naukowych
i popularnonaukowych oraz innych wypowiedzi
pisemnych właściwych dla studiowanego kierunku

FLZ_K2_U01,
FLZ_K2_U02,
FLZ_K2_U05,
zaliczenie na ocenę,
FLZ_K2_U06,
egzamin pisemny / ustny
FLZ_K2_U08,
FLZ_K2_U11,
FLZ_K2_U12,
FLZ_K2_U13, FLZ_K2_U15

U3

wyrazić w formie pisemnej i ustnej opinie na tematy
związane ze studiowanym kierunkiem i poprzeć je
argumentami

FLZ_K2_U01,
FLZ_K2_U02,
FLZ_K2_U03,
FLZ_K2_U04,
zaliczenie na ocenę,
FLZ_K2_U05,
egzamin pisemny / ustny
FLZ_K2_U06,
FLZ_K2_U08,
FLZ_K2_U11,
FLZ_K2_U12,
FLZ_K2_U13, FLZ_K2_U15

U4

streścić teksty, wykłady lub inne wystąpienia związane
zaliczenie na ocenę,
FLZ_K2_U04, FLZ_K2_U06
ze studiowanym kierunkiem
egzamin pisemny / ustny

U5

opisać i zinterpretować dane przedstawione w formie
graﬁcznej

FLZ_K2_U01, FLZ_K2_U08

napisać tekst o charakterze akademickim i/lub
zawodowym właściwy dla studiowanego kierunku

FLZ_K2_U01,
FLZ_K2_U02,
FLZ_K2_U03,
zaliczenie na ocenę,
FLZ_K2_U04,
egzamin pisemny / ustny
FLZ_K2_U05,
FLZ_K2_U06, FLZ_K2_U08

przedstawić zagadnienia związane ze studiowanym
kierunkiem wypowiedziach ustnych różnego typu, np.
w wystąpieniach publicznych, rozmowach formalnych
i nieformalnych

FLZ_K2_U01,
FLZ_K2_U03,
FLZ_K2_U05,
FLZ_K2_U06,
zaliczenie na ocenę,
FLZ_K2_U08,
egzamin pisemny / ustny
FLZ_K2_U11,
FLZ_K2_U12,
FLZ_K2_U13, FLZ_K2_U15

prowadzić interakcję ustną i pisemną w typowych
sytuacjach zawodowych i w środowisku akademickim

FLZ_K2_U01,
FLZ_K2_U02,
FLZ_K2_U05,
FLZ_K2_U06,
zaliczenie na ocenę,
FLZ_K2_U08,
egzamin pisemny / ustny
FLZ_K2_U11,
FLZ_K2_U12,
FLZ_K2_U13, FLZ_K2_U15

stosować mediację językową w komunikacji ustnej
i pisemnej

FLZ_K2_U01,
FLZ_K2_U05,
FLZ_K2_U06,
zaliczenie na ocenę,
FLZ_K2_U08,
egzamin pisemny / ustny
FLZ_K2_U11,
FLZ_K2_U12,
FLZ_K2_U13, FLZ_K2_U15

samodzielnie rozwijać kompetencje językowe

FLZ_K2_U01,
FLZ_K2_U02,
zaliczenie na ocenę
FLZ_K2_U03,
FLZ_K2_U13, FLZ_K2_U15

U2

U6

U7

U8

U9

U10

Sylabusy

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny
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U11

FLZ_K2_U01,
FLZ_K2_U02,
zaliczenie na ocenę
FLZ_K2_U03,
FLZ_K2_U05, FLZ_K2_U12

przygotować się do procesu rekrutacji

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

K2

K3

K4

współdziałania w grupie, akceptując różnorodność
postaw i opinii oraz budując relacje oparte
na poszanowaniu wielokulturowości

FLZ_K2_K01,
FLZ_K2_K02,
FLZ_K2_K03,
FLZ_K2_K04,
FLZ_K2_K05,
FLZ_K2_K07,
FLZ_K2_K10,
FLZ_K2_K11,
FLZ_K2_K12, FLZ_K2_K13

zaliczenie na ocenę

wzięcia udziału w życiu akademickim, zawodowym
i społecznym, dzieląc się wiedzą i popularyzując
wiedzę

FLZ_K2_K01,
FLZ_K2_K03,
FLZ_K2_K04,
FLZ_K2_K05,
FLZ_K2_K06,
FLZ_K2_K07,
FLZ_K2_K09,
FLZ_K2_K10,
FLZ_K2_K11,
FLZ_K2_K12, FLZ_K2_K13

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

interpretacji i oceny informacji i argumentów,
wyciągania wniosków, rozpoznawania stanowisk oraz
do prezentacji własnego punktu widzenia w sposób
spójny i zrozumiały

FLZ_K2_K01,
FLZ_K2_K02,
FLZ_K2_K03,
FLZ_K2_K04,
FLZ_K2_K05,
FLZ_K2_K09,
FLZ_K2_K10,
FLZ_K2_K11,
FLZ_K2_K12, FLZ_K2_K13

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

wzięcia udziału w procesie rekrutacji

FLZ_K2_K01,
FLZ_K2_K03,
FLZ_K2_K04,
FLZ_K2_K05,
FLZ_K2_K06,
FLZ_K2_K07,
FLZ_K2_K08,
FLZ_K2_K09,
FLZ_K2_K10, FLZ_K2_K13

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

przygotowanie do zajęć

10

Sylabusy
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przygotowanie do testu zaliczeniowego

10

przygotowanie do egzaminu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
70

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

lektorat

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

przygotowanie do egzaminu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Analiza wybranych kierunkowych wykładów i wystąpień.

W1, W2, W3, W4, U1,
U10, U11, U2, U3, U4,
U5, U6, U7, U8, U9, K1,
K2, K3, K4

2.

Analiza wybranych kierunkowych artykułów naukowych i popularnonaukowych.

W1, W2, W3, W4, U1,
U10, U11, U2, U3, U4,
U5, U6, U7, U8, U9, K1,
K2, K3

3.

Tworzenie tekstów akademickich i właściwych dla studiowanego kierunku:
discursive essay (arguments for and against a given thesis), opinion essay,
summary, abstract and report.

W1, W2, W3, W4, U1,
U10, U2, U3, U4, U6, U8,
U9, K1, K3

4.

Wypowiedź ustna o charakterze akademickim/ zawodowym związanym ze
studiowanym kierunkiem.

W1, W2, W3, W4, U1,
U10, U11, U3, U4, U7,
U8, U9, K1, K2, K3, K4

5.

Przygotowanie do procesu rekrutacji, związanego z ubieganiem się o pracę (staż,
grant).

W1, W2, W3, W4, U10,
U11, U8, U9, K1, K2, K3,
K4

Lp.

1.

Sylabusy
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Tematyka i słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego kierunku:
- philosophical concepts and themes present in some chosen philosophical
Schools of ancient Greece (e.g. Stoicism, Epicureanism, Socrates’ ethical
intellectualism, the notion of virtue, extracts from Plato’s Dialogues).
- epistemological issues (rationalism & empiricism) in modern philosophy.
- existential questions in philosophy
- concepts and themes connected with philosophy of religion (the problem of
God’s omnipotence and the existence of evil).
- interconnection between philosophy and art (the concept of beauty; philosophy
through ﬁlm and literature).
- analysis of some chosen philosophical concepts, e.g. friendship, modesty,
responsibility.
-elements of contemporary philosophy.
- a logically coherent presentation of a philosophical issue and the ability to
discuss theses put forward in a comprehensive and comprehensible way.

6.

Opcjonalnie wybrane zagadnienia gramatyczne związane z realizowanymi
treściami.

7.

W1, W2, W3, W4, U1,
U10, U2, U3, U4, U6, U7,
U8, U9, K1, K2, K3

W3, W4, U10, U6, U7, U8,
U9, K3

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
konwersatorium językowe, metody e-learningowe, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, burza mózgów, analiza
tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Każdy semestr nauki na lektoracie języka obcego kończy się zaliczeniem
na ocenę, a cały kurs egzaminem. Zaliczenie: Zdobycie minimum 60%
punktów możliwych do uzyskania w ciągu semestru z testów (np.
zaliczenie na ocenę rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego), prac pisemnych i
wypowiedzi ustnych (np. wygłoszenie prezentacji, udział w dyskusji);
obowiązkowa obecność na zajęciach. W semestrze student może bez
usprawiedliwienia opuścić dwa spotkania.

Semestr 2
Metody nauczania:
konwersatorium językowe, metody e-learningowe, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, burza mózgów, analiza
tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny /
ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Każdy semestr nauki na lektoracie języka obcego kończy się
zaliczeniem na ocenę, a cały kurs egzaminem. Zaliczenie: Zdobycie
minimum 60% punktów możliwych do uzyskania w ciągu semestru z
testów (np. rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego), prac
pisemnych i wypowiedzi ustnych (np. wygłoszenie prezentacji,
udział w dyskusji); obowiązkowa obecność na zajęciach. Egzamin
składa się z części pisemnej i ustnej. Warunkiem zaliczenia
egzaminu jest uzyskanie minimum 60% punktów zarówno za część
pisemną jak i ustną. Do części ustnej egzaminu mogą przystąpić
studenci, którzy zdali część pisemną. Ocena końcowa wyliczana jest
przez dodanie wyników punktowych uzyskanych z części pisemnej i
ustnej.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Biegłość językowa na poziomie B2 zgodnie ze skalą Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego: znajomość zasad
gramatycznych i leksykalnych koniecznych do osiągnięcia biegłości na poziomie B2 w języku obcym, umiejętność
komunikowania się w mowie i w piśmie w sytuacjach życia codziennego oraz uniwersyteckiego na poziomie B2.

Sylabusy
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English for Philosophy C1+
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.230.623af07bb0f7b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Doskonalenie umiejętności rozumienia i analizy tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla studiowanego
kierunku.

C2

Doskonalenie umiejętności wypowiadania się i prezentowania w formie ustnej i pisemnej zagadnień właściwych
dla studiowanego kierunku.

C3

Rozwijanie słownictwa właściwego dla studiowanego kierunku.

C4

Doskonalenie umiejętności prowadzenia interakcji ustnej i pisemnej.

C5

Doskonalenie umiejętności mediacji językowej w komunikacji ustnej i pisemnej.

C6

Doskonalenie umiejętności kontynuowania samodzielnego kształcenia językowego.

C7

Rozwijanie kompetencji pozajęzykowych umożliwiających uczestnictwo w życiu akademickim i zawodowym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

W2

W3

Sylabusy

słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego
kierunku studiów w zakresie pozwalającym
na swobodne użycie języka w mowie i piśmie

FLZ_K2_W01,
FLZ_K2_W02,
FLZ_K2_W04,
FLZ_K2_W06,
FLZ_K2_W08,
FLZ_K2_W11,
FLZ_K2_W12,
FLZ_K2_W13,
FLZ_K2_W14

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

rodzaje tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla
studiowanego kierunku

FLZ_K2_W01,
FLZ_K2_W02,
FLZ_K2_W04,
FLZ_K2_W05,
FLZ_K2_W06,
FLZ_K2_W07,
FLZ_K2_W08,
FLZ_K2_W11,
FLZ_K2_W12,
FLZ_K2_W14,
FLZ_K2_W15,
FLZ_K2_W16

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

potrzebę uczenia się przez całe życie oraz sposoby
samokształcenia językowego w celu osiągnięcia
sukcesu zawodowego

FLZ_K2_W01,
FLZ_K2_W02,
FLZ_K2_W03,
FLZ_K2_W04,
FLZ_K2_W11,
FLZ_K2_W12,
FLZ_K2_W14,
FLZ_K2_W15,
FLZ_K2_W16

zaliczenie na ocenę
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W4

elementy języka akademickiego właściwego dla
studiowanego kierunku

FLZ_K2_W01,
FLZ_K2_W02,
FLZ_K2_W04,
FLZ_K2_W05,
FLZ_K2_W06,
FLZ_K2_W07,
FLZ_K2_W08,
FLZ_K2_W11,
FLZ_K2_W12,
FLZ_K2_W13,
FLZ_K2_W14,
FLZ_K2_W15,
FLZ_K2_W16

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

zrozumieć złożone treści wykładów i innych
wypowiedzi na tematy związane z życiem zawodowym
i akademickim

FLZ_K2_U01,
FLZ_K2_U02,
FLZ_K2_U03,
FLZ_K2_U04,
zaliczenie na ocenę,
FLZ_K2_U05,
egzamin pisemny / ustny
FLZ_K2_U06,
FLZ_K2_U07,
FLZ_K2_U08,
FLZ_K2_U11,
FLZ_K2_U12, FLZ_K2_U13

zrozumieć złożone treści artykułów naukowych
i popularnonaukowych oraz innych wypowiedzi
pisemnych właściwych dla studiowanego kierunku

FLZ_K2_U01,
FLZ_K2_U02,
FLZ_K2_U03,
FLZ_K2_U04,
FLZ_K2_U05,
zaliczenie na ocenę,
FLZ_K2_U06,
egzamin pisemny / ustny
FLZ_K2_U07,
FLZ_K2_U08,
FLZ_K2_U11,
FLZ_K2_U13, FLZ_K2_U15

U3

wyrazić w formie pisemnej i ustnej opinie na tematy
związane ze studiowanym kierunkiem i poprzeć je
argumentami

FLZ_K2_U01,
FLZ_K2_U02,
FLZ_K2_U03,
FLZ_K2_U04,
FLZ_K2_U05,
zaliczenie na ocenę,
FLZ_K2_U06,
egzamin pisemny / ustny
FLZ_K2_U07,
FLZ_K2_U08,
FLZ_K2_U11,
FLZ_K2_U12, FLZ_K2_U13

U4

streścić dłuższe, złożone teksty i wykłady akademickie
lub inne wystąpienia związane ze studiowanym
kierunkiem

FLZ_K2_U04,
FLZ_K2_U05,
zaliczenie na ocenę,
FLZ_K2_U06,
egzamin pisemny / ustny
FLZ_K2_U07,
FLZ_K2_U08, FLZ_K2_U10

U5

opisać i zinterpretować dane przedstawione w formie
graﬁcznej

FLZ_K2_U03,
FLZ_K2_U06,
zaliczenie na ocenę,
FLZ_K2_U07,
egzamin pisemny / ustny
FLZ_K2_U08, FLZ_K2_U13

U1

U2

Sylabusy
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U6

U7

U8

U9

U10

U11

napisać tekst o charakterze akademickim i/lub
zawodowym właściwy dla studiowanego kierunku

FLZ_K2_U01,
FLZ_K2_U02,
FLZ_K2_U03,
FLZ_K2_U04,
zaliczenie na ocenę,
FLZ_K2_U05,
egzamin pisemny / ustny
FLZ_K2_U06,
FLZ_K2_U07,
FLZ_K2_U08,
FLZ_K2_U11,
FLZ_K2_U12, FLZ_K2_U13

przedstawić zagadnienia związane ze studiowanym
kierunkiem w wypowiedziach ustnych różnego typu,
np. w wystąpieniach publicznych, rozmowach
formalnych i nieformalnych

FLZ_K2_U01,
FLZ_K2_U02,
FLZ_K2_U03,
FLZ_K2_U04,
FLZ_K2_U05,
zaliczenie na ocenę,
FLZ_K2_U06,
egzamin pisemny / ustny
FLZ_K2_U07,
FLZ_K2_U08,
FLZ_K2_U11,
FLZ_K2_U12,
FLZ_K2_U13, FLZ_K2_U15

prowadzić interakcję ustną i pisemną w typowych
sytuacjach zawodowych i w środowisku akademickim

FLZ_K2_U01,
FLZ_K2_U02,
FLZ_K2_U03,
FLZ_K2_U04,
FLZ_K2_U05,
zaliczenie na ocenę,
FLZ_K2_U06,
egzamin pisemny / ustny
FLZ_K2_U07,
FLZ_K2_U08,
FLZ_K2_U11,
FLZ_K2_U12,
FLZ_K2_U13, FLZ_K2_U15

stosować mediację językową w komunikacji ustnej
i pisemnej

FLZ_K2_U01,
FLZ_K2_U02,
FLZ_K2_U03,
FLZ_K2_U04,
FLZ_K2_U05,
zaliczenie na ocenę,
FLZ_K2_U06,
egzamin pisemny / ustny
FLZ_K2_U07,
FLZ_K2_U08,
FLZ_K2_U11,
FLZ_K2_U12, FLZ_K2_U13

samodzielnie rozwijać kompetencje językowe

FLZ_K2_U01,
FLZ_K2_U02,
FLZ_K2_U03,
FLZ_K2_U04,
FLZ_K2_U05,
zaliczenie na ocenę
FLZ_K2_U06,
FLZ_K2_U08,
FLZ_K2_U10,
FLZ_K2_U11,
FLZ_K2_U13, FLZ_K2_U15

przygotować się do procesu rekrutacji

FLZ_K2_U01,
FLZ_K2_U02,
FLZ_K2_U03,
FLZ_K2_U05,
zaliczenie na ocenę
FLZ_K2_U08,
FLZ_K2_U11,
FLZ_K2_U12, FLZ_K2_U13

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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współdziałania w grupie, akceptując różnorodność
postaw i opinii oraz budując relacje oparte
na poszanowaniu wielokulturowości

FLZ_K2_K01,
FLZ_K2_K02,
FLZ_K2_K03,
FLZ_K2_K04,
FLZ_K2_K05,
FLZ_K2_K06,
FLZ_K2_K07,
FLZ_K2_K09,
FLZ_K2_K10,
FLZ_K2_K11,
FLZ_K2_K12, FLZ_K2_K13

zaliczenie na ocenę

K2

udziału w życiu akademickim, zawodowym
i społecznym, dzieląc się wiedzą i popularyzując
wiedzę

FLZ_K2_K01,
FLZ_K2_K03,
FLZ_K2_K04,
FLZ_K2_K05,
FLZ_K2_K10,
FLZ_K2_K11,
FLZ_K2_K12, FLZ_K2_K13

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

K3

kontynuowania samokształcenia językowego

FLZ_K2_K01,
FLZ_K2_K11,
FLZ_K2_K12, FLZ_K2_K13

zaliczenie na ocenę

interpretacji i oceny informacji i argumentów,
wyciągania wniosków, rozpoznawania stanowisk oraz
do prezentacji własnego punktu widzenia w sposób
spójny i zrozumiały

FLZ_K2_K01,
FLZ_K2_K02,
FLZ_K2_K03,
FLZ_K2_K05,
FLZ_K2_K10,
FLZ_K2_K11,
FLZ_K2_K12, FLZ_K2_K13

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

wzięcia udziału w procesie rekrutacji

FLZ_K2_K01,
FLZ_K2_K03,
FLZ_K2_K04,
FLZ_K2_K05,
FLZ_K2_K06,
FLZ_K2_K07,
FLZ_K2_K08,
FLZ_K2_K09,
FLZ_K2_K10,
FLZ_K2_K11,
FLZ_K2_K12, FLZ_K2_K13

zaliczenie na ocenę

K1

K4

K5

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

przygotowanie do testu zaliczeniowego

10

przygotowanie do egzaminu

10

przygotowanie do zajęć

10

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
70

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

lektorat

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

przygotowanie do egzaminu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
4.0

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.

Analiza wybranych kierunkowych wykładów i wystąpień.

W1, W2, W3, W4, U1, U3,
U4, U6, U7, K1, K2, K3,
K4

2.

Analiza wybranych kierunkowych artykułów naukowych i popularnonaukowych.

W1, W2, W3, W4, U10,
U2, U3, U4, U6, U7, U8,
U9, K1, K2, K3, K4

3.

Tworzenie tekstów akademickich i właściwych dla studiowanego kierunku:
discursive essay (arguments for and against a given thesis), opinion essay,
summary, abstract and report .

W1, W2, W3, W4, U10,
U3, U4, U6, U9, K2, K3,
K4

4.

Wypowiedź ustna o charakterze akademickim/ zawodowym związana ze
studiowanym kierunkiem.

W1, W2, W3, W4, U10,
U11, U3, U4, U7, U8, U9,
K1, K2, K3, K4, K5

5.

Przygotowanie do procesu rekrutacji, związanego z ubieganiem się o pracę (staż,
grant).

W3, U10, U11, U6, U8,
U9, K1, K2, K3, K4, K5

Sylabusy
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Tematyka i słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego kierunku:
- philosophical concepts and themes introduced by some chosen philosophical
Schools of ancient Greece ( e.g. Stoicism, Epicureanism, Socrates’ ethical
intellectualism, the notion of virtue, extracts from Plato’s Dialogues).
- epistemological issues (rationalism & empiricism) in modern philosophy.
- existential questions in philosophy
- concepts and themes connected with philosophy of religion (the problem of
God’s omnipotence and the existence of evil).
- interconnection between philosophy and art (the concept of beauty; philosophy
through ﬁlm and literature).
- analysis of some chosen philosophical concepts, e.g. friendship, modesty,
responsibility.
-elements of contemporary philosophy.
- a logically coherent presentation of a philosophical issue and the ability to
discuss theses put forward in a comprehensive and comprehensible way .
6.
Language of discourse and rhetorical ﬁgures:

W1, W2, W3, W4, U1,
U10, U2, U3, U4, U5, U6,
U7, U8, U9, K1, K2, K3,
K4

- vocabulary and phrases that express arguments for and against a given thesis
e.g. : The argument supporting this thesis is that….; the counter-argument is…; it
cannot be reasonably deduced/inferred/assumed from this that, nevertheless,
nonetheless, notwithstanding, on the contrary, on the one hand... on the other
hand, paradoxically etc.
- vocabulary and phrases that form conclusion e.g.: on balance; to conclude; in
the ﬁnal analysis; taking everything into account etc.
- vocabulary and phrases that communicate disagreement in a polite and
respectful way e.g.: I see your point but; I dare to disagree; I beg to diﬀer etc.
- additional concepts and themes in philosophy chosen by both the teacher and
the students.
Opcjonalnie wybrane zagadnienia gramatyczne związane z realizowanymi
treściami.

7.

W2, W3, W4, U1, U10,
U2, U3, U4, U5, U6, U7,
U8, U9, K3, K4, K5

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
konwersatorium językowe, metody e-learningowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, burza
mózgów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Każdy semestr nauki na lektoracie języka obcego kończy się zaliczeniem
na ocenę, a cały kurs egzaminem. Zaliczenie: Zdobycie minimum 60%
punktów możliwych do uzyskania w ciągu semestru z testów (np.
zaliczenie na ocenę rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego), prac pisemnych i
wypowiedzi ustnych (np. wygłoszenie prezentacji, udział w dyskusji)
Obowiązkowa obecność na zajęciach. W semestrze student może bez
usprawiedliwienia opuścić dwa spotkania.

Semestr 2

Sylabusy

173 / 289

Metody nauczania:
konwersatorium językowe, metody e-learningowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, burza
mózgów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny /
ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Każdy semestr nauki na lektoracie języka obcego kończy się
zaliczeniem na ocenę, a cały kurs egzaminem. Zaliczenie: Zdobycie
minimum 60% punktów możliwych do uzyskania w ciągu semestru z
testów (np. rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego), prac
pisemnych i wypowiedzi ustnych (np. wygłoszenie prezentacji, udział
w dyskusji) Obowiązkowa obecność na zajęciach. W semestrze
student może bez usprawiedliwienia opuścić dwa spotkania. Egzamin
(po 2 semestrach nauki) składa się z części pisemnej i ustnej.
Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie minimum 60%
punktów zarówno za część pisemną jak i ustną. Do części ustnej
egzaminu mogą przystąpić studenci, którzy zdali część pisemną.
Ocena końcowa wyliczana jest przez dodanie wyników punktowych
uzyskanych z części pisemnej i ustnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Biegłość językowa na poziomie C1 zgodnie ze skalą Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego: - znajomość
zasad gramatycznych i leksykalnych koniecznych do osiągnięcia biegłości na poziomie C1 w języku obcym, umiejętność
komunikowania się w mowie i w piśmie w sytuacjach życia codziennego oraz uniwersyteckiego na poziomie C1.

Sylabusy
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Tutoriall II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.220.5cdd5f8e6aa7e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

wiedzę o metodach ﬁlozoﬁcznych.

FLZ_K2_W01,
FLZ_K2_W02,
FLZ_K2_W03,
FLZ_K2_W04,
FLZ_K2_W05,
FLZ_K2_W08,
FLZ_K2_W11

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

FLZ_K2_U01,
FLZ_K2_U02,
FLZ_K2_U03,
FLZ_K2_U04,
FLZ_K2_U05,
zaliczenie pisemne
FLZ_K2_U06,
FLZ_K2_U07,
FLZ_K2_U08,
FLZ_K2_U09,
FLZ_K2_U10, FLZ_K2_U13

napisać tekst ﬁlozoﬁczny zgodnie z formalnymi
wymogami, jakie są stawiane artykułom
w punktowanych czasopismach naukowych wzgl.
innym formom publikowania wyników badań
naukowych

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

stosunkowo samodzielnej pracy nad wybranym
problemem ﬁlozoﬁcznym, rozwiązywania problemów
wspólnie z mentorem, skutecznego komunikowania
wyników swoich analiz i przemyśleń

FLZ_K2_K02,
FLZ_K2_K03,
FLZ_K2_K04,
FLZ_K2_K05,
FLZ_K2_K06, FLZ_K2_K09

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
laboratoria

30

przygotowanie projektu

150

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Na I roku studenci są zobowiązani do zaliczenia dwóch tutoriali, po jednym w
każdym semestrze, na łączną ilość 12 pkt. ECTS. Studenci wybierają sobie tutorów
spośród pracowników IF posiadających co najmniej stopień doktora (do
wyczerpania górnego limitu trzech osób w danym semestrze). Deklarację wyboru
tutora należy składać wraz z deklaracją wyboru przedmiotów.
W1, U1, K1
Tutorial polega na ścisłej współpracy studentów (od 1 do 3 osób) z prowadzącym
przy interpretacji źródeł, pisaniu prac naukowych i krytycznej analizie powstałych
tekstów. Spotkania odbywają się z reguły co dwa tygodnie. Studenci mogą
zaliczyć obydwa tutoriale u różnych prowadzących, aby skorzystać z różnych
perspektyw pracy naukowej.

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć

laboratoria

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Na każde spotkanie student przygotowuje krótki tekst roboczy (konspekt,
zbiór tez, próbę uzasadnienia lub obalenia konkretnego stanowiska itp.).
Warunkiem zaliczenia jest napisanie tekstu spełniającego formalne
zaliczenie pisemne wymogi pracy naukowej (precyzyjne określenie problemu i metody,
wykorzystanie źródeł, nawiązanie do literatury badawczej, konstrukcja
tekstu, terminologia itd.). Teksty robocze i końcowe są gromadzone w
repozytorium Instytutu Filozoﬁi.
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Ochrona własności intelektualnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.220.5ca75696652f3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

celem jest pogłębienie wiedzy z zakresu własności intelektualnej, szczególnie prawa autorskiego, wzbogacenie
o takie zagadnienia jak aktualne rozstrzygnięcia sądowe dotyczące pojęcia utworu, ochrona programów
komputerowych, obrót prawami autorskimi, prawo autorskie w internecie

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności
intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego, zna
aktualny stan prawny dotyczący prawa autorskiego
oraz najnowsze orzeczenia dotyczące przedmiotu
ochrony, zna zasady odnoszące się do ochrony
programów komputerowych, zna zasady tworzenia
umów z zakresu obrotu prawami autorskimi, a także
podstawowe problemy prawa autorskiego w internecie

FLZ_K2_W17

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wskazać przykłady chronionych dóbr niematerialnych,
śledzić zmiany regulacji prawnych, odróżnić elementy
chronione i niechronione, odczytać treść umów
z zakresu prawa autorskiego, rozróżnić specyﬁkę
ochrony programów komputerowych oraz wskazać
podstawowe problemy korzystania z utworów
w internecie

FLZ_K2_U02,
zaliczenie pisemne
FLZ_K2_U03, FLZ_K2_U09

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

do przestrzegania podstawowych zasad związanych
z ochroną własności intelektualnej w szczególności
praw autorskich także w środowisku cyfrowym,
upowszechniania wiedzy w tym zakresie
w społeczeństwie, ochrony swoich interesów
autorskoprawnych w praktyce oraz sprawdzania
aktualności przepisów prawnych w tym obszarze

FLZ_K2_K01, FLZ_K2_K11

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

przygotowanie do egzaminu

5

analiza aktów normatywnych

5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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W ramach przedmiotu prezentowane są podstawowe pojęcia z zakresu własności
intelektualnej, w tym prawa autorskiego, wskazany jest aktualny stan regulacji
W1, U1, K1
prawnych w tej dziedzinie oraz orzecznictwa, omówione umowy z zakresu obrotu
autorskimi prawami majątkowymi, specyﬁka ochrony programów komputerowych,
bazy danych, problemy prawa autorskiego w internecie

1.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
test jednokrotnego wyboru, zaliczenie od 7 pkt/ 12

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość podstawowych zasad z zakresu prawa autorskiego

Sylabusy
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Philosophy of Music
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.2A0.5cdd5f6abe00d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
12.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z historią i najważniejszymi problemami ﬁlozoﬁi muzyki

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

posiada uporządkowaną i pogłębioną wiedzę
szczegółową w dziedzinie ﬁlozoﬁi muzyki.

FLZ_K2_W05,
FLZ_K2_W06

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

używa odpowiednich metod interpretacji tekstów
ﬁlozoﬁcznych i naukowych, potraﬁ syntetyzować
zawarte w nich idee i poglądy, i w oparciu o nie
formułować nowe pytania i problemy, a także
wskazywać możliwe sposoby ich rozwiązywania

FLZ_K2_U05

esej

FLZ_K2_K03

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

myśli samodzielnie i krytycznie, jest wyczulony
na demagogię, fałszywe argumenty i biurokratyczne
roszczenia zagrażającej autonomii, potraﬁ inspirować
innych do samodzielności i krytycyzmu w myśleniu

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

60

przeprowadzenie badań literaturowych

120

przygotowanie do egzaminu

120

przygotowanie do ćwiczeń

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
360

ECTS
12.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Celem kursu jest przegląd ﬁlozoﬁcznej reﬂeksji nad muzyką począwszy od
Pitagorejczyków, Platona i Arystotelesa. Istotnym punktem tego zarysu
historycznego będzie wiek XIX, w czasie którego nastąpiło wyraźne ożywienie
ﬁlozoﬁcznego zainteresowania muzyką. W tym właśnie okresie szereg
zasadniczych problemów ﬁlozoﬁi muzyki znalazło swe klasyczne sformułowania,
najpierw w ﬁlozoﬁi romantycznej (szczególnie w dziele Artura Schopenhauera), a
potem w słynnym sporze formalisty, Eduarda Hanslicka ze zwolennikami muzyki
programowej.
W oparciu o bardziej współczesne, XX-wieczne koncepcje i lekturę wybranych
tekstów omawiane będą klasyczne zagadnienia ﬁlozoﬁi muzyki, takie jak problem
znaczenia w muzyce i jej językowości, symbolu w muzyce, ekspresji i emocji,
treści i formy, muzyki absolutnej, ontologii dzieła muzycznego i inne.
Ponadto część kursu, w ramach ćwiczeń, poświęcona będzie zapoznaniu
studentów – na wybranych przykładach – z najbardziej podstawowym kanonem
literatury muzycznej w tradycji europejskiej: od Palestriny, przez Bacha, Mozarta i
Beethovena do Debussy’ego i Strawińskiego.

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin pisemny, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Praca semestralna lub test zaliczeniowy, a następnie końcowy
egzamin pisemny.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs w języku angielskim. Znajomość języka angielskiego przynajmniej na poziomie B2.
Kurs jest dedykowany dla studentów studiów II i III stopnia (magisterskich i doktoranckich) oraz wszystkich studentów
zagranicznych. Studenci w ostatnim roku studiów licencjackich mogą być przyjęci za specjalną zgodą prowadzącego.
The course taught in English. Knowledge of English at least at the level B2
The course is open for students of Master Study (SUM), doctoral students and for all international students. Students in the
ﬁnal year of Bachelor Study may be admitted with the special permission of the lecturer.

Sylabusy
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Art and Aesthetics in 20th and 21st century
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.2E0.5cdd5f89a3fb6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 3,
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

The aim of the course is to focus on the evolution and changes of art and aesthetics categories from the
beginning of XX Century till contemporary Art.

C2

We focus on the values which are implemented in works of art, on a status of the object in art, on art’s
conceptual dimension, and changes between the world of art and others human spheres.

C3

The aim of the course is also to present the New Media Art, where a technology is treated as a medium for
artistic creation.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

184 / 289

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

students have knowledge about the Avant-garde and
new-avantgarde movements in art.

FLZ_K2_W02,
FLZ_K2_W04

esej

W2

students have knowledge of the 20th Century
aesthetic's theories.

FLZ_K2_W10,
FLZ_K2_W12

esej

W3

students recognize the most important artists of the
XXth century and their works

FLZ_K2_W14,
FLZ_K2_W16

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

students are able to use the notions of aesthetics to
analyze works of art.

FLZ_K2_U04, FLZ_K2_U12 esej

U2

students are able to discuss and defend views related
to theories created in aesthetics in XX century and
refer them to earlier theories.

FLZ_K2_U11, FLZ_K2_U15 esej

U3

students have the ability to assimilate a new artistic
trends and innovative, original works of art and is
prepared to write an artistic criticque.

FLZ_K2_U07, FLZ_K2_U12 esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

students are prepared to discuss the values of
contemporary art in international scale.

FLZ_K2_K03, FLZ_K2_K13

esej

K2

students are prepared to cooperate with artists, and
art institutions.

FLZ_K2_K02, FLZ_K2_K05

esej

K3

students are prepared to discuss about art as a form
of communication, as intervention or criticism, is
prepared for explaining the conceptual content of
works of art.

FLZ_K2_K04, FLZ_K2_K13

esej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie eseju

30

przygotowanie do zajęć

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

przygotowanie referatu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy

185 / 289

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

The birth of XXth Century conceptualism.

W1, K3

2.

Objectivism or subjectivism in the evaluation of art?

W2

3.

The art can be everything, which does not mean that art everything is - in
reference to M. Duchamp.

W2, K1

4.

Abstractionism: Malevich's "Black Square" and Kandinsky's colorful world.

W1, W3

5.

Art and emotions: surrealism and abstract expressionism.

W1, W3

6.

Conceptual art and its manifestos.

W1, K3

7.

Industrialism: speed and steam.

W2, U3

8.

Performance Art.

U2, K3

9.

Critical art of the 90’s in Poland: activism and intervencionism.

U2, K1

10.

Institutionalism – artefact and work of art.

U1, K2

11.

New Media Art: divisions and properties.

W2, U2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
essay, presence

Wymagania wstępne i dodatkowe
The course is entirely conducted in English

Sylabusy

186 / 289

Usability engineering and user experience design
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.2A0.5cdd5f8d7b6ba.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0288Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje
obejmujące sztukę i przedmioty humanistyczne

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30, wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

G1

Basics of Human Computer Interface Design User-Centered Design Process and methodologies Implementation
models and user mental models Understanding and modelling users: Personas and goals Design foundation:
Scenarios and requirements Usability testing Usability and accessibility

G2

Read and present recent research papers on user-centered design.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

187 / 289

W1

znajomość metodologii projektowania
skoncentrowanego na użytkowniku,
skoncentrowanych na kognitywistyce
i z wyszczególnieniem technik przeprowadzania
testów użyteczności (technik ewaluacyjnych).

FLZ_K2_W10,
FLZ_K2_W12

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

przeprowadza obserwacje etnograﬁczne i wywiady
pogłębione. Buduje prototypy i przeprowadza testy
użyteczności.

FLZ_K2_U03, FLZ_K2_U12 projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

czyta artykuły naukowe, wciela pomysły znalezione
w tekstach we własne projekty, prezentuje pomysły
innym ekspertom z danego obszaru.

FLZ_K2_K05, FLZ_K2_K07

projekt, prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

wykład

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

przygotowanie projektu

30

przygotowanie raportu

15

przeprowadzenie badań literaturowych

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawy wiedzy z obszaru procesu projektowania interfejsów człowiek-komputer
i metodologii modeli implementacji i modeli mentalnych użytkownika. Rozumienie
i modelowanie użytkownika poprzez tworzenie person. Podstawy projektowania z
użyciem scenariuszy i wymagań. Testowanie użyteczności. Projektowanie
użyteczności i dostępności.

W1, U1

2.

Czyta i prezentuje najnowsze artykuły naukowe o tematyce projektowania
zorientowanego na użytkownika.

K1

Sylabusy

188 / 289

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, burza mózgów, seminarium, metoda projektów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

projekt, prezentacja

Ocena prezentacji. Ocena projektu.

wykład

projekt, prezentacja

Ocena prezentacji. Ocena projektu.

Sylabusy

189 / 289

Creativity: cognitive and computional perspectives
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.2A0.5cdd5f8c35ed6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0288Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje
obejmujące sztukę i przedmioty humanistyczne

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30, wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Various theories of creativity; empirical studies of creativity; computational modelling of creative processes and
design of computational systems that exhibit creativity.

C2

Read research papers; critically analyse and evaluate their contributions; and present the results of this analysis
in front of their peers.

C3

Discussing various ideas in a group and incorporate the results of this discussion in their own work.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

190 / 289

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

various theories of creativity; empirical studies of
creativity; computational modelling of creative
processes and design of computational systems that
exhibit creativity.

FLZ_K2_W12

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

read research papers; critically analyse and evaluate
their contributions; and present the results of this
analysis in front of their peers.

FLZ_K2_U03, FLZ_K2_U05 projekt, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

discussing various ideas in a group and incorporate
the results of this discussion in their own work.

FLZ_K2_K05

projekt

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

przygotowanie projektu

30

przygotowanie raportu

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

przeprowadzenie badań literaturowych

30

wykład

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Cognitive theories of creativity
2. Historical studies of creative people
3. Creativity in sciences and arts
4. Everyday creativity
5. Creativity in infants
6. Techniques for stimulating creativity
7. Group creativity or collaborative creativity
8. Computationally modelling of creativity

W1

Sylabusy

191 / 289

2.

Read recent research papers on cognitive modelling of creativity and
computational creativity systems. Present these papers in the class and discuss
their contributions and limitations.

U1

3.

Do a group project to explore or model some aspect of creativity.

K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, seminarium, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

projekt, prezentacja Evaluation of class presentations. Evaluation of project.

wykład

projekt, prezentacja Evaluation of class presentations. Evaluation of project.

Sylabusy

192 / 289

Kant's philosophy of religion and its historical context
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.2A0.62173af03f42a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30, wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie słuchaczy z ﬁlozoﬁą religii Immanuela Kanta w jej historycznym kontekście (europejskie Oświecenie).

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student zna i rozumie podstawowe pojęcia ﬁlozoﬁi
religii Kanta.

FLZ_K2_W05,
FLZ_K2_W14,
FLZ_K2_W16

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

193 / 289

W2

Student zna i rozumie kontekst historyczny
europejskiego Oświecenia i różne koncepcje religii
formułowane w tym kontekście.

FLZ_K2_W05,
FLZ_K2_W06,
FLZ_K2_W07

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ deﬁniować pojęcia z zakresu
nowożytnej ﬁlozoﬁi religii, w szczególności te należące
do ﬁlozoﬁi krytycznej Immanuela Kanta.

FLZ_K2_U04,
egzamin ustny,
FLZ_K2_U05, FLZ_K2_U06 zaliczenie na ocenę

U2

Student potraﬁ zinterpretować tekst z zakresu historii
ﬁlozoﬁi i historii idei, uargumentować swoje
stanowisko interpretacyjne i przedstawić rezultaty
swojej pracy badawczej w formie eseju.

FLZ_K2_U06,
egzamin ustny,
FLZ_K2_U07,
zaliczenie na ocenę
FLZ_K2_U08, FLZ_K2_U10

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do przeprowadzenia własnych
badań w zakresie historii ﬁlozoﬁi, analizy tekstu
ﬁlozoﬁcznego i odnoszenia zawartej w nim
problematyki do kontekstu historycznego.

FLZ_K2_K03,
FLZ_K2_K05, FLZ_K2_K10

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

wykład

30

przygotowanie do ćwiczeń

20

przygotowanie do egzaminu

10

przeprowadzenie badań literaturowych

30

przygotowanie eseju

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Religia w Oświeceniu. Oświecenie radykalne i umiarkowane, świeckie i religijne.
Zarys problematyki.

W1, W2, U1, U2, K1

2.

Oświeceniowa krytyka religii: les philosophes (Voltaire, Diderot, d'Holbach).

W1, W2, U1, U2, K1

Sylabusy

194 / 289

3.

Oświeceniowa krytyka religii: angielscy deiści (Tindal, Collins, Toland); wpływ
socynianizmu na religijną heterodoksję (np. John Locke).

W1, W2, U1, U2, K1

4.

Polityka religijna państwa pruskiego w XVIII wieku: relacje między państwem a
kościołem w czasach Fryderyka Wielkiego i Fryderyka Wilhelma II.

W1, W2, U1, U2, K1

5.

Kant wobec edyktu Woellnera - problemy z cenzurą.

W1, W2, U1, U2, K1

6.

Pietyzm jako nurt reformatorski w obrębie luteranizmu. Spór o rolę kościoła.

W1, W2, U1, U2, K1

7.

Racjonalizm religijny i krytyka religii objawionej. Wpływ idei Spinozjańskich na
radykalizację stanowisk wobec religii w Niemczech i Niderlandach pod koniec XVII
i w XVIII wieku.

W1, W2, U1, U2, K1

8.

Spór o panteizm (Mendelssohn vs. Jacobi) i stanowisko Kanta.

W1, W2, U1, U2, K1

9.

Uprzywilejowana rola chrześcijaństwa? Kant wobec innych wyznań i religii, w
szczególności judaizmu.

W1, W2, U1, U2, K1

10.

Deizm, ateizm, heterodoksja - a religia racjonalna Kanta

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe,
konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę

pozytywna ocena eseju, rozmowa na temat napisanego eseju i lektur pod
koniec zajęć

wykład

egzamin ustny

opanowanie treści wykładu potwierdzone pozytywną oceną z ustnego
kolokwium

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2 oraz ogólna wiedza z zakresu historii ﬁlozoﬁi nowożytnej.

Sylabusy

195 / 289

Social and Political Philosophy of Language
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.2A0.62174f9b1b39b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z najnowszymi obszarami badań w ﬁlozoﬁi języka o nakierowaniu
społecznym i politycznym oraz przygotowanie studentów do samodzielnej pracy badawczy w tym zakresie. The
goal of the course is to familiarize students with the newest research areas in socially and politically sensitive
philosophy of language and to prepare students to conduct their own research in this ﬁeld.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

196 / 289

W1

Podstawowe problemy i metody analitycznej ﬁlozoﬁi
języka o nakierowaniu społecznym i politycznym The
basic questions and methods of socially and politically
sensitive analytic philosophy of language

FLZ_K2_W10

prezentacja

FLZ_K2_U07

esej, prezentacja

FLZ_K2_K03

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Krytycznie analizować teksty z obszaru tematycznego
kursu, samodzielnie formułować problemy badawcze
i argumenty Critically analyze readings in the research
are of the class, formulate research problems and
arguments on their own

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Podejmowania dyskusji dotyczącej tematów
o istotnym znaczeniu społecznym i politycznym przy
użyciu pojęć i metod ﬁlozoﬁi języka Discuss topics of
social and political signiﬁcance with the use of
concepts and methods of the philosophy of language

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

60

przygotowanie referatu

15

Przygotowanie prac pisemnych

75

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

197 / 289

This is an advanced seminar taught entirely in English. We will discuss recent
developments in analytic philosophy which consist in the application of standard
methods and concepts of philosophy of lanugage to topics of social and political
signiﬁcance. Readings and discussions will be centered around three thematic
clusters:
1. Applications of speech act theory to analyses of hate speech, oppressive
speech, speech-related injustices and performative social categories.
2. Semantic and pragmatic theories of slurs and oﬀensive language.

1.

W1, U1, K1

3. Applications of linguistic theories, especially presupposition theory, to analyses
of political discourse and propaganda.
Authors to be read include, among others, Austin, Strawson, and Stalnaker on the
side of standard methods and concepts, and Butler, Langton, Maitra, Stanley, and
Tirrell on the side of social and political applications.
Students will be required to prepare one in-class presentation and complete
several very short written assignments.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, seminarium, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Prezentacja na zajęciach; zadania pisemne In-class presentation; written
assignments

Wymagania wstępne i dodatkowe
Nie ma określonych prerekwizytów, ale wymagana jest podstawowa znajomość metod ﬁlozoﬁi analitycznej i zdolność do
samodzielnego formułowania problemów i argumentów ﬁlozoﬁcznych. Obecność jest obowiązkowa.
No preliminary courses are required, but students should be familiar with the methods of analytic philosophy and be capable
of formulating philosophical questions and arguments on their own. Attendance is required.

Sylabusy
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Algebra, logic, and proof theory
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.2A0.621def6a9aac4.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30, wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
G1

Zrozumienie roli teorii dowodu i algebry w logice, oraz ich wzajemnych związków

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Rachunki sekwentów i ich związek z logiką
równościową

FLZ_K2_W10,
FLZ_K2_W11,
FLZ_K2_W15

egzamin ustny
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W2

Podstawy algebry uniwersalnej i jej zastosowania
w logice.

FLZ_K2_W10,
FLZ_K2_W11,
FLZ_K2_W15

egzamin ustny

W3

Związki między teorią dowodu a algebrą uniwersalną

FLZ_K2_W10,
FLZ_K2_W11,
FLZ_K2_W15

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Używać systemów sekwentowych do dowodzenia
twierdzeń, analizować dowody oraz identyﬁkować
własności systemów dowodzenia.

FLZ_K2_U01,
FLZ_K2_U02,
egzamin ustny
FLZ_K2_U06, FLZ_K2_U07

U2

Stosować metody algebry uniwersalnej w logice

FLZ_K2_U01,
FLZ_K2_U02,
egzamin ustny
FLZ_K2_U06, FLZ_K2_U07

U3

Tłumaczyć problemy z języka teorii dowodu na język
algebry i odwrotnie; stosować tę z dwóch aparatur,
która okaże sie wygodniejsza.

FLZ_K2_U01,
FLZ_K2_U02,
egzamin ustny
FLZ_K2_U06, FLZ_K2_U07

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wszystkiego lecz nie oczekuje niczego.

FLZ_K2_K03, FLZ_K2_K05

egzamin ustny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

wykład

30

przygotowanie do ćwiczeń

60

przygotowanie do egzaminu

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Krótkie przypomnienie wiadomości wstępnych - logika i podstawy algebry

W2, U2, K1

2.

Systemy sekwentowe dla logiki klasycznej i intuicjonistycznej. Reguła cięcia.
Twierdzenie o eliminacji cięcia.

W1, U1, K1
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3.

Algebry Boole'a i algebry Heytinga. Dedukowalność i ﬁltry kongruencyjne. Algebry
wolne jako algebry Lindenbauma. Systemy sekwentowe i logika quasiidentyczności. Dowiedlne sekwenty i quasi-identyczności prwdziwe w algebrach
wolnych.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

4.

Rezyduacja. Bieguny relacji i związki Galois. Struktury z rezyduacją. Kraty z
rezyduacją.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

5.

Logiki podstrukturalne i ich teoria dowodu. Systemy sekwentowe dla logik
podstrukturalnych i odpowiadające im struktury z rezyduacją. Twierdzenia o
pelności.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

6.

Struktura krat z rezyduacją. Podalgebry wypukłe i kongruence. Nuclei.
Representacje.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

7.

Algebraiczne dowody twierdzeń o eliminacji cięcia. Uzupełnienia. Układy
rezyduacyjne.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

8.

Stan badań i problemy otwarte.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, rozwiązywanie zadań, wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

egzamin ustny

zdanie egzaminu

wykład

egzamin ustny

zdanie egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs z logiki zaliczony na co najmniej 4.0.
Introduction to universal algebra and its applications to logic completed.

Sylabusy
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The art of EEG data analysis
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.2A0.624160f00bd82.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0288Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje
obejmujące sztukę i przedmioty humanistyczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Knowledge 1. Understand selected concepts and approaches in state-of-the-art electrophysiology data analysis,
such as: - time-frequency analyses - Functional connectivity analyses - Cross-frequency coupling 2. Understand
what questions may be answered using these techniques. 3. Practical knowledge of running these analyses in
Matlab. Skills 4. Ability to present, discuss and critically evaluate scientiﬁc articles. 5. Translate scientiﬁc
concepts into testable research questions. Social competences 6. Ability to present scientiﬁc concepts to peers,
receive and provide feedback on presentation.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

1. Student zna i rozumie zaawansowane narzędzia
do analizy danych elektroﬁzjoloﬁcznych. 2. Student
zna i rozumie na jakie pytania badawcze można
odpowiedzieć przy użyciu tych narzędzi.

FLZ_K2_W03

raport, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

1. Student potraﬁ prezentować, omawiać oraz
poddawać konstruktywnej krytyce wynki badań
elektroﬁzjolgicznych 2. Student potraﬁ formułować
pytania badawcze.

FLZ_K2_U02,
FLZ_K2_U03,
prezentacja
FLZ_K2_U05,
FLZ_K2_U11,
FLZ_K2_U13, FLZ_K2_U15

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do samodzielnego i krytycznego
myślenia. Jest gotów do wspólnej pracy nad tekstem
oraz wspólnego programowania. Jest gotów do tego
aby efektywnie uczyć się złożonych pojęć oraz
komunikować wyniki badań a także prowadzić
konstruktywną dyskusję.

FLZ_K2_K01,
FLZ_K2_K02,
FLZ_K2_K03,
FLZ_K2_K04,
FLZ_K2_K05,
FLZ_K2_K06,
FLZ_K2_K07,
FLZ_K2_K08,
FLZ_K2_K09,
FLZ_K2_K10, FLZ_K2_K11

raport, prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

60

przygotowanie do ćwiczeń

30

programowanie

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

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. Time-frequency analysis
1.

2. Cross-frequency coupling

W1, U1, K1

3. Functional connectivity

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, burza mózgów, seminarium, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

1. Prezentacja oraz prowadzenie dyskusji nt. wybranych artykułów
raport, prezentacja naukowych. 2. Aktywny udział w zajęciach. 3. Raport z analizy danych w
środowisku Matlab.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Some experience in collecting and analyzing EEG data will help. Apart from presenting and discusssing research articles we
will use Matlab as our data processing tool. A basic knowledge of Matlab programming (e.g. as can be gained from following
the tutorial section in the online Help of Matlab) will be assumed from the beginning. No Matlab tutorial will be given during
the course.

Sylabusy
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Ontologia II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.220.5cdd5f8ea6b8a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest pogłębienie znajomości podstawowych zagadnień z zakresu ontologii (metaﬁzyki) w odniesieniu
do problematyki egzystencjalnej oraz zagadnienia identyczności.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zaawansowane problemy z zakresu ontologii
(metaﬁzyki).

FLZ_K2_W02,
FLZ_K2_W05,
FLZ_K2_W06,
FLZ_K2_W07,
FLZ_K2_W09,
FLZ_K2_W10

zaliczenie na ocenę,
raport, prezentacja,
egzamin pisemny / ustny

FLZ_K2_U01,
FLZ_K2_U03,
FLZ_K2_U05,
FLZ_K2_U06,
FLZ_K2_U09,
FLZ_K2_U11,
FLZ_K2_U13, FLZ_K2_U14

zaliczenie na ocenę,
projekt, raport, esej,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

FLZ_K2_K05,
FLZ_K2_K06,
FLZ_K2_K07, FLZ_K2_K08

projekt, raport, esej,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

identyﬁkować problemy z zakresu ontologii
(metaﬁzyki) w ramach współczesnej debaty
ﬁlozoﬁcznej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

pracy badawczej z opiekunem naukowym i współpracy
na gruncie badań z zakresu ontologii (metaﬁzyki), jak
również badań interdyscyplinarnych

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie projektu

10

przeprowadzenie badań literaturowych

10

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

8

przygotowanie raportu

10

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie referatu

15

przygotowanie do zajęć

25

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

ćwiczenia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Program kursu będzie obejmował realizację m.in. następujących zagadnień:
metaﬁzyczny i semantyczny problem istnienia, istnienie a sposoby istnienia,
orzekanie egzystencjalne, identyczność, identyczność osobowa, trwanie w czasie,
rodzaje naturalne.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, analiza przypadków, konsultacje, metoda projektów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

projekt, raport, prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

Warunki zaliczenia zostaną podane na pierwszych
zajęciach. Egzamin wyłącznie dla osób, które chcą
podwyższyć swoją. ocenę.

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę, esej

Warunki zaliczenia zostaną podane na pierwszych
zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kursy podstawowe za zakresu logiki i ontologii.

Sylabusy
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Epistemologia II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.220.5cdd5f8ed21ec.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

osiągnięcie wszystkich efektów opisanych w kolejnej sekcji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

pogłębione informacje z zakresu epistemologii

FLZ_K2_W09

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

rozpoznać sytuacje, w których wiedza z zakresu
epistemologii może być relewantna dla innych
problemów ﬁlozoﬁcznych

FLZ_K2_U05

egzamin ustny

FLZ_K2_K05

egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

rozmowy o zastosowaniu wiedzy epistemologicznej
do analizy innych problemów ﬁlozoﬁcznych

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

30

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do ćwiczeń

29

przygotowanie do egzaminu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

wykonanie ćwiczeń

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Współczesne nurty w ﬁlozoﬁi percepcji

W1, U1, K1

2.

Współcześnie rozważane koncepcje prawdy

W1, U1, K1

3.

Wiedza i uzasadnienie: współczesne spory, problem indukcji

W1, U1, K1

4.

Elementy epistemologii społecznej

W1, U1, K1

5.

Elementy epistemologii formalnej

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin ustny

ćwiczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
zdanie egzaminu ustnego
spełnienie wymogów ustalonych przez prowadzącego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończony podstawowy kurs epistemologii.

Sylabusy
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Analiza danych empirycznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.2A0.1586247198.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami statystycznymi

C2

zapoznanie studentów z obsługą podstawowych pakietów analizy statystycznej danych (PS IMAGO/SPSS)

C3

zapoznanie studentów z praktyką analizowania danych empirycznych z użyciem podstawowych testów
statystycznych

C4

zapoznanie studentów z praktyką Otwartej Nauki (Open Science).

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

podstawową terminologię statystyczną

FLZ_K2_W10

zaliczenie na ocenę

W2

podstawy procesu analizy danych behawioralnych
i EEG

FLZ_K2_W10

zaliczenie na ocenę

W3

problematyczność analizy danych

FLZ_K2_W10

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zoperacjonalizować problem badawczy
i zaproponować odpowiednią obróbkę i analizę
statystyczną danych

FLZ_K2_U01, FLZ_K2_U03 zaliczenie na ocenę

U2

przeprowadzić eksplorację i analizę danych z użyciem
wybranych testów parametrycznych

FLZ_K2_U01, FLZ_K2_U03 zaliczenie na ocenę

U3

krytycznie ocenić artykuł naukowy pod względem
przeprowadzonej analizy danych empirycznych

FLZ_K2_U01, FLZ_K2_U03 zaliczenie na ocenę

U4

samodzielnie używać pakietu służącego analizie
danych (PS IMAGO/SPSS)

FLZ_K2_U01, FLZ_K2_U03 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

rzetelnej i trafnej analizy danych z eksperymentów
z użyciem testów parametrycznych

FLZ_K2_K06, FLZ_K2_K07

zaliczenie na ocenę

K2

rzetelnej i trafnej oceny analizy statystycznej
przeprowadzonej przez inne osoby (np. opublikowanej
w formie artykułu naukowego).

FLZ_K2_K01, FLZ_K2_K12

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

60

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

rozwiązywanie zadań problemowych

20

analiza i przygotowanie danych

15

przygotowanie do egzaminu

10

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

20

przygotowanie do ćwiczeń

5

uczestnictwo w egzaminie

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
145

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Sylabusy

212 / 289

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Struktura procesu badawczego i podstawowe pojęcia statystyczne.

W1

2.

2. Podstawowe strategie testowania hipotez i metody analizy danych.

W1, W2, U1

3.

3. Częste błędy i problemy w analizie danych empirycznych oraz sposoby ich
rozwiązywania.

W1, W2, W3, U3, K1

4.

4. Podstawy obsługi pakietu PS IMAGO/SPSS.

U2, U4

5.

5. Przygotowanie danych do analizy w pakiecie statystycznym.

U1, U2

6.

6. Wstępna eksploracja danych i analiza przypadków odstających.

U1, U2

7.

7. Metody analizy danych (m.in. korelacja, porównanie średnich dwóch grup,
analiza wariancji).

W1, W2, W3, U1, U2, U4,
K1

8.

8. Właściwa interpretacja statystyk.

W3, U3, U4, K1

9.

9. Adekwatna wizualizacja efektów przeprowadzonych analiz oraz raportowanie
wyników według standardu edytorskiego Amerykańskiego Towarzystwa
Psychologicznego (APA).

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, konsultacje, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, wykład z prezentacją
multimedialną, burza mózgów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Przynajmniej 51% poprawnie wykonanego testu pisemnego oraz testu
zaliczenie na ocenę praktycznego; odpowiednia liczba obecności na zajęciach; poprawne
wykonanie wszystkich zadań domowych;

Wymagania wstępne i dodatkowe
ukończony kurs ze Statystyki lub Metodologii badań;
dobra bierna znajomość języka angielskiego umożliwiająca samodzielną lekturę tekstów w języku angielskim;

Sylabusy
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Argumenty bioetyki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.2A0.5cdd5f6a25a70.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z problematyką konﬂiktów etycznych w dziedzinie zdrowia publicznego

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student dostrzega i rozumie interdyscyplinarny
charakter ﬁlozoﬁi, zwłaszcza znaczenie namysłu
etycznego w procesie rozwoju nauk medycznych

FLZ_K2_W01,
FLZ_K2_W02,
FLZ_K2_W10,
FLZ_K2_W11,
FLZ_K2_W15

egzamin ustny,
zaliczenie

W2

terminologię bioetyczną w języku angielskim

FLZ_K2_W04,
FLZ_K2_W05,
FLZ_K2_W06

egzamin ustny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

krytycznie analizować teksty naukowe z zakresu
bioetyki, identyﬁkować tezy w nich zawarte oraz
rekonstruować argumenty

FLZ_K2_U01,
FLZ_K2_U05,
egzamin ustny,
FLZ_K2_U06,
zaliczenie
FLZ_K2_U08,
FLZ_K2_U11, FLZ_K2_U12

U2

identyﬁkować problemy etyczne w sferze
biomedycyny

FLZ_K2_U08, FLZ_K2_U12

egzamin ustny,
zaliczenie

FLZ_K2_K02,
FLZ_K2_K03, FLZ_K2_K05

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student jest gotów pod wpływem prezentowanych idei
kształtować swoje postawy, nie rezygnując jednak
z intelektualnej samodzielności i krytycyzmu

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

58

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie do egzaminu

40

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

A.: konﬂikty, w jakich nierzadko pozostają z sobą etyczne wartości i zasady – jak
choćby wartość dobrostanu i wartość sprawiedliwości, zasada maksymalizacji
pożytku ogółu i zasada respektowania autonomii jednostki – związane szczególnie
ze zdrowiem publicznym; cz. 1-3

W1, W2, U1, U2, K1

2.

B: konﬂiktowe sytuacje etyczne, jakie stanowią różne formy przymusu w zakresie
ochrony zdrowia: przymusowa kwarantanna i izolacja jako restrykcje
zapobiegające szerzeniu się chorób zakaźnych; cz. 1-3

W1, W2, U1, U2, K1

3.

C: obowiązkowe szczepienia ochronne, cz. 1-3

W1, W2, U1, U2, K1

4.

D: niedobrowolne testy i badania przesiewowe

W1, W2, U1, U2, K1

5.

E: przymusowe leczenie niektórych zaburzeń psychicznych, takich jak psychozy
lub uzależnienia

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin ustny

egzamin z treści wykładów

ćwiczenia

zaliczenie

regularne i aktywne uczestnictwo w zajęciach; przygotowanie pracy
pisemnej

Wymagania wstępne i dodatkowe
bierna znajomość j. angielskiego

Sylabusy
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Ars Electronica - Sztuka | Nauka | Technologia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.2A0.5cdd5f897a47d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
e-learning: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursy jest zaprezentowanie tematyki dotyczącej sztuki elektronicznej (Sztuki Nowych Mediów), z której
wyrastają takie kierunki jak: Sztuka Sieci, hybrydowa, sztucznej inteligencji, posmedialna lub telematyczna. Tego
rodzaju sztuka powstaje i rozwija się dzięki twórczej inspiracji płynącej z badań i odkryć naukowych oraz szeroko
pojmowanego rozwoju technologii.

C2

Celem kursu jest pokazanie, że na gruncie procesu twórczego poddawana jest reﬂeksji humanistycznej
technologia, stając się inspiracją dla powstawania prac artystycznych, przez co czasami proces twórczy może
zyskiwać charakter badań naukowych lub eksperymentów.

C3

Celem kursu jest uzasadnienie, że powstające w ramach Sztuki Nowych Mediów prace są najczęściej procesualne,
nierzadko mają wymiar globalny lub są rozproszone, dotyczą coraz powszechniejszego zaangażowania
użytkowników w Sieć lub wynikają z zainteresowań genetyką.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

studentka/student rozróżnia nurty we współczesnej
sztuce elektronicznej, takie jak Sztuka Sieci,
hybrydowa, sztucznej inteligencji, bioart, sztuka GPS
i satelitarna, posmedialna lub telematyczna.

FLZ_K2_W01,
FLZ_K2_W04,
FLZ_K2_W06

egzamin ustny, esej

W2

studentka/student uświadamia sobie jakie jest
znaczenie nowoczesnych technologii dla inspiracji
i twórczości artystycznej.

FLZ_K2_W08,
FLZ_K2_W11,
FLZ_K2_W13

egzamin ustny, esej

W3

studentka/student zyskuje wiedzę na temat
FLZ_K2_W14,
cyberkultury oraz znaczenia badań
FLZ_K2_W15,
interdyscyplinarnych prowadzonych w ramach procesy
FLZ_K2_W17
twórczego.

egzamin ustny, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

studentka/student posiada zdolność komunikacji
na temat sztuki współczesnej, orientuje się
w technologiach na podstawie których powstają
elektroniczne dzieła sztuki.

FLZ_K2_U02,
egzamin ustny, esej
FLZ_K2_U03, FLZ_K2_U09

U2

studentka/student posiada zdolność asymilacji nowych
trendów w myśleniu o sztuce i technologii, zachowuje
krytycyzm w powiązaniu z asymilacją nowych
fenomenów i zachowań związanych z cyberkulturą.

FLZ_K2_U09,
egzamin ustny, esej
FLZ_K2_U12, FLZ_K2_U14

U3

studentka/student potraﬁ poddać krytyce artystycznej
współczesne dzieła sztuki.

FLZ_K2_U01,
egzamin ustny, esej
FLZ_K2_U02, FLZ_K2_U03

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

studentka/student potraﬁ komunikować się
w środowisku artystycznym i inżynierskim, w celu
stworzenia zespołu umożliwiającego realizację
artystycznego projektu.

FLZ_K2_K08,
FLZ_K2_K09, FLZ_K2_K10

egzamin ustny, esej

K2

studentka/student jest gotowa/y do podjęcia pracy
zawodowej, np. w galerii sztuki współczesnej lub
czasopiśmie o tematyce sztuki.

FLZ_K2_K07,
FLZ_K2_K08, FLZ_K2_K09

egzamin ustny, esej

K3

studentka/student jest gotowa/y do prowadzenia
dyskusji w środowiskach artystycznych,
cyberkulturowych, w medialnych na temat
cyberkultury i sztuki współczesnej.

FLZ_K2_K07,
FLZ_K2_K10, FLZ_K2_K13

egzamin ustny, esej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

e-learning

30

przygotowanie eseju

20

przygotowanie referatu

10

Sylabusy
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przygotowanie do zajęć

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

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.

Obraz i przestrzeń - prosceniczność i interaktywność.

W1, W2

2.

Warsztat artysty medialnego: wybrane technologie.

W2, U3

3.

Sztuka zawierająca progres, odkrywanie i rozwój: historia mediów w sztuce.

K2, K3

4.

Net Art i Post-Internet Art.

W1, W2, U1, K3

5.

Sztuka monitoringu.

W3, U1

6.

Telematyczność - zmysłowość w VR

U1, U2

7.

Artystczne roboty i inteligentne programy

W1, W2

8.

Hybrydowość: artystyczne połączenia odmiennych materii.

W1, W2

9.

Proto-bioart a wet media.

W1, W3

10.

BioArt - zwierzliny i tkankowce

W1, U2

11.

Sztuka transgeniczna - case study: Alba

W3, U1

12.

Estetyka postmedialna.

K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe, wykład konwersatoryjny, wykład z
prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
e-learning

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin ustny, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność, praca pisemna
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Autobiograﬁa jako „ﬁlozoﬁa praktyczna”. Znaczenie autobiograﬁi dla
ﬁlozoﬁcznej antropologii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.260.5cdd5f7216ce7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Student powinien rozumieć intelektualny kontekst, w którym autobiograﬁa staje się interesująca ﬁlozoﬁcznie,
oraz umieć go zrekonstruować, wskazując na myślicieli oraz historyczne stanowiska. Zaś na podstawie dyskusji
problemów w czasie zajęć przedstawi, krytyczny lub historyczny, komentarz do wybranej przez siebie
autobiograﬁi lub zagadnienia z zakresu teorii autobiograﬁi. Podczas wspólnej lektury klasyki autobiograﬁi student
obserwuje, jak z życiowego doświadczenia wyłaniają się na drodze historycznej antropologiczne kategorie, które
zna z tekstów czysto ﬁlozoﬁcznych. W ten sposób zyskuje głębsze rozumienie również własnych studiów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student powinien rozumieć intelektualny kontekst,
w którym autobiograﬁa staje się interesująca
ﬁlozoﬁcznie, oraz umieć go zrekonstruować, wskazując
na myślicieli oraz historyczne stanowiska. Zaś
na podstawie dyskusji problemów w czasie zajęć
FLZ_K2_W02,
przedstawić krytyczny lub historyczny komentarz
do wybranej przez siebie autobiograﬁi lub zagadnienia FLZ_K2_W04,
z zakresu teorii autobiograﬁi. Podczas wspólnej lektury FLZ_K2_W11
klasyki autobiograﬁi student obserwuje, jak
z życiowego doświadczenia wyłaniają się na drodze
historycznej antropologiczne kategorie, które zna
z tekstów czysto ﬁlozoﬁcznych. W ten sposób zyskuje
głębsze rozumienie również własnych studiów.

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

FLZ_K2_U01,
prezentacja
FLZ_K2_U06, FLZ_K2_U08

patrz punkt: cele przedmiotu

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

poszerzania własnej kultury humanistycznej, rozumnej
rozmowy na temat ﬁlozoﬁcznych zagadnień

FLZ_K2_K05, FLZ_K2_K10

prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie projektu

30

konsultacje

25

przygotowanie do egzaminu

10

przeprowadzenie badań literaturowych

55

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Sylabusy

Celem zajęć jest ukazanie ﬁlozoﬁcznego znaczenia autobiograﬁi – literackiego
„gatunku”, który pojawia się jako kulturowy wynalazek, uznający indywidualne
życie za warte osobnej reﬂeksji.
Zakładamy, że choć bezpośrednią pobudką dla powstania pewnej autobiograﬁi
mogą stać się takie motywy, jak: próżność czy pragnienie sławy, potrzeba
usprawiedliwienia siebie lub uczynienia wyznania, tym, o co naprawdę tu chodzi,
jest ﬁlozoﬁczna „radość rozmawiania z sobą samym”.
Za Georgiem Mischem twierdzimy, że historia autobiograﬁi to dzieje medium, za
pomocą którego umysł staje się siebie świadomy lub inaczej: dzieje ludzkiej
samowiedzy.
W tej swojej funkcji autobiograﬁa staje się dla nas interesująca ﬁlozoﬁcznie.
Tylko na pozór przedstawia ona pewną egzystencję, „jaką ona była”.
W autobiograﬁi jako „medytacji nad jaźnią” życie umysłu wyzwala się i pogłębia.
Poprzez akt autobiograﬁczny porusza się on ku swoim możliwościom. Nie próbuje
odzyskać na własność tego, co przeszłe, lecz chodzi mu o jego życie teraz i w
przyszłości.
Zakładamy tu, że czynność autobiograﬁczna wyrasta z tego samego poziomu,
który odsłaniać chciała fenomenologia.
Zakładamy też, że czynność autobiograﬁczna ma konsekwencje poznawcze oraz
etyczne.
Założenia powyższe i przedmiotowe cele zostaną w czasie zajęć przedyskutowane
w oparciu o teksty teoretyków autobiograﬁi (Coleridge, Dilthey, Misch, Gusdorf,
Croce, Starobinsky, De Man, Olney, Weintraub, Renza, Ankersmit, Foucault i.in),
częściowo referowane przez prowadzącą, oraz zilustrowane analizą klasycznych
dzieł autobiograﬁcznych.
W roku akademickim 2010/2011 były to np.: „List siódmy” Platona, „Rozmyślania”
Marka Aureliusza, „Wyznania” św. Augustyna.

W1, U1, K1
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Na rok akademicki 2019/2020 planujemy: Rousseau, „Wyznania” oraz „Marzenia
samotnego wędrowca”. A także: Goethego „Z mojego życia. Zmyślenie i prawda”
oraz ﬁkcyjną biograﬁę: Carlyle, „Sartor Resartus. The Life and Opinions of Herr
Teufelsdrockh.”
Dla prezentowanego w czasie zajęć antropologicznego podejścia do autobiograﬁi
ukazany zostanie – metodą przedstawienia pisarzy, myślicieli i stanowisk kontekst historyczny.
Student powinien na tej podstawie rozumieć intelektualny kontekst, w którym
autobiograﬁa staje się interesująca ﬁlozoﬁcznie, oraz umieć go zrekonstruować,
wskazując na myślicieli oraz historyczne stanowiska. Zaś w oparciu o dyskusję
problemów w czasie zajęć przedstawić krytyczny lub historyczny komentarz do
wybranej przez siebie autobiograﬁi lub zagadnienia z zakresu teorii autobiograﬁi.
Podczas wspólnej lektury klasyki autobiograﬁi student obserwuje, jak z życiowego
doświadczenia wyłaniają się na drodze historycznej antropologiczne kategorie,
które zna z tekstów czysto ﬁlozoﬁcznych. W ten sposób zyskuje głębsze
rozumienie również własnych studiów.

2.

Szczegółowa problematyka ulega co roku zmianie z uwagi na doktorantów i
studentów kontynuujących zajęcia.
Na początku kursu tematem było np. odkrycie autobiograﬁi jako kategorii życia
przez „świadomość historyczną.” W ramach tego dyskutowaliśmy: I. Na czym
polega „świadomość historyczna” i na jakiej drodze się wyłania? W oparciu o:
T.Manna, „Józef i jego bracia”: Prolog.
II. Odkrycie indywidualności przez Greków (Hezjod, liryka
attycka, Heraklit, tragedia grecka, Sokrates).
III. Retoryczne dzieło autobiograﬁczne Izokratesa a „List siódmy” Platona. Co
sprawia, że autobiograﬁczny impuls otrzymuje retoryczno-konwencjonalną
„odpowiedź”?
IV. Greckie i rzymskie (stoickie) spojrzenie na świat jako na teatr a autobiograﬁa.
„Rozmyślania” Marka Aureliusza. Dialogiczna struktura myślenia.
V. Romantyzm a zainteresowanie praktyką i teorią autobiograﬁi.
Związek pomiędzy autobiograﬁą a romantyczną teorią ironii. W oparciu o wybrane
fragmenty z tekstów braci Schleglów, Novalisa, a także „O teatrze marionetek”
Kleista. VI. Paul de Man, „Retoryka czasowości.” Autobiograﬁa jako alegoria życia.
VII. Fichte i Hegel a podniesienie autobiograﬁi do rangi ﬁlozoﬁi.
VIII.Ujęcie autobiograﬁi w „Budowie świata historycznego...” Diltheya.
Zilustrowanie diltheyowskich „kategorii życia” przy pomocy fragmentów
„Pamiętników Hadriana” Yourcenar.
IX. Georga Mischa teoria autobiograﬁi z „Historii autobiograﬁi”.
X. „Wyznania” św. Augustyna. Dusza przekracza samą siebie.
Życie jest czymś więcej w stosunku do tego, co przeżyte. Jak posługując się
językiem wyrazić to, czego nie zawiera „litera” życia?
XI. Autobiograﬁa jako praca życia nad samym sobą i wyznacznik człowieczeństwa.
Kiedy autobiograﬁa staje się karykaturą?
.
W następnych latach kontynuowaliśmy tematy i przeszliśmy do
pytania o podmiot autobiograﬁi.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwersatoryjny, dyskusja, konsultacje

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Efekty kształcenia i nabywane umiejętności sprawdzane są w praktyce w
ciągu całego semestru podczas konsultacji indywidualnych oraz dyskusji w
czasie zajęć. Ostateczną formą sprawdzenia efektów kształcenia,
nabytych umiejętności, a także uzyskanych kompetencji społecznych
będą : przedstawiona przez studenta prezentacja i rozmowa na jej temat
w czasie egzaminu. Na podstawie uczestnictwa w zajęciach i pozytywnie
ocenionej prezentacji student przystępuje do egzaminu, polegającego na
rozmowie o problematyce zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach i systematyczna lektura wskazanych tekstów

Sylabusy
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Czas, przestrzeń, ruch
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.2A0.5cdd5f69cd7fb.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie uczestników z problematyką natury czasu i przestrzeni oraz względności ruchu, zwłaszcza
w kontekście szczególnej i ogólnej teorii względności, lecz również w nawiązaniu do ujęć historycznych.

C2

Udostępnienie zrozumienia teorii względności na poziomie zbliżonym do zrozumienia mechaniki newtonowskiej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

interdyscyplinarny charakter ﬁlozoﬁi czasu
i przestrzeni oraz jej związki z ﬁzyką.

FLZ_K2_W01,
FLZ_K2_W02,
FLZ_K2_W11

zaliczenie na ocenę

W2

podstawową terminologię ﬁlozoﬁczną dotyczącą
czasu, przestrzeni i ruchu, jak również
w wystarczającym zakresie terminologię ﬁzyczną
dotyczącą tej problematyki

FLZ_K2_W05,
FLZ_K2_W08

zaliczenie na ocenę

W3

historyczne i współczesne problemy, teorie
i rozwiązania z zakresu ﬁlozoﬁi czasu, przestrzeni
i ruchu, jak również ich osadzenie w koncepcjach
z zakresów ﬁzyki i ontologii ogólnej

FLZ_K2_W09,
FLZ_K2_W10

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

rozpoznawać i opisywać współczesne problemy
z zakresu ﬁlozoﬁi czasu i przestrzeni, wskazać
i porównać ich typowe rozwiązania w oparciu
o poznane stanowiska i koncepcje, a także
podstawowe argumenty na ich rzecz, jak również
odnieść je do problemów i ich rozwiązań w ramach
ﬁzyki

U2

jasno i ściśle przedstawiać swoje stanowisko i poglądy,
formułować sądy, hipotezy wyjaśniające
i interpretujące, przedstawiać argumenty
FLZ_K2_U05, FLZ_K2_U11 zaliczenie na ocenę
i kontrargumenty oraz dyskutować je na tle wybranej
literatury i wykorzystując zdobytą wiedzę

U3

przygotować własny krótki tekst ﬁlozoﬁczny zgodnie
z obowiązującym standardami edycji tekstów
naukowych, w nawiązaniu do przeczytanej literatury,
rekonstruując i krytycznie dyskutując występujące
w niej tezy i argumenty

FLZ_K2_U06,
zaliczenie na ocenę
FLZ_K2_U07, FLZ_K2_U11

FLZ_K2_U10, FLZ_K2_U14 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

stałego poszerzania i pogłębiania swojej wiedzy
z zakresu ﬁlozoﬁi czasu i przestrzeni, jak również
do korygowania swoich poglądów pod wpływem
poznanych nowych idei, teorii i argumentów

FLZ_K2_K01, FLZ_K2_K05

zaliczenie na ocenę

K2

obrony własnych poglądów i przemyśleń, zbijania
fałszywych argumentów przez wskazywanie ich
słabych punktów, bez naruszania autonomii i godności
adwersarzy

FLZ_K2_K02, FLZ_K2_K03

zaliczenie na ocenę

K3

efektywnego zarządzania własnym czasem,
organizowania własnej pracy w oparciu o właściwą
ocenę stopnia zaawansowania w osiąganiu
postawionych sobie celów badawczych

FLZ_K2_K06

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

60

przygotowanie do zajęć

45

przygotowanie pracy semestralnej

30

Sylabusy
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przygotowanie referatu

6

przygotowanie do egzaminu

20

uczestnictwo w egzaminie

1

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
162

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Paradoksy zmiany i ruchu – rozróżnienie antynomii i paradoksu, rozwiązanie
klasycznych paradoksów, dyskusja wyciąganych z nich wniosków

W3, U1, U2, U3, K2

2.

Upływ czasu a relacje czasowe – odrzucenie błędnych interpretacji upływu czasu,
stawanie się zdarzeń jako sens upływu, transjentyzm, równoczesność
ontologiczna

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

3.

Spór o naturę przestrzeni – substancjalizm, absolutyzm, atrybutywizmu,
relacjonizm, eter a relacjonizm, problem próżni

W2, W3, U2, U3, K1, K2,
K3

4.

Zasada względności – układ odniesienia a układ współrzędnych, symetrie
kinematyczne, bezwładność a ograniczenie ﬁzycznej względności ruchu, zasada
względności Galileusza

W1, W2, U1, K1

5.

Dynamiczna interpretacja teorii względności – eter a postać przekształceń
kinematycznych, względność równoczesności i jej konsekwencje, efekty wizualne,
sens zasady względności Einsteina

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

6.

Geometryczna interpretacja teorii względności – geometria przestrzeni i czasu a
geometria czasoprzestrzeni, czasoprzestrzenie różnych interpretacji mechaniki
newtonowskiej i szczególnej teorii względności, geometryczny sens przekształceń
Lorentza, geometria Minkowskiego a równoczesność ontologiczna, blokowy model
świata

W1, W2, W3, U1, K1

7.

Paradoksy upływu czasu – paradoks McTaggarta, paradoks Putnama, paradoks
prędkości upływu czasu

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

8.

Epistemologiczny status geometrii – geometrie nieeuklidesowe, natura
aksjomatów, geometria czysta i stosowana, znaczenie kongruencji,
konwencjonalizm a względność geometrii

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2, K3

9.

Zasada Macha – relacjonizm a zasada bezwładności, grawitacja a bezwładność,
teoria względności a zasada Macha

W1, W2, W3, U1, K1

10.

Teoria względności a względność ruchu – status przyśpieszenia w szczególnej
teorii względności, lokalne układy inercjalne, geometria tła a względność ruchu

W1, W2, W3, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konsultacje

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

seminarium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny
końcowej, opartej na ocenach udziału w seminarium, pracy zaliczeniowej
zaliczenie na ocenę
i egzaminu. Na ocenę udziału w seminarium składają się punkty uzyskane
za aktywność w dyskusjach i za wygłoszony referat.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs wymaga zaznajomienia z podstawowymi pojęciami teorii mnogości i ﬁzyki na poziomie licealnym, jak również braku
uprzedzeń w stosunku do języka matematyki, aczkolwiek bynajmniej nie biegłości rachunkowej w jej zakresie. Obecność na
zajęciach obowiązkowa.

Sylabusy
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Egzystencjalizm
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.2A0.5cdd5f6d777fc.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Analiza podstawowych problemów ﬁlozoﬁi egzystencjalistycznej i fenomenologii bytu ludzkiego. Rys historyczny
od Kierkegaarda po egzystencjalizm amerykański. Wątki ontologii i konstytucji świata; trwoga istnienia,
podstawowe projekty egzystencji ludzkiej, absurd istnienia. Analiza tekstów ﬁlozoﬁcznych, literackich i dzieł
sztuki.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

uczestnik zajęć ma zdobyć wiedzę dotyczącą zasad,
ideałów i ﬁlozoﬁcznych korzeni koncepcji ﬁlozoﬁi
egzystencjalnej

FLZ_K2_W02,
FLZ_K2_W04,
FLZ_K2_W05,
FLZ_K2_W07,
FLZ_K2_W08,
FLZ_K2_W10,
FLZ_K2_W12,
FLZ_K2_W13,
FLZ_K2_W14,
FLZ_K2_W16

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

posługiwać się odpowiednimi fragmentami tekstów
źródłowych w celu unaocznienia tez ﬁlozoﬁcznych,
oraz rozumie teoretyczne podstawy poszczególnych
kierunków w ﬁlozoﬁi egzystencjalnej

FLZ_K2_U01,
FLZ_K2_U02,
FLZ_K2_U05,
FLZ_K2_U06,
zaliczenie
FLZ_K2_U07,
FLZ_K2_U08,
FLZ_K2_U09,
FLZ_K2_U11, FLZ_K2_U12

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

współpracy w celu wykonania zadania badawczego

FLZ_K2_K02,
FLZ_K2_K03,
FLZ_K2_K04,
FLZ_K2_K05,
FLZ_K2_K07,
FLZ_K2_K08,
FLZ_K2_K10,
FLZ_K2_K11, FLZ_K2_K12

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do egzaminu

50

zbieranie informacji do zadanej pracy

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

230 / 289

1. Rys historyczny kierunku ﬁlozoﬁi egzystencjalnej
2. rozróżnienie pomiędzy egzystencjalnym, a egzystencjalistycznym
3. tradycja starożytna, nowożytna, współczesna
Zakres tematów: Doktryna bytu ludzkiego jako egzystencji w sytuacji, od Pascala
po Jean Luc Marion.

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin ustny

zaliczenie ustne

ćwiczenia

zaliczenie

obecność na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obceność obowiązkowa na ćwiczeniach i nieobowiązkowa na wykładach

Sylabusy
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Eksperymenty w ﬁlozoﬁi
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.2F0.5cdd5f6cbda60.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Kurs ma charakter warsztatowy, a jego celem jest zapoznanie Słuchacza z założeniami metodologicznymi tzw.
ﬁlozoﬁi eksperymentalnej (Experimental Philosophy;X-Phi).

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

FLZ_K2_W02,
FLZ_K2_W04,
FLZ_K2_W06,
FLZ_K2_W07,
FLZ_K2_W08

Charakter metodologiczny ﬁlozoﬁi, w tym przede
wszystkich metod stosowanych we współczesnej
ﬁlozoﬁi angloamerykańskiej.

projekt, raport,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

FLZ_K2_U01,
FLZ_K2_U02,
projekt, raport,
FLZ_K2_U03,
prezentacja
FLZ_K2_U04,
FLZ_K2_U05,
FLZ_K2_U07, FLZ_K2_U09

Identyﬁkować problemy ﬁlozoﬁczne i stosować
adekwatne metody ich rozwiązywania.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Ujęcia zagadnień ﬁlozoﬁcznych w szerszej
perspektywie metodologicznej i interdyscyplinarnej.

FLZ_K2_K05,
FLZ_K2_K06,
FLZ_K2_K07, FLZ_K2_K08

projekt, raport,
prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

15

przygotowanie projektu

30

przygotowanie raportu

20

przygotowanie referatu

15

konsultacje

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

W pierwszej części zajęć przedyskutkowane zostaną założenia metodologiczne XPhi. W części drugiej Uczestnicy będą pracować w grupach nad własnym
pomysłem badań z zakresu ﬁlozoﬁi eksperymentalnej.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
projekt, raport, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunki zaliczenia zostaną przedstawione na pierwszych
zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kursy prowadzające do ﬁlozoﬁi.

Sylabusy
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Ewolucja i adaptacja mechanizmów zachowania
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.2A0.1586247483.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest przedstawienie studentom teorii i paradygmatu badawczego psychologii ewolucyjnej i jej
zastosowań dla rozumienia przetwarzania informacji, podejmowania decyzji i wyboru strategii działania przez
agenty funkcjonujące w złożonych środowiskach. Kurs opiera się na analizie zachowania ludzi i innych agentów
jako realizacji celów jako poziomie podstawowymi i pierwotnym względem mechanizmu zachowania. Kurs
przyjmuje za podstawę proces biologicznej ale prezentuje powstałe w oparciu o nią wyjaśnienia jako narzędzia
do rozumienia działania sztucznych agentów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna i rozumie zasady działania procesu
ewolucji biologicznej na poziomie podstawowym
i realizacji tego procesu w zachowaniu człowieka.

FLZ_K2_W01,
FLZ_K2_W02

egzamin pisemny / ustny

W2

Student zna i rozumie metody sztucznej inteligencji
oparte na wykorzystaniu mechanizmów ewolucji
systemów.

FLZ_K2_W01,
FLZ_K2_W11

egzamin pisemny / ustny

FLZ_K2_U08

egzamin pisemny / ustny

FLZ_K2_K01

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
Student potraﬁ wskazać funkcje adaptacyjne
realizowane przez wybrane moduły umysłu człowieka.

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
Student jest gotów to zdobywania praktycznych
umiejętności w obszarze tworzenia i stosowania
algorytmów ewolucyjnych.

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przeprowadzenie badań literaturowych

30

przygotowanie do egzaminu

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

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.

Podstawy procesu ewolucji biologicznej.

W1

2.

Realizacja doboru naturalnego i płciowego w podejmowaniu decyzji człowieka.

W1, U1

3.

Zastosowanie procesu ewolucji do tworzenia algorytmów komputerowych.

W2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
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Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia kursu jest uzyskanie pozytywnej oceny na
egzaminie.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego

Sylabusy
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Filozoﬁa polskiego romantyzmu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.2A0.5cdd5f68881d8.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem seminarium jest zapoznanie studentów ﬁlozoﬁi z najważniejszymi zjawiskami romantycznej (głównie XIX
wiecznej) myśli ﬁlozoﬁcznej i społecznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

specyﬁkę ﬁlozoﬁi romantycznej w dziejach ﬁlozoﬁi
polskiej

FLZ_K2_W16

esej
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Umiejętności – Student potraﬁ:
wyrobić sobie krytyczny osąd w odniesieniu do tych
zjawisk i wątków polskiej myśli ﬁlozoﬁcznej, które
uległy mitologizacji bądź zyskały wymiar ideologiczny

U1

FLZ_K2_U11

esej

FLZ_K2_K03

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
student jest gotów jasnego formułowania własnych
opinii na temat prezentowanych stanowisk.

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przeprowadzenie badań literaturowych

10

przygotowanie eseju

20

przygotowanie referatu

5

przygotowanie do zajęć

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
85

ECTS
3.0

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.

Filozoﬁa narodowa (Bronisław Trentowski, Karol Libelt, August Cieszkowski)

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć
seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
wygłoszenie referatu wraz z opinią własną oraz złożenie rozbudowanej
pracy pisemnej na wybrany temat
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Zalicznie przedmiotu "Wybrane zagdnienia z ﬁlozoﬁi polskie"

Sylabusy
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Metaﬁzyka umysłu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.2A0.5cdd5f8d1f0f4.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0288Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje
obejmujące sztukę i przedmioty humanistyczne

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie uczestników z najważniejszymi stanowiskami na gruncie metaﬁzyki umysłu rozwijanej na gruncie
analitycznej ﬁlozoﬁi umysłu od lat 50 XX wieku

C2

rozwinięcie umiejętności dyskusji nad tekstami z zakresu ﬁlozoﬁi umysłu/kognitywistyki

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

terminologię z zakresu współczesnej metaﬁzyki
umysłu

FLZ_K2_W05

egzamin ustny

W2

stanowiska w sporze umysł-ciało, oraz związane z nimi
problemy

FLZ_K2_W07

egzamin ustny

W3

główne metody argumentacji w obszarze współczesnej
metaﬁzyki umysłu

FLZ_K2_W09

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

dokonać rekonstrukcji argumentów ﬁlozoﬁcznych
w zakresie metaﬁzyki umysłu

FLZ_K2_U05

egzamin ustny

U2

krytycznie spojrzeć na relację między podejściem
ﬁlozoﬁcznym a naukowym do zagadnień metaﬁzyki
umysłu

FLZ_K2_U08

egzamin ustny

FLZ_K2_K05

egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznego podejścia do zastanych teorii w zakresie
ﬁlozoﬁi umysłu

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

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.

Główne współczesne teorie z zakresu metaﬁzyki umysłu

W1, W2, U1

2.

Problem przyczynowego wykluczenia i eliminatywizm

W2, W3, U2, K1

3.

Trudny problem świadomości

W2, W3, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwersatoryjny, dyskusja

Sylabusy

242 / 289

Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzamin

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończony kurs z Ontologii i/lub Epistemologii, dobra bierna znajomość języka angielskiego umożliwiająca samodzielną
lekturę wymagającego tekstu

Sylabusy
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Ontologia Intencjonalności
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.2A0.1585720554.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie słuchaczy z ﬁlozoﬁcznymi problemami intencjonalności.

C2

Przekazanie wiedzy dotyczącej podstawowych rozwiązań zarysowanych problemów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student zna i rozumie podstawowe stanowiska
ontologiczne w ramach teorii intencjonalności.

FLZ_K2_W06,
FLZ_K2_W07

zaliczenie na ocenę, esej
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W2

Student rozumie powiązania pomiędzy ogólną
ontologią a epistemologią oraz ﬁlozoﬁą umysłu.

FLZ_K2_W06,
FLZ_K2_W07

zaliczenie na ocenę, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ zidentyﬁkować problemy pojawiajace
się w związku z zagadnieniem intencjonalności
i zaproponować różne drogi ich rozwiązania.

FLZ_K2_U06, FLZ_K2_U07 zaliczenie na ocenę, esej

U2

student potraﬁ powiązać te rozwiązania
ze stanowiskami w ramach epistemologii i ﬁlozoﬁi
umysłu.

FLZ_K2_U06, FLZ_K2_U07 zaliczenie na ocenę, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do wzięcia pod uwagę społecznych
implikacji płynących ze sposobów naszego
intencjonalnego odniesienia do rzeczywistości, jak
chociażby różnic w jej konceptualizacji bądź
wartościowaniu.

FLZ_K2_K05

zaliczenie na ocenę, esej

K2

Student ma większe kompetencje w rozumieniu
motywacji i działań innych osób.

FLZ_K2_K05

zaliczenie na ocenę, esej

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie eseju

20

przygotowanie do egzaminu

9

uczestnictwo w egzaminie

1

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

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.

Logiczne problemy stosunku intencjonalnego i podstawowy sposób ich
rozwiązania poprzez rozszerzenie ontologii.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

2.

Teoria bytów zapośredniczających.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

3.

Przedmioty intencjonalne.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

4.

Ontologia światów możliwych.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Sylabusy
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5.

Treści mentalne.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

6.

Semantyka kauzalna.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

7.

Funkcjonalizm.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

8.

Język jako pierwotne medium reprezentacji.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę, esej Aktywny udział w zajęciach oraz pozytywna ocena pracy pisemnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowe wiadomości z historii ﬁlozoﬁi, logiki oraz ontologii. Obecność na zajęciach.

Sylabusy
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Seminarium Futurologiczne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.2A0.5cdd5f895232a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
e-learning: 10

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest wykazanie wartości logicznego wyprowadzania wniosków o przyszłości, znaczenia prognoz
i scenariuszy oraz formułowania wartościujących sądów o przyszłości.

C2

Celem kursu jest dostrzeganie paradygmatycznych kierunków rozwoju.

C3

Celem kursu jest traktowanie futurologii, jako znaczącej nauki.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

studentka/student zyskuje świadomość znaczenia
wiedzy i planowania przyszłości, ze względu
na szybkość rozwoju nauki.

FLZ_K2_W01,
FLZ_K2_W02,
FLZ_K2_W03

esej, prezentacja

W2

studentka/student zyskuje wiedzę na temat
metodologii tworzenia scenariuszy przyszłości.

FLZ_K2_W02,
FLZ_K2_W12,
FLZ_K2_W16

esej, prezentacja

W3

studentka/student wyróżnia dziedziny ludzkiej
aktywności, które mogą mieć największe znaczenie
dla przyszłego rozwoju.

FLZ_K2_W14,
FLZ_K2_W15,
FLZ_K2_W17

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

studentka/student potraﬁ planować, być
przedsiębiorczą/ym, przewidywać i dostosowywać
swoje działania do obranych celów.

FLZ_K2_U01,
esej, prezentacja
FLZ_K2_U03, FLZ_K2_U05

U2

studentka/student potraﬁ analizować aktualny stan
rzeczy, biorąc pod uwagę jego czasowość i zmienność.

FLZ_K2_U11,
esej, prezentacja
FLZ_K2_U12, FLZ_K2_U14

U3

studentka/student potraﬁ porównywać różne
zaplanowane działania oraz argumentować ich
zasadność lub bezzasadność.

FLZ_K2_U11,
esej, prezentacja
FLZ_K2_U12, FLZ_K2_U14

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

studentka/student jest przygotowany do podjęcia
analizy w celu zarządzania oraz przewidywania
najbardziej znaczących zdarzeń.

FLZ_K2_K01,
FLZ_K2_K03, FLZ_K2_K05

esej, prezentacja

K2

studentka/student jest przygotowana/y do podjęcia
interdyscyplinarnej współpracy w celu osiągnięcia
wspólnego, przyszłego celu.

FLZ_K2_K09,
FLZ_K2_K11, FLZ_K2_K13

esej, prezentacja

K3

studentka/student jest przygotowana/y
do wybiegającego w przyszłość myślenia
i podejmowania dalekosiężnych planów.

FLZ_K2_K07,
FLZ_K2_K08, FLZ_K2_K10

esej, prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

e-learning

10

przygotowanie eseju

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

przeprowadzenie badań literaturowych

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
10

ECTS
0.4

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Futurologia jako dziedzina nauki - logiczne przewidywanie przyszłości.

W1, U1, K3

2.

Futurologia a badania podstawowe.

W2, U3, K1

3.

Szybkość przemian a zmieniające się pola badań naukowych.

W2, U2, K1

4.

"Tesla w kosmosie" - żart, czy manifest dotyczący współczesnego uprawiania
nauki?

W3, U2, K2

5.

Metody prognozowania: delﬁcka, kominowa, futures wheel

W1, W2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe, konsultacje, analiza tekstów, wykład
konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
e-learning

Formy zaliczenia
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
esej, prezentacja, obecność

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach jest obowiązkowa

Sylabusy

249 / 289

Sztuka elektroniczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.2A0.5cdd5f6e84626.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
e-learning: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zaprezentowanie sztuki elektronicznej (Sztuki Nowych Mediów), czyli sztuki opartej
na współczesnej technologi, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska interaktywności.

C2

Celem kursu jest zaprezentowanie prac artystycznych, w których wykorzystuje się różnorodne technologie, np.
instalacje interaktywne, wideoinstalacje, projekcje, instalacje oparte na technologii VR (np. HMD, Cave, Deep
Space, 3D), także dzieła sieciowe, gps, monitoringu, postinternetowe.

C3

Celem kursu jest przedstawienie w zarysie, przy pomocy prac artystycznych, takich fenomenów cyberkultury, jak
immersja, teleobecność lub telematyczność.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

studentka/student posiada wiedzę teoretyczną
na temat nurtów w sztuce współczesnej, tworzonej
szczególnie na gruncie interaktywnej technologii.

FLZ_K2_W03,
FLZ_K2_W12

esej, prezentacja

W2

studentka/student ma świadomość różnorodności prac
Sztuki Nowych Mediów, rozpoznaje zastosowane
w nich technologie.

FLZ_K2_W01,
FLZ_K2_W14

esej, prezentacja

W3

studentka/student posiada wiedzę dotyczącą
cyberkultury, rozumie takie zjawiska, jak np.
interaktywność, partycypacja lub zapośredniczenie.

FLZ_K2_W04,
FLZ_K2_W13

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

studentka/student potraﬁ krytycznie analizować
interaktywne dzieła Sztuki Nowych Mediów,
FLZ_K2_U01, FLZ_K2_U11 esej, prezentacja
wykorzystując odpowiednią literaturę oraz rozpoznając
i nazywając fenomeny, które tę sztukę charakteryzują.

U2

studentka/student potraﬁ wyciągać wnioski dotyczące
rozwoju sztuki i kultury, wartościując znajdowane tam
fenomeny, opisując je i/lub analizując.

FLZ_K2_U11

esej, prezentacja

U3

studentka/student posiada umiejętność
komunikowania się na temat cyberkultury
z przedstawicielami różnych środowisk, w tym
w relacjach zagranicznych oraz potraﬁ z nimi
podejmować współpracę.

FLZ_K2_U01

esej, prezentacja

K1

studentka/student jest otwarty na nowość
i oryginalność rozwijającej się sztuki interaktywnej
i cyberkultury, jest zdolny do analizy i akceptacji
zjawisk wynikających z rozwoju technologii.

FLZ_K2_K02, FLZ_K2_K05

esej, prezentacja

K2

studentka/student potraﬁ wypowiadać się na forum
międzynarodowym, organizować środowisko
do wspólnych projektów rozpowszechniających wiedzę
na temat Sztuki Nowych Mediów.

FLZ_K2_K06, FLZ_K2_K13

esej, prezentacja

K3

studentka/student potraﬁ wykorzystać wiedzę
na temat Sztuki Nowych Mediów i cyberkultury
w innych dziedzinach, w takich jak np. menedżerstwo,
kuratorstwo, wydawnictwo.

FLZ_K2_K01, FLZ_K2_K05

esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

e-learning

30

przygotowanie pracy semestralnej

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Sylabusy
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konsultacje

1

przeprowadzenie badań literaturowych

4

przygotowanie do zajęć

5

analiza problemu

5

pozyskanie danych

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

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.

Sztuka elektronicznej materii – ontologia dzieł elektronicznych (Sztuki Nowych
Mediów).

W1, U1

2.

Interaktywność, jako fenomen współczesności.

U2, U3

3.

Rodzaje interaktywności.

U2, K1

4.

Technologia jako warsztat artysty – deﬁniowanie interaktywnych technologii dla
sztuki.

W1, U2

5.

Sieć jako uniwersalna przestrzeń wystawiennicza.

W2, K3

6.

Sztuka sieci a sztuka w sieci.

W3, K1

7.

Immersja jako powszechna właściwość sztuki.

U1

8.

Sztuka sztucznej inteligencji i inteligentnych robotów.

U1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, metody elearningowe, burza mózgów, dyskusja
Rodzaj zajęć
e-learning

Formy zaliczenia
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obowiązkowa obecność na zajęciach

Sylabusy
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Transhumanizm: perspektywy technologicznego usprawniania człowieka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.2F0.1586349266.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest prezentacja wybranych wątków transhumanizmu i posthumanizmu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Zna podstawowe problemy z zakresu tematyki
transhumanistycznej i posthumanistycznej.

FLZ_K2_W01,
FLZ_K2_W16,
FLZ_K2_W18

kazus, raport
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W2

Zna współczesne trendy i rozważania dotyczące
wpływu technologii na człowieka.

FLZ_K2_W01,
FLZ_K2_W02

kazus, raport

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Potraﬁ scharakteryzować różne nurty i perspektywy
pojawiające się z rozważaniach transhumanistycznych
i posthumanistycznych.

FLZ_K2_U04

kazus, raport, zaliczenie

U2

Potraﬁ wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu
i analizy procesów związanych z przemianami
dokonującymi się w społeczeństwie pod wpływem
technologii, integrować i interpretować informacje
związane z wzajemnym oddziaływaniem pomiędzy
technologiami, a człowiekiem.

FLZ_K2_U08

kazus, raport, zaliczenie

U3

Potraﬁ przygotować krótki autorski tekst dotyczące
wybranych zagadnień z zakresu tematyki
transhumanistycznej oraz potraﬁ go powiązać
z problematyką w swoim głównym kierunku studiów.

FLZ_K2_U10

kazus, raport, zaliczenie

U4

Potraﬁ zredagować tekst wraz z multimediami oraz
zamieścić go na przygotowanej stronie internetowej.

FLZ_K2_U14

kazus, raport, zaliczenie

FLZ_K2_K05,
FLZ_K2_K09, FLZ_K2_K13

zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

dostrzegania i rozumienia problemów natury etycznej
z zakresu oddziaływania technologii na gatunek ludzki
i otaczający go świat.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie raportu

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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W ramach wykładów zostaną poruszone następujące treści:
Podstawowe pojęcia dotyczące zagadnień transhumanistycznych i
posthumanistycznych. Wykład będzie miał charakter multimedialny gdzie wraz z
przekazywanymi treści, będą przedstawiane prezentacje multimedialne, w postaci
krótkich ﬁlmów oraz demonstracji wybranych technologii przyszłości. Przekazane
treści na wykładzie zostaną uzupełnione dyskusją w trakcie zajęć seminaryjnych.
W ramach seminarium:
Studenci mają za zadanie przygotowanie kilku postów (krótkich multimedialnych
treści umieszczanych na stronie internetowej) na temat wybranych zagadnień z
zakresu transhumanizmu, następnie przedstawiają je na zajęciach, po czym
przeprowadzona zostaje dyskusja.
Zakres tematyczny
Wprowadzenie do transhumanizmu
1. Geneza transhumanizmu: Alchemia, Fiodorow, Nietzsche, Julian Huxley, Lem,
postczłowiek w literaturze i kulturze.
2. Idee transhumanizmu i posthumanizmu – różne koncepcje: M. More, N.
Bostrom, R. Kurzweil, A de Grey, N. Vita-More.
3. Filozoﬁa transhumanistyczna, geneza problemów związanych z możliwością
usprawnienia kondycji ludzkiej.
4. Estetyka transhumanistyczna – nowoczesne technologie w sztuce: sztuka
nowych mediów, bio-art, happeningi Stelarca.
1.
Zadania transhumanizmu
5. Superdługowieczność czyli czy będziemy żyć nawet 1000 lat? Wybrane
koncepcje immortalizmu.
6. Superinteligencja – czy sztuczna inteligencja już nas przegoniła? Etyczne
perspektywy związane z rozwojem systemów sztucznej inteligencji
7. Wzmocnienie ludzkie, wzmocnienie poznawcze – jak usprawnić swoje ciało, jak
usprawnić swój umysł.
8. Wzmocnienie poznawcze – przegląd metod i technik mających podnieść ludzkie
możliwości poznawcze.
9. Superdobrobyt, postgenderyzm i technogaianizm – społeczne, genderowe i
ekologiczne spojrzenie na wpływ technologii na człowieka.

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K1

Wybrane zagadnienia i szczegółowe problemy wokół transhumanizmu
10. Ja, cyborg – technologia blisko ciała i w ciele – czy mamy wolność
morfologiczną?
11. Ja, robot – roboty w życiu codziennym człowieka.
12. 18 marca 2018 – czy sztuczna inteligencja zabiła człowieka? Etyczne
spojrzenie na pojazdy autonomiczne.
13. Po co nam jeszcze ciało. Koncepcja transferu umysłu w perspektywie
Singularity.
14. Koniec człowiek, tryumf postczłowieka? Krytyczne spojrzenie na perspektywy
transhumanistyczne.
15. Człowiek przyszłości, zawody przyszłości – podsumowanie tematyki post- i
transhumanistycznej

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie ustne na podstawie wszystkich prezentowanych tekstów
na ćwiczeniach oraz z treści prezentowanych na wykładów.
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Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

kazus, raport,
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Ocenie podlegać będzie przygotowanie kilku postów, czyli krótkich
multimedialnych treści umieszczanych na stronie internetowej oraz
prezentacja postów na zajęciach. Strona zostanie przygotowana w
oparciu o CMS Wordpress. Na pierwszych zajęciach studentom
zostaną nadane uprawnienia do redakcji strony oraz przedstawione
zostanie w jaki sposób nią zarządzać. Sposób oceniania i aktywizacji
studentów oparty jest o autorską koncepcję „pracy studenta na
blogu”. Z szczegółowymi założeniami można zapoznać na stronie:
https://wzmocnieniepoznawcze.wordpress.com/2016/12/14/blog-narz
edziem-aktywizacji-i-motywowania-studentow-w-trakcie-kursu/
Planowana wielkość grupy: 20 osób

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa wiedza z zakresu ﬁlozoﬁi techniki, ﬁlozoﬁi społecznej i etyki.

Sylabusy
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Ontologia własności
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.2A0.5cdd5f6fd88bd.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest przedstawienie klasycznych i współczesnych dyskusji ontologicznych dotyczących własności.
Część wykładowa kursu obejmuje przedstawienie klasycznego i współczesnego rozumienia uniwersaliów, analizę
podobieństwa, teorię własności wewnętrznych i zewnętrznych oraz współczesną teorię dyspozycji. Przedstawione
zostaną także do dyskusji wyniki własnych badań prowadzącego. W części konwersatoryjnej omawiane będą
lektury z trzech kręgów: najpierw współczesnej ﬁlozoﬁi analitycznej, następnie fenomenologii, a na końcu ﬁlozoﬁi
klasycznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zna terminologię ontologiczną wraz z jej historyczną
zmiennością oraz metodologiczną odmiennością.

FLZ_K2_W05

egzamin ustny,
prezentacja

W2

student ma uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą
FLZ_K2_W08
terminologię, teorie i metody podstawowych ontologii.

egzamin ustny,
prezentacja

W3

student posiada uporządkowaną i pogłębioną wiedzę
szczegółową dotyczącą ontologii własności.

FLZ_K2_W09

egzamin ustny,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

czytać teksty ontologiczne, rekonstruować ich tezy
i argumenty.

FLZ_K2_U06

egzamin ustny,
prezentacja

U2

rozpoznać i opisać współczesne problemy
ontologiczne, wskazać i porównać ich rozwiązania
i sformułować najważniejsze argumenty.

FLZ_K2_U07

egzamin ustny,
prezentacja

U3

jasno i ściśle rekonstruować i przedstawiać stanowiska
i argumenty ﬁlozoﬁczne.

FLZ_K2_U05

egzamin ustny,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student jest otwarty na nowe idee, poglądy i teorie,
w szczególności ontologiczne. Jest gotowy dostrzegać
stojące za nimi racje i zmieniać własne stanowisko.

FLZ_K2_K05

egzamin ustny,
prezentacja

K2

współpracować w grupie, referując dla niej
analizowane teksty.

FLZ_K2_K07

prezentacja

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

60

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

90

przygotowanie do egzaminu

10

przygotowanie referatu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
170

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Współczesne i klasyczne rozumienie uniwersaliów

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

Sylabusy
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2.

Analiza podobieństwa

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

3.

Własności wewnętrzne i zewnętrzne

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

4.

Własności kategorialne i dyspozycyjne

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin ustny, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Podstawą zaliczenia kursu jest aktywność, referat z jednego z
omawianych tekstów, oraz egzamin ustny.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs prowadzony jest co trzy lata na zmianę z kursami Ontologia relacji i Ontologia rzeczy. Kursy te są względnie niezależne i
można je realizować w dowolnej kolejności. Wymagana jest znajomość angielskiego pozwalająca na lekturę tekstów
ﬁlozoﬁcznych. Kurs jest przeznaczony zasadniczo dla studentów studiów drugiego stopnia, ale mile widziani są również
studenci pierwszego stopnia po ukończeniu podstawowego kursu Ontologii.

Sylabusy
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Nowe źródła ﬁlozoﬁi politycznej w Rzeczypospolitej XVII w.
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.2A0.620e1c4975393.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z kontekstem historycznym

C2

Kompetencje w zakresie interpretacji źródeł

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

kontekst historyczny analizowanych źródeł.

FLZ_K2_W07

zaliczenie na ocenę

W2

terminologię ﬁlozoﬁi politycznej XVII w.

FLZ_K2_W05

zaliczenie na ocenę

Sylabusy
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować źródła w ich kontekście historycznym

FLZ_K2_U06

zaliczenie na ocenę

FLZ_K2_K07

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
wspólnej pracy w grupie nad problemami
interpretacyjnymi

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

30

analiza problemu

30

przygotowanie dokumentacji

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

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.

W latach 1690/1691 Zachariasz Modzelewski, Krzysztof Puciłowski i Andrzej
Boreysza wygłosili na Uniwersytecie Wileńskim wykłady o polityce. Teksty te
świadczą o tym, jak postrzegano ustrój, instytucje i wartości polityczne w
Rzeczypospolitej Obojga Narodów w okresie między wojną Rzeczypospolitej z
Rosją (1654-1667) a wielką wojną północną (1700-1721). Seminarium służy
pierwszej lekturze tych źródeł, które zostały transkrybowane z rękopisów i
przetłumaczone na język polski w ramach projektu NPRH "Polonica Philosophica
Orientalia" w latach 2020-2022.

W1, W2, U1, K1

2.

Zachariasz Modzelewski, Praelectiones politicae

W1, W2, U1, K1

3.

Krzysztof Puciłowski, Praelectiones politicae

W1, W2, U1, K1

4.

Andrzej Boreysza, Praelectiones politicae

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium
Rodzaj zajęć
seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Udział w zajęciach, referat, praca zaliczeniowa

261 / 289

Filozoﬁa podmiotowości: samowiedza i tożsamość
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.2A0.1584451883.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie słuchaczy z ﬁlozoﬁczną treścią pojęć, takich jak: samoświadomość, świadomość, samopoznanie
(samowiedza), tożsamość osobowa, wolna wola, normatywność.

C2

Uświadomienie studentom dziejów głównych sporów związanych z podmiotowością: między innymi sporu
z naturalizmem i sporu ze strukturalizmem.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

W2

Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę dotyczącą
najważniejszych pojęć określających podmiotowość
człowieka, takich jak: samoświadomość, świadomość,
samopoznanie (samowiedza), tożsamość osobowa,
wolna wola, normatywność, odpowiedzialność

FLZ_K2_W01,
FLZ_K2_W04,
FLZ_K2_W05,
FLZ_K2_W06,
FLZ_K2_W08,
FLZ_K2_W12,
FLZ_K2_W14,
FLZ_K2_W15,
FLZ_K2_W16

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę, esej

Zna podstawowe metody badawcze i strategie
argumentacyjne właściwe dla ﬁlozoﬁi podmiotowości
z uwzględnieniem najnowszych badań
interdyscyplinarnych

FLZ_K2_W02,
FLZ_K2_W03,
FLZ_K2_W04,
FLZ_K2_W05,
FLZ_K2_W06,
FLZ_K2_W08,
FLZ_K2_W10,
FLZ_K2_W11,
FLZ_K2_W12,
FLZ_K2_W13,
FLZ_K2_W14,
FLZ_K2_W15,
FLZ_K2_W16

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Potraﬁ rozpoznać związek ﬁlozoﬁi podmiotowości
z innymi dziedzinami ﬁlozoﬁi (etyką, ontologią
i epistemologią) oraz z innymi naukami społecznymi

FLZ_K2_U01,
FLZ_K2_U02,
FLZ_K2_U03,
zaliczenie ustne,
FLZ_K2_U04,
zaliczenie na ocenę, esej
FLZ_K2_U05,
FLZ_K2_U06, FLZ_K2_U07

U2

Potraﬁ dostrzec związek między różnymi ujęciami
podmiotowości (w tym między odmiennymi
koncepcjami samoświadomości i świadomości,
koncepcjami doświadczenia wolitywnego, działania
i tożsamości)

FLZ_K2_U01,
FLZ_K2_U04,
zaliczenie ustne,
FLZ_K2_U05,
zaliczenie na ocenę, esej
FLZ_K2_U06,
FLZ_K2_U07, FLZ_K2_U12

U3

Potraﬁ kompetentnie zreferować główne tezy
czytanych tekstów oraz krytycznie odnieść się
do zawartej w nich argumentacji

FLZ_K2_U01,
FLZ_K2_U02,
FLZ_K2_U04,
FLZ_K2_U05,
zaliczenie ustne,
FLZ_K2_U06,
zaliczenie na ocenę, esej
FLZ_K2_U07,
FLZ_K2_U09,
FLZ_K2_U11, FLZ_K2_U12

U4

FLZ_K2_U01,
FLZ_K2_U02,
FLZ_K2_U03,
FLZ_K2_U04,
Potraﬁ rzeczowo i syntetycznie przedstawić problem
FLZ_K2_U05,
zaliczenie ustne,
w pracy pisemnej, podając argumentację na rzecz jego
FLZ_K2_U06,
zaliczenie na ocenę, esej
rozwiązania
FLZ_K2_U07,
FLZ_K2_U09,
FLZ_K2_U10,
FLZ_K2_U11, FLZ_K2_U14

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Sylabusy

Potraﬁ w jasny i zrozumiały sposób prezentować swoje
poglądy grupie

FLZ_K2_K01,
FLZ_K2_K02,
FLZ_K2_K03,
FLZ_K2_K05,
FLZ_K2_K07, FLZ_K2_K12

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę, esej
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K2

Potraﬁ życzliwie wysłuchać osobę o odmiennych
poglądach i w sposób merytoryczny odnieść się do jej
stanowiska (przekonań)

FLZ_K2_K01,
FLZ_K2_K02,
FLZ_K2_K03,
FLZ_K2_K05,
FLZ_K2_K10, FLZ_K2_K13

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę, esej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przeprowadzenie badań literaturowych

30

przygotowanie eseju

20

konsultacje

10

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Celem kursu jest krytyczna analiza ﬁlozoﬁcznych ujęć podmiotowości ze
szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień jak: racjonalność,
samoświadomość, samowiedza, doświadczenie wolitywne, emocje, normatywność
oraz tożsamość osobowa. Dyskusji poddana zostanie argumentacja na rzecz
obrony pojęć tradycyjnej antropologii i etyki, jak również strategie teoretyczne
wykorzystywane na rzecz naturalistycznego redukcjonizmu i eliminatywizmu.
Omawiając współczesne konteksty pojęć związanych z podmiotowością, będziemy
nawiązywać do starożytnych, średniowiecznych oraz nowożytnych modeli
reﬂeksyjnej samowiedzy. Tematyka wykładów oraz ćwiczeń zorientowana będzie
wokół następujących kwestii: (1) czym jest samowiedza i jaki jest jej związek z
tożsamością osobową; (2) czy granice samopoznania są raz na zawsze ustalone;
(3) co jest przyczyną niepowodzenia racjonalnego namysłu; (4) na czym polega
różnica między samoświadomością i samowiedzą; (5) normatywna relacja do
samego siebie i źródła tożsamości osobowej; (6) na ile wolna wola jest naprawdę
wolna, a na ile jest uwarunkowana oraz do jakiego stopnia możemy wpływać na
napotkane ograniczenia; (7) czym jest tożsamość narracyjna; (8) czy współczesna
(naturalistyczna) nauka dysponuje odpowiednimi narzędziami do uchwycenia
podmiotowości; (9) czy wyniki badań empirycznych mogą prowadzić do zmiany
naszego pojmowania samych siebie; (10) granice naturalizacji pojęć
antropologiczno-etycznych.

1.

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, dyskusja, wykład konwencjonalny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie ustne, zaliczenie na
ocenę

Egzamin dotyczy treści prezentowanych na wykładzie.
Wymagana jest także znajomość tekstów analizowanych
na ćwiczeniach.

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę, esej

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest napisanie min. 5stronicowej pracy oraz obecność na ćwiczeniach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Warunkiem zapisania się na kurs jest znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodne czytanie tekstów
ﬁlozoﬁcznych.

Sylabusy
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Współczesne badania nad percepcją
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.2A0.621893bf95f5c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0288Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje
obejmujące sztukę i przedmioty humanistyczne

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z aktualnym stanem badań empirycznych nad percepcją oraz teoretycznymi
i ﬁlozoﬁcznymi interpretacjami tych wyników. W roku akademickim 2022/2023 kurs będzie poświęcony zmysłom
chemicznym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna współczesny stan badań empirycznych
nad percepcją, metodologię stosowaną w takich
badaniach oraz teoretyczne interpretacje
uzyskiwanych wyników.

FLZ_K2_W01,
FLZ_K2_W02,
FLZ_K2_W05,
FLZ_K2_W08,
FLZ_K2_W11,
FLZ_K2_W13,
FLZ_K2_W15

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ interpretować wyniki badań nad
percepcją oraz analizować ich teoretyczne
interpretacje.

FLZ_K2_U01,
zaliczenie ustne
FLZ_K2_U04, FLZ_K2_U06

U2

Student potraﬁ analizować i formułować argumenty
dotyczące teoretycznych i ﬁlozoﬁcznych interpretacji
wyników badań nad percepcją.

FLZ_K2_U01,
FLZ_K2_U04,
zaliczenie ustne
FLZ_K2_U05, FLZ_K2_U07

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów wziąć udział w merytorycznej
dyskusji dotyczącej współczesnych badań nad
percepcją.

FLZ_K2_K01,
FLZ_K2_K03, FLZ_K2_K05

zaliczenie ustne

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

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.

Funkcjonowanie mechanizmów percepcyjnych.

W1, U1, K1

2.

Treść doświadczeń percepcyjnych.

W1, U1, K1

3.

Metodologia badań nad percepcją.

W1, U1, K1

4.

Stan empirycznych badań nad percepcją.

W1, U1, K1

5.

Teoretyczne i ﬁlozoﬁczne interpretacje wyników badań nad percepcją.

W1, U1, U2, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład konwersatoryjny, seminarium, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
znajomość literatury, aktywny udział w dyskusji, egzamin ustny
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Przyjemność i nieprzyjemność zmysłowa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.2A0.62189579e9195.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0288Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje
obejmujące sztukę i przedmioty humanistyczne

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z aktualnymi debatami ﬁlozoﬁcznymi oraz wynikami empirycznymi dotyczącymi natury
ewaluatywnych aspektów doświadczeń zmysłowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna główne teoria i argumenty formułowane
w ﬁlozoﬁcznych debatach nad ewaluatywnymi
aspektami percepcji.

FLZ_K2_W01,
FLZ_K2_W02,
FLZ_K2_W05,
FLZ_K2_W08,
FLZ_K2_W11,
FLZ_K2_W15

zaliczenie na ocenę, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ analizować i formułować argumenty
dotyczące ewaluatywnych aspektów percepcji.

FLZ_K2_U01,
FLZ_K2_U04,
zaliczenie na ocenę, esej
FLZ_K2_U05,
FLZ_K2_U06,
FLZ_K2_U07, FLZ_K2_U11

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów wziąć udział w merytorycznej
dyskusji dotyczącej ewaluatywnych aspektów
percepcji.

FLZ_K2_K03,
FLZ_K2_K05, FLZ_K2_K12

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie eseju

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

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.

Filozoﬁczne teorie bólu.

W1, U1, K1

2.

Filozoﬁczne teorie przyjemniści.

W1, U1, K1

3.

Związki ﬁlozoﬁcznych teorii bólu i przyjemności z wynikami badań empirycznych.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład konwersatoryjny, seminarium, analiza tekstów

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
znajomość literatury, aktywny udział w dyskusji, przygotowanie
eseju
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Wielkie metaﬁzyczne pytania w ﬁzyce
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.2A0.621c8731a30bb.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Analiza pojęć determinizmu i indeterminizmu w odniesieniu do teorii ﬁzycznych.

C2

Rozważenie zasady identyczności nieodróżnialnych w kontekście mechaniki kwantowej.

C3

Dyskusja pytania o holizm mechaniki kwantowej.

C4

Analiza sporu o substancjalną lub relacyjną naturę przestrzeni.

C5

Dyskusja zagadnienia obiektywności parzystości.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Podstawowe pojęcia ﬁlozoﬁi ﬁzyki

FLZ_K2_W01

zaliczenie na ocenę

FLZ_K2_U01

zaliczenie na ocenę

FLZ_K2_K01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Analizować typowe argumenty w ﬁlozoﬁi ﬁzyki

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Bronić wybrane stanowiska w ﬁlozoﬁi ﬁzyki

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

60

przygotowanie do ćwiczeń

120

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Determinizm i indeterminizm teorii ﬁzycznych. Różne sensy tych pojęć. Analiza
przypadków

W1, U1, K1

2.

Zasada identyczności nierozróżnialnego. Różne jej sformułowania. Analiza
przypadków w mechanice kwantowej

W1, U1, K1

3.

Holizm czy atomizm -- jak rozumieć to pytanie? Czy mechanika kwantowa jest
holistyczna?

W1, U1, K1

4.

Czy przestrzeń jest substancjalna czy relacyjna? Spór Leibniza z Newtonem. Co
mówi ﬁzyka Newtonowska i teoria względności? O argumencie dziury.

W1, U1, K1

5.

Czym się rożni lewa rękawiczka od prawej? Kant uważał, że ta różnica świadczy o
tym, że przestrzeń jest formą zmysłowości. Teraz wiemy, że w świecie są
fundamentalne prawo- lub lewo-skrętne obiekty - cząstki elementarne. Czy
różnica między skrętnościami jest jednak obiektywna? I co to może znaczyć?
(Temat zostanie zrealizowany jeśli pozwoli na to czas.)

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę wykonanie zadań domowych i aktywne uczestnictwo w zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zakładamy podstawową znajomość problematyki metaﬁzycznej. Nie zakładamy znajomości ﬁzyki ani znajomości metod
formalnych. W potrzebnym zakresie będziemy tego uczyć. Oczekujemy natomiast od uczestnkow gotowości do poznawania
fragmentów ﬁzyki i metod formalnych, w tym rozwiązywania zadań oraz analizowania zadanych lektur z ﬁlozoﬁi ﬁzyki.

Sylabusy
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Feminizm, gender i współczesne narracje płci
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.2A0.604e6bfc8ae25.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30, wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Kurs ma na celu pokazanie koncepcji współczesnego feminizmu z perspektywy ﬁlozoﬁi

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Absolwent zna i rozumie powiązania pomiędzy kulturą,
ﬁlozoﬁą, analizuje przemiany kulturowe
w perspektywie feministycznych narracji

FLZ_K2_W01,
FLZ_K2_W07,
FLZ_K2_W12,
FLZ_K2_W14,
FLZ_K2_W16

egzamin ustny, brak
zaliczenia

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Absolwent posiada umiejętności analizowania
i badania rzeczywistości kulturowej ze szczególnym
uwzględnieniem aspektów płci i feminizmu

FLZ_K2_U03,
egzamin ustny, brak
FLZ_K2_U04,
zaliczenia
FLZ_K2_U06, FLZ_K2_U08

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Absolwent potraﬁ angażować się badawczo
w problemy współczesne, oraz potraﬁ przenieść
kompetencje etyczne i feministyczne do codziennego
życia

FLZ_K2_K03,
FLZ_K2_K05,
FLZ_K2_K07, FLZ_K2_K08

egzamin ustny, brak
zaliczenia

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

wykład

30

przeprowadzenie badań literaturowych

60

przygotowanie do ćwiczeń

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. analiza metodologii kursu: pomiędzy wiedzą obiektywną a narracjami
interpretatywnymi, fragmentarycznymi oraz opisem gęstym i hermeneutyką

W1, U1, K1

2.

2. analiza historyczna dotycząca kobiet wobec wspłczenych przemian

W1, U1, K1

3.

3. kwestie przemocy i jej normalizacji w kulturze oraz próby jej przezwyciężania

W1, U1, K1

4.

4. rodzaje inkluzji

W1, U1, K1

5.

5. rodzaje eksluzji

W1, U1, K1

6.

6. miejsce kobiety we wspólczesnym świecie - realne możliwości i zagrożenia

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, analiza przypadków, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

brak zaliczenia

brak zaliczenia

wykład

egzamin ustny

egzamin ustny

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wstęp do ﬁlozoﬁi

Sylabusy
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Technologie kognitywne: projektowanie środowisk mixed reality językach
Python i Processing
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.2A0.1586334976.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Informatyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0611Obsługa i użytkowanie komputerów

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs ma charakter warsztatowy, a jego celem jest zapoznanie Uczestników z założeniami, sposobami
projektowania i implementacji technologii kognitywnych (co obejmuje systemy rzeczywistości wirtualnej,
rzeczywistości rozszerzonej, systemy rozpoznawania dźwięku i obrazu, systemy architektury Internetu rzeczy,
systemu typu Quantiﬁed Self), przy wykorzystaniu języków programowania Python i Processing

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Zna założenia oraz sposoby projektowania
i implementacji technologii kognitywnych

FLZ_K2_W03

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Zaprojektować proste środowisko rzeczywistości
rozszerzonej i/lub wirtualnej

FLZ_K2_U01

projekt

U2

Zaprojektować środowisko analiza i reprezentacji
danych pozyskanych z urządzeń peryferyjnych

FLZ_K2_U01

projekt

U3

Potraﬁ przeprowadzić badania typu user experience
(doświadczenie użytkownika)

FLZ_K2_U01

projekt

FLZ_K2_K01

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielnego pogłębiania swej wiedzy z obszaru
technologii kognitywnych i ich zastosowania

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

45

przygotowanie projektu

135

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Założenie i perspektywy dotyczące technologii kognitywnych

W1

2.

Prezentacja bibliotek i rozwiązań programistycznych języków Python oraz
Processing na potrzeby projektowania technologii kognitywnych

W1

3.

Automatyczne przetwarzanie obrazu (wykorzystanie biblioteki OpenCV)

W1, U1

4.

Środowiska rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej

U1

5.

Projekt i konsultacje: środowisko AR/VR

U1

6.

Środowisko detekcji gestów (Leap Motion)

U2

7.

Badanie doświadczenia użytkownika (UX) oraz interakcji człowiek-komputer (HCI)
w kontekście technologii kognitywnych

U3

8.

Projekt i konsultacje: projektowania technologii kognitywnych wraz badaniami UX
i HCI

W1, U1, U2, U3, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywne uczestnictwo w zajęciach, prezentacja 3-4 projektów tworzonych
w zespole. Maksymalna wielkość grupy: 16 osób

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka programowania Python
Znajomość języka programowania Processing i/lub JavaScript
Podstawowa wiedza z zakresu rzeczwystości wirtualnej i rzeczywistości rozszerzonej

Sylabusy
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Podstawy wiedzy o kłamstwie i manipulacji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.2A0.604dfa9a36c2e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Nabycie umiejętności: odróżniania kłamstwa od manipulacji. Rozpoznawania oﬁary manipulacji. Obrona przed
manipulacją. Zapoznanie z metodami destrukcji człowieka i społeczeństwa.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Odróżnianie kłamstwa od manipulacji. Cechy oﬁary
manipulacji. Techniki manipulacji oraz kłamania.
Podstawowe formy obrony przed manipulacją.

FLZ_K2_W10

egzamin pisemny
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Umiejętności – Student potraﬁ:
Rozpoznanie ataku o charakterze manipulacyjnym.
Obrona przez manipulacją. Wsparcie innych w walce
z manipulacją.

U1

FLZ_K2_U08

egzamin pisemny

FLZ_K2_K01,
FLZ_K2_K02,
FLZ_K2_K03,
FLZ_K2_K04, FLZ_K2_K05

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
Obrona siebie i innych przed szkodliwymi wpływami
społecznymi i psychologicznymi. Obrona siebie
i innych przed destrukcją osobowości.

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

88

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

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.

Alternatywne metody rozumienia kłamstwa: deﬁnicja kłamstwa na gruncie teorii
aktów mowy Searle’a oraz teorii aktów konwersacyjnych Grice’a. Alternatywne
rozumienia manipulacji. Elementy skutecznej perswazji: przedperswazja, etos,
logos, patos. Techniki kłamania i manipulacji przeprowadzane w ramach każdego
z tych elementów. Granfalon, perswazja miękka a postprawda. Stan, w którym
tzw. przyzwoity człowiek pragnie zła, czyni zło i nie tylko nie ma wyrzutów
sumienia, ale nawet odczuwa przyjemność. Ogólne metody walki. Etapy
przewrotu ideologicznego.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
na podstawie wyniku egzaminu
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa

Sylabusy
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Istota. Perspektywy badawcze
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.2A0.623435c5cadd9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z tradycyjnie i współcześnie formułowanymi teoriami istoty
(esencjalizmem klasycznym i współczesnym).

C2

Realizacja celu głównego odbędzie poprzez przygotowanie mini projektów badawczych dotyczących wybranych
obszarów debaty związanej z teoriami istoty.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

FLZ_K2_W05,
FLZ_K2_W06,
FLZ_K2_W07,
FLZ_K2_W08,
FLZ_K2_W10,
FLZ_K2_W12,
FLZ_K2_W13

podstawowe rozwiązania teoretyczne w zakresie
tradycyjnych i współczesnych koncepcji istoty.

raport, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

problematyzować, analizować i budować argumenty
i modele związane z problemem istoty.

FLZ_K2_U02,
FLZ_K2_U03,
FLZ_K2_U04,
raport
FLZ_K2_U05,
FLZ_K2_U06,
FLZ_K2_U07,
FLZ_K2_U09, FLZ_K2_U11

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

wielostronnego, krytycznego i grupowego
poszukiwania rozwiązań i ich zastosowań.

FLZ_K2_K03,
FLZ_K2_K04,
FLZ_K2_K05,
FLZ_K2_K06,
FLZ_K2_K07, FLZ_K2_K12

raport, prezentacja

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

15

analiza problemu

5

przygotowanie projektu

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

konsultacje

5

przygotowanie raportu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Tradycyjne koncepcje istoty.

W1

2.

Esencjalizm współczesny i jego odmiany.

W1, U1

3.

Rozwiązania teoretyczne i perspektywy badawcze dla problemu istoty.

U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, wykład konwersatoryjny, burza mózgów, seminarium, metoda
projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
raport, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Przygotowanie grupowej prezentacji (na zajęciach) i raportu z podjętego
problemu badawczego związanego z esencjalizmem.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kursy wprowadzające z logiki i ontologii.

Sylabusy

286 / 289

Seminarium magisterskie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlozoﬁa

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzFLZS.2C0.5ca756a7bc568.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

problematykę, metodę i teorie związane z pracą
magisterską

FLZ_K2_W10

zaliczenie na ocenę, brak
zaliczenia
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

pracować nad tekstem naukowym stosunkowo
samodzielnie, korzystając ze wsparcia promotora

FLZ_K2_U09

zaliczenie na ocenę, brak
zaliczenia

FLZ_K2_K02,
FLZ_K2_K03, FLZ_K2_K06

zaliczenie na ocenę, brak
zaliczenia

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wykorzystania wszystkich zdobytych pod studiów
kompetencji, współdziałając z promotorem

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie projektu

5

przygotowanie pracy dyplomowej

50

przygotowanie do zajęć

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie projektu

5

przygotowanie pracy dyplomowej

50

przygotowanie do zajęć

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Do ustalenia w porozumieniu z promotorem pracy magisterskiej

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
konsultacje
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
brak zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
złożenie pracy magisterskiej

Semestr 4
Metody nauczania:
konsultacje
Rodzaj zajęć
seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
złożenie i obrona pracy magisterskiej
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Charakterystyka kierunku
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału:

Wydział Filozoﬁczny

Nazwa kierunku:

kognitywistyka

Poziom:

pierwszego stopnia

Proﬁl:

ogólnoakademicki

Forma:

studia stacjonarne

Język studiów:

polski

Przyporządkowanie kierunku do dziedzin oraz dyscyplin, do
których odnoszą się efekty uczenia się
Filozoﬁa

51%

Psychologia 49%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia
Charakterystyka kierunku
Kognitywistyka to interdyscyplinarne studia, których przedmiotem są dociekania na temat tego jak ludzie oraz systemy
sztucznej inteligencji poznają otaczający świat i w nim działają. Studia dają wiedzę i umiejętności z zakresu ﬁlozoﬁi, logiki,
informatyki, lingwistyki, psychologii oraz neuronauki. Studia pierwszego stopnia mają na celu zdobycie podstawowej wiedzy
z obszaru wspólnego wszystkim dziedzinom wchodzącym w skład kognitywistyki oraz nabycia praktycznych umiejętności
użycia narzędzi kognitywistycznych. Absolwent/ka studiów otrzymuje tytuł zawodowy licencjata.

Koncepcja kształcenia
Studia pierwszego stopnia służą zdobywaniu przez studentów/studentki podstawowej wiedzy w obszarze kognitywistyki.
Większość kursów w ramach tych studiów jest kursami obowiązkowymi z obszaru ściśle rozumianej kognitywistki jak też
ﬁlozoﬁi oraz psychologii.

Cele kształcenia
opanowanie przez studentów wiedzy i umiejętności praktycznych, które stały się dostępne dzięki rozwojowi badań w zakresie
nauk kognitywnych
zapoznanie studentów z metodologią badań kognitywistycznych
rozwijanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w trakcie kursów podstawowych
badanie ﬁlozoﬁi jako teoretycznej podstawy kognitywistyki
zdobywanie wiedzy na temat sztucznych systemów poznawczych oraz praktycznych kompetencji w zakresie ich
wykorzystania
zgłębianie neuronalnego podłoża procesów poznawczych

Charakterystyka kierunku
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Potrzeby społeczno-gospodarcze
Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku
Utworzenie studiów przyczyni się do wzrostu zainteresowania badaniami kognitywistycznymi i do ich zintensyﬁkowania.
Wzrost badań kognitywistycznych będzie stanowił dobrą podstawę do nowego naświetlenia problemów rozważanych w
dyscyplinach wchodzących w skład kognitywistyki. Absolwenci kognitywistyki nie są bowiem w swojej pracy zorientowani na
dyscypliny naukowe lecz na konkretne zjawiska. W czasie studiów kognitywistycznych jakieś zjawisko — np. braki językowe
— jest obowiązkowo ukazywane z dwóch lub kilku perspektyw. Interdyscyplinarna formuła studiów kognitywistycznych jest
jedynym w tej chwili kierunkiem na wydziałach humanistycznych, wiążący się z coraz większym udziałem osiągnięć
technicznych (komputery, internet,...) w życiu społeczeństw i z potrzebą komunikacji z nimi i poprzez nie. Wraz ze wzrostem
znaczenia technologii informatycznych rośnie także znaczenie kognitywistyki stosowanej, zajmującej się interakcją człowiekmaszyna. W tym sensie powstanie kognitywistyki będzie stymulowało nowe, interdyscyplinarne zadawanie pytań we
wszystkich dziedzinach nauki zajmujących się poznaniem. Kognitywista bada spostrzeganie zmysłowe i motoryczne reakcje
osobnika na nie, a bazie uzyskanych na tej drodze danych empirycznych może tworzyć ich symulacje komputerowe. Ponadto
wraz z wzrastającym znaczeniem techonologii informatycznych będzie także wzrastało znaczenie kognitywistyki stosowanej,
zajmującej się projektowaniem i badaniem zależności człowiek-maszyna. Kognitywistyka jest nauką wykorzystywaną m.in.w
telekomunikacji lub w mediach, czy przy projektowaniu platform E-learningowych. Tym samym utworzenie kierunku studiów
kognitywistyka będzie sprzyjało przemianom zachodzącym w tych sferach tycia społecznego, gospodarczego oraz
odpowiadało potrzebom na tym obszarze rynku pracy.

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi
Efekty uczenia się na kierunku Kognitywistyka obejmują przekazywanie wiedzy, umiejętności i kompetencji począwszy od
ogólnego poziomu teorii leżącej u podstaw dziedziny, przez wyczerpujące przedstawienie tych obszarów ﬁlozoﬁi, psychologii
i nauk komputerowych, które pokrywają się z centralnymi zagadnieniami nauk kognitywnych po praktyczne umiejętności
bazujące na metodologii i obsłudze narzędzi specyﬁcznych dla Kognitywistyki. Absolwenci studiów kognitywistycznych I
stopnia mogą znaleźć zatrudnienie w obszarze sztucznej inteligencji, robotyki i uczenia maszynowego.

Charakterystyka kierunku
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Nauka, badania, infrastruktura
Główne kierunki badań naukowych w jednostce
W Laboratorium Procesów Neuropoznawczych prowadzone sa badania z użyciem funkcjonalnego spektroskopu w bliskiej
podczerwieni NIRScoutX, który zawiera 48 kanałów emisyjnych oraz 32 kanały detekcyjne. Urządzenie stanowi relatywnie
nową, nieinwazyjną metodę pomiaru zmian w korowej odpowiedzi hemodynamicznej (w poziomach utlenowanej i
nieutlenowanej hemoglobiny [Hb]) przy pomocy detekcji osłabienia światła w bliskiej podczerwieni przechodzącego przez
tkankę mózgową oraz elektroencefalografu ACTIVE2 BASE EURO, któy zalicza się do najnowszej generacji systemów EEG,
przeznaczonych do celów naukowo-badawczych. Urządzenie pozwala na nieinwazyjną rejestrację aktywności bioelektrycznej
mózgu z bardzo dużą rozdzielczością czasową (milisekundową). Ponadto wykorzystuje się urządzenie EyeLink 1000 Plus do
pomiaru ruchów gałek ocznych pozwala rejestrować ﬁksacje wzroku z dokładnością przestrzenną rzędu .05 stopnia kątowego
oraz rozdzielczością czasową 500 Hz. W Laboratorium Technik Kognitywnych realizowane są projekty badawcze i kursy
związane z informatyką, robotyką i sztuczną inteligencją, a także warsztaty i seminaria dotyczące rzeczywistości wirtualnej.
Z kolei prowadzone prace eksperymentalne dotyczą m.in. świadomości, percepcji dźwięku i czasu oraz informatyki
afektywnej.

Związek badań naukowych z dydaktyką
Obszar badań naukowych prowadzonych przez pracowników Zakładu Kognitywistyki pokrywa się tematycznie z wieloma
kursami prowadzonymi na kierunku Kognitywistyka. Zarówno wyniki badań własnych jak i znajomość najnowszych wyników
wynikająca z prowadzenia badań pozwala na przedstawianie w ramach kursów najbardziej aktualnego stanu wiedzy w
dziedzinie.

Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
W Uniwersytecie Jagiellońskim działa system biblioteczno-informacyjny, zapewniający studentom dostęp do niezbędnych
książek, zalecanych w ramach kształcenia na danym kierunku. Biblioteka Instytutu Filozoﬁi (ul. Grodzka 52, 31-044 Kraków)
posiada 38275 woluminów książek, 485 tytułów czasopism. W bibliotece są 2 komputery przeznaczone dla czytelników:
jeden do przeglądania i składania zamówień z katalogu komputerowego biblioteki oraz drugi do korzystania z baz danych:
JStore, Cognet oraz z bazy Oxford Scholarship Onlie. Dostęp do wyżej wymienionych baz danych jest również na wszystkich
komputerach instytutowych (równoczesne korzystanie dla jednego użytkownika). Studenci mają dodatkowo dostęp do
Interenetu na swoich laptopach poprzez sieć radiową, po wcześniejszym zajestrowaniu się. Dostęp do Wirtualnej Biblioteki
Nauki jest możliwy z wszystkich komputerów działających w sieci UJ, także instytutowych. Ponadto na stronie Biblioteki
Jagiellońskiej znajduje się spis baz danych, z których mogą korzystać wszyscy pracownicy i studenci UJ. Co istotne dostęp do
tych baz danych możliwy jest także przez extranet, po zalogowaniu się na konto mollowe serwera UJ.
Baza dydaktyczna Wydziału Filozoﬁcznego Uniwersytetu Jagiellońskiego jest dostosowana do specyﬁki studiów na kierunku
kognitywistyki i zapewnia palną realizację efektów kształcenia włączając możliwość kształcenia na odległość poprzez polsko i
angielskojęzyczną platformę WIICI http://student.phils.uj.edu.pl/kognitywistyka Liczba i powierzchnia sal wykładowych w
Instytucie Filozoﬁi UJ (ul. Grodzka 52, 31-044 Kraków): - 5 sal wykładowych o łącznej powierzchni 185,5mm; - sala
seminaryjna o powierzchni 54 mm; - sala komputerowa o powierzchni 37 mm wyposażona w 16 stanowisk komputerowych i
serwer sieciowy; Łączna powierzchnia sal przeznaczonych na dydaktykę to 277 mm. Wszystkie sale wykładowe są
wyposażone w sprzęt multimedialny, rzutnik i projektor.
Laboratorium Procesów Neuropoznawczych Zakładu Kognitywistyki jest zlokalizowane w budynku Wydziału Matematyki i
Informatyki, Łojasiewicza 6, Kraków. Laboratorium jest wyposażone w funkcjonalny spektroskop w bliskiej podczerwieni
NIRScoutX 48 32 ﬁrmy NIRx, USA, elektroencefalograf ACTIVE2 BASE EURO ﬁrmy Biosemi, Holandia, dwa wysokiej jakości
okulografy (SR Research EyeLink 1000 Plus, Kanada oraz Tobii REX, Szwecja), kilkanaście stacji roboczych i serwerów oraz
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oprogramowanie do analizy danych: Brain Vision Analyzer (dla EEG), NAVI (dla NIRS), Statistica 10, Experiment Builder (do
projektowania procedur dla EyeLinka) oraz Data Viewer (do analiz danych z EyeLinka). Okazjonalnie, prowadzimy także
badania metodą neuroobrazowania funkcjonalnym rezonansem magnetycznym w Pracowni ﬁrmy Voxel.
Laboratorium Technik Kognitywnych jest wyposażone w różnorodny sprzęt służący do prototypowania systemów i realizacji
prac eksperymentalnych w kilku obszarach badań, takich jak rzeczywistość wirtualna i poszerzona (hełmy Oculus Rift i
tablety), elektroniczne platformy sensoryczne (Arduino), kontrolery sterowane gestami (Leap Motion) oraz informatyka
afektywna (Empatica, Arduino E-health). Ponadto laboratorium jest wyposażone w kilkanaście laptopów służących do
programowania i wspierania eksperymentów i prac projektowych. Istotna część sprzętu została zakupiona z grantu UJ Ars
Docendi "Umysł+".

Nauka, badania, infrastruktura
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Program
Podstawowe informacje
Klasyﬁkacja ISCED:
Liczba semestrów:

6

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:

licencjat

Opis realizacji programu:
Studia mają charakter badawczy oraz tutorialowy. Pod opieką pracownika naukowego student projektuje tok swoich studiów
w optymalny sposób na potrzeby realizacji projektu badawczego, stanowiącego przedmiot pracy dyplomowej. Jednocześnie
w trakcie "Proseminarium" i "Seminarium kognitywistycznego" (trzy semestry) studenci integrują wiedzę z dyscyplin
szczegółowych w interdyscyplinarne, kognitywistyczne rozumienie ludzkiego oraz sztucznego poznania. Osoby uprzednio
niestudiujące określonych dyscyplin składowych kognitywistyki obowiązane są do uzupełnienia podstaw tych dyscyplin.
Kursy obecne w programie studiów prowadzone są przez pracowników naukowych Instytutu Filozoﬁi UJ (z Zakładów:
Kognitywistyki, Logiki, Epistemologii, Ontologii, Estetyki, Etyki, Filozoﬁi Nauk Przyrodniczych, Badań nad Etyką Zawodową i
Pracowni Retoryki Logicznej) oraz Instytutu Psychologii UJ (z Zakładów: Psychoﬁzjologii, Psychologii Eksperymentalnej oraz
Psychologii Społecznej), których bogaty dorobek naukowy daje gwarancję wysokiego poziomu merytorycznego studiów.

Liczba punktów ECTS
konieczna do ukończenia studiów

180

w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich
lub innych osób prowadzących zajęcia

160

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauki języków obcych

4

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej

54

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych

0

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub
nauk społecznych

1

Liczba godzin zajęć
Łączna liczba godzin zajęć: 180

Praktyki zawodowe
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych
W ramach kognitywistyki nie są odbywane praktyki zawodowe

Program
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Ukończenie studiów
Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)
Ukończenie studiów wymaga zaliczenia obowiązkowych kursów, uzyskania określonej liczy punktów ECTS, pozytywnej oceny
pracy dyplomowej, oraz zdania egzaminu dyplomowego.

Program
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Efekty uczenia się
Wiedza
Kod

Treść

PRK

KGN_K1_W01

Absolwent zna i rozumie miejsce i znaczenie nauk kognitywnych w systemie nauk
(humanistycznych, społecznych, jak również przyrodniczych i ścisłych) oraz ich
specyﬁkę przedmiotową i metodologiczną.

P6S_WK

KGN_K1_W02

Absolwent zna i rozumie podstawową terminologię innych dyscyplin składowych nauk
o poznaniu (kognitywistyki) w perspektywie złożoności i zmienności języka
P6U_W
naukowego i potocznego.

KGN_K1_W03

Absolwent zna i rozumie elementarną terminologię kognitywistyczną w języku
angielskim.

P6U_W

KGN_K1_W04

Absolwent zna i rozumie problematykę historycznych źródeł kognitywistyki i zmian
paradygmatów w podejściu do zagadnień ludzkiego poznania.

P6U_W

KGN_K1_W05

Absolwent zna i rozumie terminologię, teorię i metodologię nauk kognitywnych
poznaniu: ﬁlozoﬁi, logiki, psychologii, neuroﬁzjologii, językoznawstwa, nauk o
sztucznych systemach inteligentnych.

P6U_W

KGN_K1_W06

Absolwent zna i rozumie w uporządkowany sposób i w poszerzonym zakresie jeden z
wybranych bloków tematycznych: ﬁlozoﬁczno-psychologiczny; psychologicznoinformatyczny, ﬁlozoﬁczno-informatyczny.

P6S_WG

KGN_K1_W07

Absolwent zna i rozumie oraz potraﬁ wskazać i opisać różnorodność metod, szkół i
tradycji w uprawianiu kognitywistyki w powiązaniu z rozwojem nauk formalnych i
empirycznych.

P6U_W

KGN_K1_W08

Absolwent zna i rozumie problematykę obecności interdyscyplinarnych idei
kognitywistycznych w sferze nauki, kultury i gospodarki; rozumie relacje zwrotne
pomiędzy tymi sferami a kognitywistyką.

P6S_WK

KGN_K1_W09

Absolwent zna i rozumie idee i koncepcje ważne dla kognitywistyki, ale wykraczające
poza sferę nauk humanistycznych i społecznych.

P6S_WK

KGN_K1_W10

Absolwent zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności
intelektualnej i prawa autorskiego.

P6S_WK

KGN_K1_W11

Absolwent zna i rozumie problematykę funkcjonowania współczesnych instytucji
naukowych (polskich i zagranicznych), społecznych, kulturalnych i politycznych oraz
etycznych kontekstów i konsekwencji ich funkcjonowania.

P6S_WK

KGN_K1_W12

Absolwent zna i rozumie najnowszych technologie i środki komunikacji medialnej.
Rozumie mechanizmy rządzące wyszukiwaniem, przechowywaniem i propagacją
informacji za pomocą różnych metod i środków, w tym przede wszystkim Internetu.

P6S_WK

Kod

Treść

PRK

KGN_K1_U01

Absolwent potraﬁ kierując się wskazówkami opiekuna naukowego, rozwijać i
pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności w zakresie składowych dyscyplin
kognitywistyki.

P6U_U

KGN_K1_U02

Absolwent potraﬁ efektywnie wykorzystywać nowoczesne narzędzia do wyszukiwania
informacji i zdobywania wiedzy z zakresu nauk poznaniu (kognitywistyki).

P6S_UW

Umiejętności

Efekty uczenia się

9 / 278

Kod

Treść

PRK

KGN_K1_U03

Absolwent potraﬁ zidentyﬁkować problem kognitywistyczny, a następnie zastosować
właściwe dla niego metody kognitywistyczne, wreszcie przedstawić raport badawczy
w postaci krótkiego tekstu i prezentacji multimedialnej.

P6S_UW

KGN_K1_U04

Absolwent potraﬁ dokonać selekcji i wyboru literatury przedmiotu, a następnie
skorzystać z niej w nawiązaniu do rozwiązywanego zadania badawczego.

P6S_UW

KGN_K1_U05

Absolwent potraﬁ w podstawowym zakresie stosować metody statystyczne do
opracowania wyników badań empirycznych.

P6S_UW

KGN_K1_U06

Absolwent potraﬁ wykorzystać narzędzia informatyczne przy pomocy których
analizuje i rozwiązuje problemy kognitywistyczne.

P6S_UW

KGN_K1_U07

Absolwent potraﬁ zidentyﬁkować ﬁlozoﬁczną naturę problemu kognitywistycznego,
zinterpretować ten problem w ramach dyskusji interdyscyplinarnej i wskazać możliwe
P6S_UK
warianty jego opracowania i rozwiązania z zastosowaniem metod eksperymentalnych
i sztucznej inteligencji.

KGN_K1_U08

Absolwent potraﬁ rozpoznać i opisać najbardziej fundamentalne problemy z zakresu
kognitywistyki; potraﬁ wskazać i porównać ich typowe rozwiązania w oparciu o
aktualne stanowiska i koncepcje.

P6S_UW

KGN_K1_U09

Absolwent potraﬁ (pod kierunkiem opiekuna naukowego) prowadzić na poziomie
elementarnym pracę badawczą, której wyniki potraﬁ ująć za pomocą krótkich
raportów z przeprowadzonych badań, a także wypowiedzi ustnych bazujących na
prezentacji multimedialnej.

P6S_UW

KGN_K1_U10

Absolwent potraﬁ pisać krótkie teksty z zakresu kognitywistyki zgodnie powszechnie
przyjętymi standardami edycji tekstów naukowych.

P6S_UU

KGN_K1_U11

Absolwent potraﬁ myśleć logicznie; jasno i ściśle przedstawia swoje poglądy i
przemyślenia, potraﬁ formułować sądy, argumentować oraz dyskutować,
wykorzystując zdobytą wiedzę.

P6S_UK

KGN_K1_U12

Absolwent potraﬁ zrozumieć, porównać i zaakceptować różnorodność metod
naukowych, światopoglądów, postaw i norm moralnych reprezentowanych przez
przedstawicieli odmiennych środowisk, kultur i epok.

P6U_U

KGN_K1_U13

Absolwent potraﬁ komunikować się ze specjalistami w zakresie wybranych działów
nauk o poznaniu (kognitywistyki) z wykorzystaniem różnych technik komunikacji w
języku polskim i obcym.

P6S_UK

KGN_K1_U14

Absolwent potraﬁ (pod kierunkiem opiekuna naukowego) przygotować krótkie prace
pisemne dotyczące wybranych zagadnień z zakresu kognitywistyki, wykorzystując
podstawowe ujęcia teoretyczne, argumenty i kontrargumenty, a także właściwą
metodologię i dostępne źródła.

P6S_UO

KGN_K1_U15

Absolwent potraﬁ (posiadając odpowiednie kompetencje językowe na poziomie B2)
przełożyć prosty tekst naukowy z języka polskiego na j. angielski; samodzielnie
tłumaczy z języka angielskiego na polski średnio trudny tekst z zakresu nauk
kognitywnych; potraﬁ wygłosić krótki referat w języku angielskim i uczestniczyć w
dyskusji na tematy kognitywistyczne.

P6S_UK

KGN_K1_U16

Absolwent potraﬁ wykorzystać zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów
pojawiających się w pracy zawodowej. Potraﬁ integrować wiedzę z zakresu różnych
nauk kognitywnych w trakcie analizy podstawowych problemów badawczych.

P6S_UU

Kompetencje społeczne
Kod

Treść

PRK

KGN_K1_K01

Absolwent jest gotów do poszerzania i pogłębiania własnej wiedzy; jest nastawiony
na uczenie się przez całe życie.

P6S_KR

Efekty uczenia się
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Kod

Treść

PRK

KGN_K1_K02

Absolwent jest gotów do świadomego przeżywania własnej autonomii, którą stara się
rozwijać i której broni nie naruszając autonomii innych osób.

P6S_KO

KGN_K1_K03

Absolwent jest gotów do samodzielnego i krytycznego myślenia; jest wyczulony na
demagogię, fałszywe argumenty i biurokratyczne roszczenia zagrażające wolności
i autonomii jednostkowej.

P6S_KK

KGN_K1_K04

Absolwent jest gotów do przyjmowania odpowiedzialnej postawy w pracy i w życiu;
bierze pod uwagę możliwe skutki swoich działań.

P6S_KO

KGN_K1_K05

Absolwent jest gotów do poznawania nowych teorii, idei, postaw i argumentów; stara
się je zrozumieć. Jest gotowy pod ich wpływem do zmiany własnego stanowiska.

P6S_KK

KGN_K1_K06

Absolwent jest gotów do efektywnego zarządzania własnym czasem; potraﬁ
organizować własną pracę, stawiać sobie cele i właściwie oceniać stopień
zaawansowania w ich osiąganiu.

P6S_KO

KGN_K1_K07

Absolwent jest gotów do współpracy z innymi. Potraﬁ współpracować w grupie,
przyjmując w niej różne role. Potraﬁ stosować zasady efektywnej komunikacji
interpersonalnej.

P6S_KO

KGN_K1_K08

Absolwent jest gotów do tego, by skutecznie rozwiązywać stojące przed nim zadania;
potraﬁ planować i ustalać priorytety odpowiednich działań.

P6S_KR

KGN_K1_K09

Absolwent jest gotów do świadomego stosowania standardowych procedur
rozstrzygania dylematów związanych z wykonywanym zawodem; przewiduje możliwe
sytuacje konﬂiktowe i stara się im zapobiegać.

P6S_KR

KGN_K1_K10

Absolwent jest gotów do tolerancyjnej postawy wobec przedstawicieli innych kultur,
wyznań religijnych i postaw światopoglądowych; szanuje odmienności, ale potraﬁ
bronić wyznawanych przez siebie wartości.

P6S_KR

KGN_K1_K11

Absolwent jest gotów do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym; ma
świadomość wagi dziedzictwa kulturalnego w różnych jego przejawach i potraﬁ
troszczyć się o jego zachowanie.

P6U_K

KGN_K1_K12

Absolwent jest gotów do tego, by swoją postawą i wiedzą potwierdzać doniosłe i
rosnące znaczenie kognitywistyki w kulturze i nauce europejskiej.

P6U_K

KGN_K1_K13

Absolwent jest gotów do tego, by przez reﬂeksję nad ludzkim poznaniem przyczynia
się do kształtowania więzi pomiędzy uczonymi oraz do kształtowania więzi
społecznych i do rozwoju jednostek oraz grup społecznych.

P6U_K

Efekty uczenia się
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Plany studiów
W ramach grupy zajęć fakultatywnych należy uzyskać co najmniej 42 punky ECTS w toku studiów (w tym minimalnie 20 na II
roku). Łącznie w toku studiów student otrzymuje 180 punktów ECTS (w tym 170 punktów za kursy obowiązkowe i
fakultatywne oraz 10 punktów za egzamin dyplomowy). Instytut Filozoﬁi stara się o możliwie szeroką i ciągle aktualizowaną
ofertę kursów fakultatywnych. O ich uruchomieniu w danym roku decyduje dyrekcja w porozumieniu z Radą Naukową
Instytutu Filozoﬁi, zwracając uwagę m.in. na liczebność grup studenckich i bieżącą organizację pracy badawczej i
dydaktycznej. Aktualne informacje znajdują się na stronie Instytutu Filozoﬁi (www.ﬁlozoﬁa.uj.edu.pl).

Semestr 1
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Wstęp do kognitywistyki

60

5,0

egzamin

O

Podstawy ﬁlozoﬁi teoretycznej

60

4,0

egzamin

O

Logika

60

5,0

egzamin

O

Technologie informacyjne

60

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Psychologia poznawcza

60

5,0

egzamin

O

Psychologia różnicowa

45

5,0

egzamin

O

Wychowanie ﬁzyczne

30

-

zaliczenie

O

Szkolenie BHK

5

-

zaliczenie

O

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Filozoﬁa umysłu

60

5,0

egzamin

O

Antropologia ﬁlozoﬁczna

30

3,0

egzamin

O

Teoria mnogości

60

5,0

egzamin

O

Statystyka

60

5,0

egzamin

O

Informatyka

60

5,0

egzamin

O

Neurobiologia behawioralna

60

5,0

egzamin

O

Wychowanie ﬁzyczne

30

-

zaliczenie

O

Elementy prawa autorskiego

15

1,0

zaliczenie na
O
ocenę

Podstawy ﬁlozoﬁi praktycznej

60

4,0

egzamin

Przedmiot

Semestr 2
Przedmiot

O

Semestr 3

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Epistemologia

45

5,0

egzamin

O

Matematyka

60

5,0

egzamin

O

Sztuczna inteligencja

60

5,0

egzamin

O

Modelowanie

45

5,0

egzamin

O

Wiedza o języku

45

5,0

egzamin

O

Angielski

30

-

zaliczenie

O

Przedmiot

GRUPA PRZEDMIOTÓW DO WYBORU

O

Anarchia, państwo, teokracja. Z dziejów myśli rosyjskiej

60

6,0

egzamin

F

Anatomia społeczeństwa politycznego i konsumpcyjnego

90

9,0

egzamin

F

Estetyka wobec awangardy

60

6,0

egzamin

F

Filozoﬁa czasu i przestrzeni

60

6,0

egzamin

F

Filozoﬁa kultury

60

6,0

egzamin

F

Konwersatoriom z myśli politycznej Immanuela Kanta

30

3,0

egzamin

F

Kultura współczesności

30

3,0

egzamin

F

Natura doświadczenia

60

6,0

egzamin

F

Problemy i podstawowe pojęcia ﬁlozoﬁi kultury

60

6,0

egzamin

F

Seminarium z warsztatu historyka ﬁlozoﬁi

60

6,0

egzamin

F

Środowisko elektroniczne jako rzeczywistość człowieka

30

3,0

egzamin

F

Teoria przyjaźni u Arystotelesa

60

6,0

egzamin

F

Translatorium z jęz. angielskiego

30

3,0

egzamin

F

Umysł jako narzędzie przetwarzania informacji

60

3,0

egzamin

F

Warsztaty z zakresu samodzielnego tworzenia tekstów
ﬁlozoﬁcznych. Teoria i praktyka.

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wątki ﬁlozoﬁczne w literaturze pięknej

60

6,0

egzamin

Wykład gościnny 1

10

1,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wykład gościnny 2

10

1,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polski język migowy - kurs podstawowy

30

-

-

F

Machiavelli. Między "Księciem" a republiką

30

3,0

egzamin

F

Filozoﬁa informacji

60

6,0

egzamin

F

Translatorium z jęz. angielskiego: teksty estetyczne

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Historia pojęcia godności ludzkiej w późnej starożytności i
wiekach średnich

60

6,0

egzamin

F

Człowiek jako mikrokosmos, imago Dei, osoba. Zarys
średniowiecznej antropologii

60

6,0

egzamin

F

Plany studiów

F
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Reizm

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Filozoﬁa chińska (e-kurs)

60

6,0

egzamin

Projektowanie systemów interaktywnych w środowiskach
Processing i Arduino

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Etyczne i społeczne aspekty przetwarzania danych i sztucznej
inteligencji

45

6,0

egzamin

F

Zło - wyzwanie dla ﬁlozoﬁi

45

4,0

zaliczenie

F

Seminarium z ﬁlozoﬁi człowieka

60

6,0

egzamin

F

Etyka, śmierć i umieranie

60

6,0

egzamin

F

Filozoﬁa rosyjska – między polityką a religią

30

3,0

egzamin

F

Myślenie krytyczne w języku naturalnym

30

4,0

egzamin

F

Filozoﬁa języka I

60

6,0

zaliczenie

F

Modal logic

60

12,0

egzamin

F

Axiomatic Set theory

30

6,0

egzamin

F

Classics of Modern Logic

30

6,0

egzamin

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Percepcja

45

5,0

egzamin

O

Uwaga i pamięć

45

5,0

egzamin

O

Interpretacja badań EEG w neuronauce

45

5,0

egzamin

O

Angielski

30

-

zaliczenie

O

Przedmiot

F

Semestr 4
Przedmiot

GRUPA PRZEDMIOTÓW DO WYBORU

O

Anatomia społeczeństwa politycznego i konsumpcyjnego

90

9,0

egzamin

F

Argumenty bioetyki

60

6,0

egzamin

F

Autobiograﬁa jako „ﬁlozoﬁa praktyczna”. Znaczenie autobiograﬁi
dla ﬁlozoﬁcznej antropologii

60

6,0

egzamin

F

Egzystencjalizm

60

5,0

egzamin

F

Estetyka performatywna przestrzeni miejskiej

60

6,0

egzamin

F

Filozoﬁa kultury

60

6,0

egzamin

F

Filozoﬁa na przełomie XX/XXI wieku

60

6,0

egzamin

F

Graﬁka komputerowa

45

4,0

egzamin

F

Językoznawstwo kognitywne

60

5,0

egzamin

F

Kultura współczesności

30

3,0

egzamin

F

Natura doświadczenia

60

6,0

egzamin

F

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Seminarium z warsztatu historyka ﬁlozoﬁi

60

6,0

egzamin

Warsztaty z zakresu samodzielnego tworzenia tekstów
ﬁlozoﬁcznych. Teoria i praktyka.

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wątki ﬁlozoﬁczne w literaturze pięknej

60

6,0

egzamin

Wykład gościnny 1

10

1,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wykład gościnny 2

10

1,0

zaliczenie na
F
ocenę

Ethical Aspects of Artiﬁcial Intelligence (e-kurs)

21

3,0

egzamin

F

Polski język migowy - kurs podstawowy

30

3,0

zaliczenie

F

Historia marksizmu: ﬁlozoﬁa i utopia

60

6,0

egzamin

F

Nowe źródła ﬁlozoﬁi politycznej w Rzeczypospolitej XVII w.

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Filozoﬁa Heideggera i jej współczesna recepcja

60

6,0

egzamin

F

Bioetyka-wprowadzenie

60

6,0

egzamin

F

Filozoﬁa podmiotowości: samowiedza i tożsamość

60

6,0

egzamin

F

Historia pojęcia godności ludzkiej w późnej starożytności i
wiekach średnich

60

6,0

egzamin

F

Człowiek jako mikrokosmos, imago Dei, osoba. Zarys
średniowiecznej antropologii

60

6,0

egzamin

F

Reizm

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Filozoﬁa ogrodu (e-kurs)

60

6,0

egzamin

F

Filozoﬁa chińskiej kultury artystycznej (e-kurs)

60

6,0

egzamin

F

Seminarium z ﬁlozoﬁi człowieka

60

6,0

egzamin

F

Filozoﬁa języka I

60

6,0

zaliczenie

F

Advanced Modal logic

60

12,0

egzamin

F

Sztuka elektroniczna

30

3,0

egzamin

F

Filozoﬁa informacji

60

6,0

egzamin

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Metodologia badań kognitywistycznych

45

-

-

O

Myślenie i rozumowanie

45

5,0

egzamin

O

Angielski

30

-

zaliczenie

O

Świadomość

45

5,0

egzamin

O

Przedmiot

F

F

Semestr 5
Przedmiot

GRUPA PRZEDMIOTÓW DO WYBORU

Plany studiów

O
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Anarchia, państwo, teokracja. Z dziejów myśli rosyjskiej

60

6,0

egzamin

F

Anatomia społeczeństwa politycznego i konsumpcyjnego

90

9,0

egzamin

F

Estetyka wobec awangardy

60

6,0

egzamin

F

Filozoﬁa czasu i przestrzeni

60

6,0

egzamin

F

Filozoﬁa kultury

60

6,0

egzamin

F

Konwersatoriom z myśli politycznej Immanuela Kanta

30

3,0

egzamin

F

Kultura współczesności

30

3,0

egzamin

F

Natura doświadczenia

60

6,0

egzamin

F

Problemy i podstawowe pojęcia ﬁlozoﬁi kultury

60

6,0

egzamin

F

Seminarium z warsztatu historyka ﬁlozoﬁi

60

6,0

egzamin

F

Środowisko elektroniczne jako rzeczywistość człowieka

30

3,0

egzamin

F

Teoria przyjaźni u Arystotelesa

60

6,0

egzamin

F

Translatorium z jęz. angielskiego

30

3,0

egzamin

F

Umysł jako narzędzie przetwarzania informacji

60

3,0

egzamin

F

Warsztaty z zakresu samodzielnego tworzenia tekstów
ﬁlozoﬁcznych. Teoria i praktyka.

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wątki ﬁlozoﬁczne w literaturze pięknej

60

6,0

egzamin

Wykład gościnny 1

10

1,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wykład gościnny 2

10

1,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polski język migowy - kurs podstawowy

30

-

-

F

Machiavelli. Między "Księciem" a republiką

30

3,0

egzamin

F

Filozoﬁa informacji

60

6,0

egzamin

F

Translatorium z jęz. angielskiego: teksty estetyczne

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Historia pojęcia godności ludzkiej w późnej starożytności i
wiekach średnich

60

6,0

egzamin

F

Człowiek jako mikrokosmos, imago Dei, osoba. Zarys
średniowiecznej antropologii

60

6,0

egzamin

F

Reizm

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Filozoﬁa chińska (e-kurs)

60

6,0

egzamin

Projektowanie systemów interaktywnych w środowiskach
Processing i Arduino

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Etyczne i społeczne aspekty przetwarzania danych i sztucznej
inteligencji

45

6,0

egzamin

F

Zło - wyzwanie dla ﬁlozoﬁi

45

4,0

zaliczenie

F

Seminarium z ﬁlozoﬁi człowieka

60

6,0

egzamin

F

Przedmiot

Plany studiów

F

F
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Etyka, śmierć i umieranie

60

6,0

egzamin

F

Filozoﬁa rosyjska – między polityką a religią

30

3,0

egzamin

F

Myślenie krytyczne w języku naturalnym

30

4,0

egzamin

F

Filozoﬁa języka I

60

6,0

zaliczenie

F

Modal logic

60

12,0

egzamin

F

Axiomatic Set theory

30

6,0

egzamin

F

Classics of Modern Logic

30

6,0

egzamin

F

Przedmiot

W ramach grupy zajęć fakultatywnych należy uzyskać co najmniej 105 punktów ECTS w toku studiów. Instytut Filozoﬁi stara
się o możliwie szeroką i ciągle aktualizowaną ofertę kursów fakultatywnych. O ich uruchomieniu w danym roku decyduje
dyrekcja w porozumieniu z Radą Naukową Instytutu Filozoﬁi, zwracając uwagę m.in. na liczebność grup studenckich i bieżącą
organizację pracy badawczej i dydaktycznej. Aktualne informacje znajdują się na stronie Instytutu Filozoﬁi
(www.ﬁlozoﬁa.uj.edu.pl).

Semestr 6
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Action and cognition

60

5,0

egzamin

O

Angielski

30

8,0

egzamin

O

Przedmiot

GRUPA PRZEDMIOTÓW DO WYBORU

O

Anatomia społeczeństwa politycznego i konsumpcyjnego

90

9,0

egzamin

F

Argumenty bioetyki

60

6,0

egzamin

F

Autobiograﬁa jako „ﬁlozoﬁa praktyczna”. Znaczenie autobiograﬁi
dla ﬁlozoﬁcznej antropologii

60

6,0

egzamin

F

Egzystencjalizm

60

5,0

egzamin

F

Estetyka performatywna przestrzeni miejskiej

60

6,0

egzamin

F

Filozoﬁa kultury

60

6,0

egzamin

F

Filozoﬁa na przełomie XX/XXI wieku

60

6,0

egzamin

F

Graﬁka komputerowa

45

4,0

egzamin

F

Językoznawstwo kognitywne

60

5,0

egzamin

F

Kultura współczesności

30

3,0

egzamin

F

Natura doświadczenia

60

6,0

egzamin

F

Seminarium z warsztatu historyka ﬁlozoﬁi

60

6,0

egzamin

F

Warsztaty z zakresu samodzielnego tworzenia tekstów
ﬁlozoﬁcznych. Teoria i praktyka.

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wątki ﬁlozoﬁczne w literaturze pięknej

60

6,0

egzamin

Wykład gościnny 1

10

1,0

zaliczenie na
F
ocenę

Plany studiów

F
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Wykład gościnny 2

10

1,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polski język migowy - kurs podstawowy

30

3,0

zaliczenie

F

Historia marksizmu: ﬁlozoﬁa i utopia

60

6,0

egzamin

F

Nowe źródła ﬁlozoﬁi politycznej w Rzeczypospolitej XVII w.

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Filozoﬁa Heideggera i jej współczesna recepcja

60

6,0

egzamin

F

Bioetyka-wprowadzenie

60

6,0

egzamin

F

Filozoﬁa podmiotowości: samowiedza i tożsamość

60

6,0

egzamin

F

Ethical Aspects of Artiﬁcial Intelligence (e-kurs)

21

3,0

egzamin

F

Historia pojęcia godności ludzkiej w późnej starożytności i
wiekach średnich

60

6,0

egzamin

F

Człowiek jako mikrokosmos, imago Dei, osoba. Zarys
średniowiecznej antropologii

60

6,0

egzamin

F

Reizm

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Filozoﬁa ogrodu (e-kurs)

60

6,0

egzamin

F

Filozoﬁa chińskiej kultury artystycznej (e-kurs)

60

6,0

egzamin

F

Seminarium z ﬁlozoﬁi człowieka

60

6,0

egzamin

F

Filozoﬁa języka I

60

6,0

zaliczenie

F

Advanced Modal logic

60

12,0

egzamin

F

Sztuka elektroniczna

30

3,0

egzamin

F

Filozoﬁa informacji

60

6,0

egzamin

F

15

5,0

egzamin

O

Przedmiot

Metodologia badań kognitywistycznych

O - obowiązkowy
F - fakultatywny

Plany studiów
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Sylabusy

Karta tytułowa - Sylabusy
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Wstęp do kognitywistyki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.110.5ce263240e61c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0288Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje
obejmujące sztukę i przedmioty humanistyczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

ﬁlozoﬁczne podłoże kognitywistyki i jej powiązania
z pokrewnymi jej dziedzinami ﬁlozoﬁi.

KGN_K1_W01,
KGN_K1_W07

egzamin pisemny

W2

paradygmaty naukowe, teoretyczne i badawcze
rozwijane na gruncie kognitywistyki.

KGN_K1_W04,
KGN_K1_W05

egzamin pisemny

KGN_K1_U07

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Sylabusy

prowadzić dyskusję w oparciu o wyniki badań
i przesłanki formalne dotyczącą zagadnień z zakresu
kognitywistyki.
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
pogłębiania wiedzy, w tym zdobywania wiedzy
szczegółowej, w zakresie kognitywistyki.

K1

KGN_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

60

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Filozoﬁczne podłoże kognitywistyki.

W1, W2, U1, K1

2.

Psychologiczne, neurologiczne i lingwistyczne podłoże kognitywistyki.

W1, W2, U1, K1

3.

Powiązania kognitywistyki z naukami komputerowymi i sztuczną inteligencją.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

zdanie egzaminu

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę

obecność, aktywny udział w ćwieczeniach

Literatura
Obowiązkowa
1. [Literatura zostanie podana przez osobę prowadzącą zajęcia.]

Sylabusy
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Podstawy ﬁlozoﬁi teoretycznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.110.5ce263243687c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0288Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje
obejmujące sztukę i przedmioty humanistyczne

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie Słuchaczy z podstawowymi pojęciami i teoriami ﬁlozoﬁcznymi, ich historycznym
źródłami i współczesną dyskusją na ich temat.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Podstawowe pojęcia i teorie ﬁlozoﬁczne.

KGN_K1_W02,
KGN_K1_W05,
KGN_K1_W06

zaliczenie na ocenę,
egzamin
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Przeczytać ze zrozumieniem tekst ﬁlozoﬁczny,
dokonać rekonstrukcji argumentów w nim zawartych
oraz przeprowadzić krytykę stanowiska ﬁlozoﬁcznego.

KGN_K1_U04,
KGN_K1_U07

zaliczenie na ocenę,
egzamin

KGN_K1_K01,
KGN_K1_K02,
KGN_K1_K03

zaliczenie na ocenę,
egzamin

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Łączyć wyniki swoich badań z wiedzą ﬁlozoﬁczną.
Akcentować obecność ﬁlozoﬁi w przestrzeni
akademickiej i pozaakademickiej.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie eseju

20

przygotowanie do egzaminu

10

przygotowanie do ćwiczeń

18

przygotowanie do zajęć

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

W trakcie kursu zostaną przedstawione zagadnienia z zakresu historii ﬁlozoﬁi jako
źródła wiedzy o kluczowych rozstrzygnięciach teoretycznych. Ponadto, omówione
zostaną takie problemy jak: wiedza, prawda, znaczenie, Bóg, umysł, uniwersalia,
konkrety.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, metoda projektów, analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład
konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, konsultacje

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin

Warunki zaliczenia zostaną podane na pierwszych zajęciach.

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę Warunki zaliczenia zostaną podane na pierwszych zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs jest wprowadzający i nie ma wymagań wstępnych.

Literatura
Obowiązkowa
1. Literatura do kursu zostanie podana na pierwszych zajęciach.

Sylabusy

24 / 278

Logika
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.110.5ca75b58ccaa0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0288Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje
obejmujące sztukę i przedmioty humanistyczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z podstawami logiki matematycznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

techniki i podstawowe twierdzenia klasycznego
rachunku zdań.

KGN_K1_W05

egzamin pisemny,
zaliczenie
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W2

techniki i podstawowe twierdzenia logiki pierwszego
rzędu.

KGN_K1_W05

egzamin pisemny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

używać aparatu formalnego do logicznej analizy
rozumowań.

KGN_K1_U11

egzamin pisemny,
zaliczenie

U2

dowodzić postawowych twierdzeń logiki.

KGN_K1_U11

egzamin pisemny,
zaliczenie

U3

posługiwać się technikami matematycznymi w podstawowym zakresie.

KGN_K1_U06,
KGN_K1_U11

egzamin pisemny,
zaliczenie

KGN_K1_K03,
KGN_K1_K05

egzamin pisemny,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznej analizy argumentacji.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

28

przygotowanie do zajęć

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Język klasycznego rachunku zdań. Formalna analiza zdań języka naturalnego.
Semantyka: wartościowania boolowskie, tautologie, algorytmy stwierdzania
tautologiczności. Wynikanie semantyczne. System formalny: aksjomaty i reguły,
dowody. Twierdzenia o dedukcji. Maksymalnie niesprzeczne zbiory zdań.
Twierdzenie o pełności.

W1, U1, U2, U3, K1

2.

Język logiki pierwszego rzędu: termy, formuły atomowe, formuły. Semantyka:
modele, wartościowania, spełnianie, prawdziwość. Wynikanie semantyczne.
Zmienne wolne i związane, podstawienia. Analiza rozumowań w języku
naturalnym za pomocą narzędzi logiki pierwszego rzędu. Informacja o
nierozstrzygalności. System aksjomatyczny: aksjomaty, reguły, dowody.
Twierdzenie o pełności.

W2, U1, U2, U3, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

written exam

ćwiczenia

zaliczenie

unrated credit

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na ćwiczeniach obowiązkowa.

Literatura
Obowiązkowa
1. M. Goldstern, H. Judah, The Incompleteness Phenomenon: A New Course in Mathematical Logic, A.K.Peters, 1995
2. K. Idziak, Materiały pomocnicze do ćwiczeń z logiki, Kraków 2015.
Dodatkowa
1. B. Stanosz, Ćwiczenia z logiki, Warszawa 1998.
2. J. Onyszkiewicz, W. Marek, Elementy logiki i teorii mnogości w zadaniach, PWN 2005

Sylabusy
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Technologie informacyjne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.110.5cab0675a3815.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0288Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje
obejmujące sztukę i przedmioty humanistyczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest przedstawienie podstaw używania komputerów w środowiskach popularnych systemów
operacyjnych, a także podstaw programowania.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

uczestnik zna i rozumie podstawy typowych narzędzi
informatycznych

KGN_K1_W06

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:
uczestnik potraﬁ wykorzystać typowe narzędzia
informatyczne

U1

KGN_K1_U06

zaliczenie na ocenę,
raport

KGN_K1_K01

raport

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
uczestnik jest gotów do poszerzania swojej wiedzy
informatycznej

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

60

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Uczestnicy kursu poznają zasady pracy z plikami różnego typu oraz nauczą się
korzystać z podstawowego oprogramowania aplikacyjnego, takiego jak edytory
tekstu, arkusze kalkulacyjne, przeglądarki internetowe czy programy graﬁczne.
Będą mieli oni również okazję nauczenia się podstaw programowania w
popularnych językach.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę, raport Uczestnictwo w zajęciach oraz realizacją ćwiczeń praktycznych.

Literatura
Obowiązkowa
1. D. Harel, Rzecz o istocie informatyki. Algorytmika, WNT, 2008.

Sylabusy
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Psychologia poznawcza
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.110.5ce263249010e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0288Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje
obejmujące sztukę i przedmioty humanistyczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie uczestników i uczestniczek z wiedzą na temat funkcjonowania ludzkiego umysłu w ujęciu
współczesnej psychologii poznawczej. Przekazanie wiedzy o najważniejszych klasycznych oraz współczesnych
teoriach i paradygmatach badawczych. Przekazanie wiedzy dotyczącej tego, jak interpretować wyniki badań oraz
krytycznie analizować literaturę przedmiotu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student/ka ma uporządkowaną wiedzę obejmującą
teorie i paradygmaty badawcze psychologii
poznawczej.

KGN_K1_W05

egzamin pisemny,
zaliczenie

W2

Student/ka ma uporządkowaną wiedzę obejmującą
metodologię psychologii poznawczej.

KGN_K1_W05

egzamin pisemny,
zaliczenie

W3

Student/ka zna i rozumie terminologię psychologii
poznawczej.

KGN_K1_W02

egzamin pisemny,
zaliczenie

KGN_K1_U04

zaliczenie

KGN_K1_K05

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student/ka potraﬁ interpretować wyniki badań oraz
krytycznie analizować literaturę przedmiotu.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student/ka potraﬁ prowadzić merytoryczną dyskusję
na temat naukowego wyjaśniania sposobu działania
umysłu.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

30

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do sprawdzianu

13

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
135

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Metody badań psychologii eksperymentalnej.

W1, W2, W3, U1, K1

2.

Procesy poznawcze: percepcja, uwaga, kontrola poznawcza, pamięć, myślenie.

W1, W3

3.

Struktury poznawcze: reprezentacje, wiedza.

W1, W3

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie minimum 50%+1
poprawnych odpowiedzi. Do egzaminu mogą przystąpić jedynie osoby,
które zaliczyły ćwiczenia.

ćwiczenia

zaliczenie

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność na ćwiczeniach, zaliczenie
kolokwiów oraz zadań dodatkowych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Literatura
Obowiązkowa
1. Artykuły naukowe
Dodatkowa
1. R. Sternberg. Psychologia poznawcza.
2. E. Nęcka, J. Orzechowski, B. Szymura (2006). Psychologia poznawcza.

Sylabusy
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Psychologia różnicowa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.110.5ce26324b5c3c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0288Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje
obejmujące sztukę i przedmioty humanistyczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest dostarczenie studentom wiedzy na temat specyﬁki, źródeł, mechanizmów i uwarunkowań różnic
indywidualnych. W trakcie zajęć przedstawione zostaną podstawowe deﬁnicje oraz wybrane teorie i koncepcje
temperamentu, osobowości, inteligencji, twórczości oraz stylów poznawczych. Studenci zostaną również
zapoznani z wynikami współczesnych badań empirycznych prowadzonych w obrębie psychologii różnicowej,
a także z wybranymi metodami pomiaru zmiennych różnicowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

podstawową terminologię oraz deﬁnicje konstruktów
znajdujących się w obszarze zainteresowań
psychologii różnic indywidualnych

KGN_K1_W02,
KGN_K1_W05,
KGN_K1_W06

egzamin pisemny

W2

wiodące w psychologii różnicowej teorie i koncepcje
temperamentu, osobowości, inteligencji, twórczości
oraz stylów poznawczych

KGN_K1_W05,
KGN_K1_W06

egzamin pisemny

W3

specyﬁkę i podstawowe sposoby pomiaru zmiennych
różnicowych, wraz z ich zaletami, wadami oraz
ograniczeniami

KGN_K1_W05,
KGN_K1_W06

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować i wyjaśniać specyﬁkę obserwowanych
zjawisk i zachowań odnosząc się do wiedzy z zakresu
psychologii różnicowej

KGN_K1_U11,
KGN_K1_U12

zaliczenie

U2

krytycznie analizować literaturę z zakresu psychologii
różnic indywidualnych

KGN_K1_U11,
KGN_K1_U15

zaliczenie

U3

przeprowadzić proste badanie empiryczne z zakresu
różnic indywidualnych oraz opracować i przedstawić
jego wyniki

KGN_K1_U04,
KGN_K1_U05,
KGN_K1_U10

zaliczenie

K1

współpracy i podejmowania merytorycznej dyskusji
ze specjalistami różnych dziedzin wchodzących
w skład nauk o poznaniu w kontekście zagadnień
stanowiących obszar zainteresowania psychologii
różnicowej

KGN_K1_K05,
KGN_K1_K07

zaliczenie

K2

dalszego poszerzania i pogłębiania wiedzy z zakresu
psychologii różnic indywidualnych

KGN_K1_K01,
KGN_K1_K05

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

15

przygotowanie do egzaminu

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie projektu

20

uczestnictwo w egzaminie

2

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

18

przygotowanie do zajęć

15

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

34 / 278

Liczba godzin
45

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Psychologia różnic indywidualnych - wprowadzenie

W1, U1, K1

2.

Temperament - deﬁnicje, metody pomiaru oraz klasyczne koncepcje cech
temperamentu

W2, W3, U1, U2, K1

3.

Temperament - współczesne koncepcje oraz znaczenie funkcjonalne cech
temperamentu

W2, U1, U2, U3, K1

4.

Osobowość - deﬁnicje, metody pomiaru oraz teorie zorientowane biologicznie

W2, W3, U1, U2, K1

5.

Osobowość - ujęcia czynnikowe, funkcjonalne znaczenie cech osobowości, nowe
trendy w badaniach nad osobowością

W2, U1, U2, U3, K1

6.

Inteligencja - deﬁnicje, metody pomiaru, teorie hierarchiczne i czynników
równorzędnych

W2, W3, U1, U2, K1

7.

Inteligencja - korelaty biologiczne i poznawcze, "inne" inteligencje (emocjonalna,
społeczna), znaczenie funkcjonalne inteligencji

W2, U1, U2, U3, K1

8.

Twórczość - deﬁnicje, metody pomiaru, wybrane koncepcje

W2, W3, U1, U2, K1

9.

Twórczość - korelaty biologiczne, poznawcze oraz różnicowe, znaczenie
funkcjonalne

W2, U1, U2, U3, K1

10.

Style poznawcze - deﬁnicje, metody pomiaru, podstawowe podziały i koncepcje,
znaczenie funkcjonalne

W2, W3, U1, U2, U3, K1

11.

Psychologia różnic indywidualnych - związki pomiędzy poszczególnymi zmiennymi
różnicowymi, podsumowanie

W2, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Zdanie egzaminu z wynikiem pozytywnym oraz zaliczenie ćwiczeń

ćwiczenia

zaliczenie

Zaliczenie kolokwium

Sylabusy
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Literatura
Obowiązkowa
1. Strelau, J. (2014). Różnice indywidualne. Historia, determinanty, zastosowania. Warszawa: Wydawnictwo Scholar.
[wybrane rozdziały]
Dodatkowa
1. Strelau, J. (2001). Psychologia temperamentu. Warszawa: PWN.
2. Nęcka, E. (2003). Inteligencja. Geneza – Struktura – Funkcje. Gdańsk: GWP.
3. Strelau, J. (2006). Temperament jako regulator zachowania. Z perspektywy półwiecza badań. Gdańsk: Gdańskie
Wydawnictwo Psychologiczne.
4. Oniszczenko, W., Dragan, W.Ł. (2008). Genetyka zachowania w psychologii i psychiatrii. Warszawa: Wydawnictwo
Scholar.
5. Deary, I.J. (2012). Inteligencja. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
6. Nęcka, E. (2012). Psychologia twórczości. Gdańsk: GWP.

Sylabusy
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Filozoﬁa umysłu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.120.5ce2632824e5c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0288Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje
obejmujące sztukę i przedmioty humanistyczne

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z głównymi zagadnieniami i stanowiskami teoretycznymi w obrębie
współczesnej ﬁlozoﬁi umysłu

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Zna podstawową terminologię w zakresie ﬁlozoﬁi
umysłu

KGN_K1_W02

egzamin pisemny,
zaliczenie
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W2

podstawowe zagadnienia i problemy poruszane
na gruncie ﬁlozoﬁi umysłu

KGN_K1_W05

egzamin pisemny,
zaliczenie

W3

Dostrzega historyczną zmienność poglądów w zakresie
KGN_K1_W07
ﬁlozoﬁi umysłu i ich związek z rozwojem nauki

egzamin pisemny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Potraﬁ wskazać na kluczowe pytania w zakresie
ﬁlozoﬁi umysłu i typowe na nie odpowiedzi

KGN_K1_U08

egzamin pisemny,
zaliczenie

U2

Potraﬁ wypowiedzieć się krytycznie na temat
przedstawianego stanowiska

KGN_K1_U11

egzamin pisemny,
zaliczenie

KGN_K1_K05

egzamin pisemny,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Potraﬁ modyﬁkować swoje stanowisko ﬁlozoﬁczne
w oparciu o racjonalne argumenty

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do ﬁlozoﬁi umysłu, deﬁnicja podstawowych zagadnień

W1

2.

Główne stanowiska w zakresie sporu umysł-ciało

W2, U1, K1

3.

Szczegółowe problemy ﬁlozoﬁi umysłu (samowiedza, poznanie społeczne, teoria
działania, wolna wola)

W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

egzamin

ćwiczenia

zaliczenie

aktywna obecność, zaliczenie kolokwium

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs ze Wstępu do Kognitywistyki

Literatura
Obowiązkowa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

T. Crane, Intentionality as the mark of the mental
P. Goﬀ, The Cartesian Argument against Physicalism
D. K. Lewis, An Argument for the Identity Theory
N. Malcolm, Knowledge of other minds
J. Kim, Mit nieredukcyjnego materializmu
A. Grzankowski, Not All Attitudes are Propositional
E. Schwitzgebel A Dispositional Approach to Attitudes: Thinking Outside of the Belief Box
G. Piccinini, The Myth of Mind Uploading
R.G. Millikan, Biosemantics
R. Moran, The Image of Self-Knowledge
N. Malcolm, Knowledge of other minds
Bruin, Strijbors, Slors - Early Social Cognition: Alternatives to Implicit Mindreading
D. Davidson Action, Reasons and Causes
A. L. Roskies, How does the neuroscience of decision making bear on our understanding of moral responsibility and free
will

Dodatkowa
1. Marc Slors, Leon de Bruin, Derek Strijbos. Philosophy of mind, brain and behaviour. Amsterdam 2015

Sylabusy
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Antropologia ﬁlozoﬁczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.120.5ce2632849eef.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0288Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje
obejmujące sztukę i przedmioty humanistyczne

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i stanowiskami w antropologii ﬁlozoﬁcznej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student zyskuje podstawową wiedzę dotyczącą
głównych stanowisk antropologicznych w historii
i współczesnej antropologii ﬁlozoﬁcznej

KGN_K1_W05,
KGN_K1_W09

egzamin ustny

40 / 278

W2

Student poznaje podstawowe pojęcia w zakresie
antropologii ﬁlozoﬁcznej

KGN_K1_W05,
KGN_K1_W09

egzamin ustny

KGN_K1_U11,
KGN_K1_U12

egzamin ustny

KGN_K1_K02,
KGN_K1_K03,
KGN_K1_K04,
KGN_K1_K07,
KGN_K1_K10

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ jasno i merytorycznie argumentować,
poprawnie rekonstruuje tezy zawarte w analizowanych
tekstach oraz potraﬁ odnieść swoje argumenty
ﬁlozoﬁczne do ważnych problemów współczesności

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student myśląc i dyskutując z uczestnikami kursu
potraﬁ pracować w grupie, argumentuje słuchając
opinii innych i kieruje się w dialogu z innymi racjami
merytorycznymi.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

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.

Kurs rozpatrywać można z dwóch perspektyw: historycznej i systematycznej. Jeśli
mowa o historii to: w części pierwszej przedstawione zostaną wybrane klasyczne
stanowiska Platona, Arystotelesa, św. Augustyna, Kartezjusza, Locke‘a. Następnie
omówiona zostanie krytyka klasycznych stanowisk dokonana m.in. przez
Nietzschego, Freuda i ich kontynuatorów, by w części trzeciej przejść do
współczesnych autorów: M. Heideggera, M. Foucault, P. Ricoeura, Ch. Taylora,
transhumanistów itd. Ta historyczna perspektywa uzupełniona zostanie o
systematyczna analizę podstawowych pojęć, które pojawiały się i są nadal obecne
w antropologii ﬁlozoﬁcznej. Mieszczą się tutaj takie pojęcia jak :natura
ludzka,animal rationale,imago Dei, rzecz myśląca obdarzona reﬂeksją, istota
naznaczona brakiem, nadczłowiek, egzystencja ludzka, osoba, podmiot.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, dyskusja, analiza przypadków, konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
do egzaminu obowiązuje znajomość treści wykładów

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczony kurs "Wprowadzenie do ﬁlozoﬁi"

Literatura
Obowiązkowa
1. Drwięga M., "Kim jest człowiek? Studia z ﬁlozoﬁi człowieka", Kraków 2013
Dodatkowa
1. Literatura dodatkowa zostanie podana na pierwszych zajęciach

Sylabusy
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Teoria mnogości
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.120.5ce263286e39f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0288Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje
obejmujące sztukę i przedmioty humanistyczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie z postawami teorii mnogości (ZFC).

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Rachunek zbiorów i relacji: własności relacji, funkcje,
porządki. Antynomie i potrzeba aksjomatyzacji.

KGN_K1_W05,
KGN_K1_W09

egzamin pisemny,
zaliczenie
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W2

Aksjomatyka i jej zwiazek z hierarchią kumulatywną.

KGN_K1_W05,
KGN_K1_W09

egzamin pisemny,
zaliczenie

W3

Liczby porządkowe i kardynalne.

KGN_K1_W05,
KGN_K1_W09

egzamin pisemny,
zaliczenie

W4

Równoważniki aksjomatu wyboru. Dobre porządki
i indukcja pozaskończona.

KGN_K1_W05,
KGN_K1_W09

egzamin pisemny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Wykonywać działania na zbiorach, relacjach, funkcjach
i ciągach. Stosować indukcję w dowodach.

KGN_K1_U06,
KGN_K1_U11

egzamin pisemny,
zaliczenie

U2

Rozpoznawać własności relacji i funkcji, oraz stosować
je w prostych dowodach.

KGN_K1_U06,
KGN_K1_U11

egzamin pisemny,
zaliczenie

U3

Samodzielnie dowodzić prostych twierdzeń z teorii
mnogości.

KGN_K1_U06,
KGN_K1_U11

egzamin pisemny,
zaliczenie

KGN_K1_K03,
KGN_K1_K05

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Stosowanie środków formalnych do analizy problemów
przedstawionych nieformalnie.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

43

rozwiązywanie zadań

15

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Algebra zbiorów i relacji. Relacje równoważności, porządki. Naiwna teoria
mnogości. Paradoks Russella.

W1, W2, U1, U2, U3, K1

Sylabusy
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2.

Aksjomaty Zermelo-Fraenkla. Hierarchia kumulatywna. Związek poszczególnych
aksjomatów z własnościami hierarchii.

W1, W2, W3, U1, U2, U3

3.

Aksjomat wyboru i jego równoważniki. Dobre porządki. Indukcja pozaskończona.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3

4.

Liczby porządkowe i kardynalne. Informacja o niezupełności.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

written exam

ćwiczenia

zaliczenie

unrated credit

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zdany egzamin z logiki.
Obecność na ćwiczeniach obowiązkowa.

Literatura
Obowiązkowa
1. K. Kuratowski, A. Mostowski, Teoria mnogości wraz ze wstępem do opisowej teorii mnogości, Warszawa 1978.
2. H. Rasiowa, Wstęp do matematyki współczesnej, Warszawa 1968.
Dodatkowa
1. W. Marek, J. Onyszkiewicz, Elementy logiki i teorii mnogości w zadaniach, Warszawa 1975.
2. K. Kunen, Set Theory. An Introduction to Independence Proofs, North Holland 1980

Sylabusy
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Statystyka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.120.5ca75696638f9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0288Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje
obejmujące sztukę i przedmioty humanistyczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy ze narzędziami statystycznej analizy wyników pomiarów empirycznych. W
ramach kursu przedstawione zostanie całe spektrum podstawowych metod analizy danych, począwszy od metod
weryﬁkacji prostych modeli statystycznych - regresji i analizy wariancji, przez metody tworzenia i weryﬁkacji
złożonych modeli uwzględniających nietypowe rozkłady i relacje między wieloma zmiennymi, po metody analizy
czynnikowej i podstawy modeli mieszanych. Kurs obejmie zarówno podstawy teoretyczne omawianych metod jak
i konkretne narzędzia służące do ich stosowania. Kurs przygotuje studenta do samodzielnej oceny problemu
badawczego i wybrania właściwej metody badania oraz analizy zebranych wyników.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

kontekst użycia terminologię z zakresu statystyki i jej
matematycznego podłoża.

KGN_K1_W02

egzamin pisemny

W2

podstawy statystycznej analizy danych empirycznych.

KGN_K1_W05

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wykonać nieskomplikowaną analizę statystyczną
zbioru danych empirycznych dla hipotez z obszaru
kognitywistyki.

KGN_K1_U05

zaliczenie na ocenę,
projekt

U2

opisać i zaprezentować graﬁcznie wyniki statystycznej
analizy danych.

KGN_K1_U03,
KGN_K1_U09,
KGN_K1_U10

zaliczenie na ocenę,
projekt

U3

postawić hipotezy właściwe dla problemu badawczego
oraz dobrać właściwe narzędzia metodologiczne
i statystyczne do ich empirycznej weryﬁkacji.

KGN_K1_U14

zaliczenie na ocenę,
projekt

KGN_K1_K07

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

pełnienia różnych ról w grupie realizującej badania
z zakresu kognitywistyki i analizującej dane
empiryczne.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

45

przygotowanie raportu

75

przygotowanie do ćwiczeń

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Planowanie badań i formułowanie hipotez operacyjnych.

U3, K1

2.

Matematyczne podłoże statystyki.

W1, W2

3.

Pisanie prac empirycznych.

U2, K1

4.

Test t i porównania grup.

W1, W2, U1

Sylabusy
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5.

Model liniowy i analiza wariancji.

W1, W2, U1

6.

Zarys zaawansowanych metod analizy.

W1, W2, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia
przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zdanie egzaminu. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest
zaliczenie ćwiczeń.

wykład

egzamin pisemny

ćwiczenia

1. Spełnienie kryterium obecności i aktywności. 2. Zaliczenie
zaliczenie na ocenę, projekt wszystkich kolokwiów ze znajomości bieżącej literatury. 3.
Uzyskanie pozytywnej oceny pracy empirycznej.

Literatura
Obowiązkowa
1. King, B. M., Minium, E. W. (2009). Statystyka dla psychologów i pedagogów. Warszawa: PWN.
Dodatkowa
1. Budzicz, Ł. (2017). Interpretacja statystyk w artykułach naukowych - wskazówki dla praktyków. Psychologiczne zeszyty
naukowe, 1, 143-157.
2. Klein, G., Dabney, A. (2018). Komiksowe wprowadzenie do statystyki. Warszawa: PWN.
3. Feguson, G. A., Takane, Y. (1997). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa: PWN.

Sylabusy
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Informatyka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.120.5ca756b7a883c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0288Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje
obejmujące sztukę i przedmioty humanistyczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest przedstawienie najważniejszych podstaw teorii informacji.

C2

Celem zajęć jest przedstawienie fundamentalnych algorytmów i struktur danych.

C3

Celem zajęć jest nauczenie podstaw programowania w języku Python.

C4

Celem zajęć jest nauczenie projektowania procedur eksperymentalnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Absolwent zna i rozumie podstawową terminologię
informatyki (algorytmów, struktur danych,
programowania).

KGN_K1_W02,
KGN_K1_W05

egzamin pisemny

W2

Absolwent zna i rozumie zastosowanie metod
informatycznych (programowania) w projektowaniu
badań eksperymentalnych.

KGN_K1_W06

egzamin pisemny,
projekt

W3

Absolwent zna i rozumie podstawy teorii informacji.

KGN_K1_W09

egzamin pisemny

KGN_K1_U06

projekt, zaliczenie

KGN_K1_K01,
KGN_K1_K06,
KGN_K1_K07,
KGN_K1_K08

projekt, zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Uczestnik potraﬁ wykorzystać w praktyce podstawowe
narzędzia informatyczne.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Uczestnik jest gotów do poszerzania swojej wiedzy
informatycznej.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

30

wykonanie ćwiczeń

40

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie projektu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Elementy teorii informatyki, w tym: wybrane działy informatyki i historia
informatyki, teoria informacji i dane oraz informacja w ujęciu ilościowym, Maszyna
Turinga i architektura komputerów.

W1, W2, W3, K1

2.

Programowanie i oprogramowania, w tym: algorytmy i maszynowe rozwiązywanie
problemów, kodowanie danych i struktury danych, programowanie i budowa
oprogramowania, paradygmat obiektowy.

W1, W2, W3, K1

3.

Podstawy programowania w języku Python.

W2, U1, K1

Sylabusy
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4.

Omówienie problematyki projektowania procedur eksperymentalnych.

W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, ćwiczenia laboratoryjne, metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków,
rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Aktywne uczestnictwo w zajęciach i zaliczenie egzaminu pisemnego.

ćwiczenia

projekt, zaliczenie

Aktywne uczestnictwo w zajęciach, realizacja zadań domowych, realizacja
projektu zespołowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość zagadnień z kursu Technologie informacyjne

Literatura
Obowiązkowa
1. https://docs.python.org/3/
2. Kursy Wstęp do programowania, Algorytmy i struktury danych, Metody programowania ze strony wazniak.mimuw.edu.pl
Dodatkowa
1. Perełki programowania, Jon Bentley, Helion
2. Wprowadzenie do algorytmów, Cormen Thomas H, Wydawnictwo Naukowe PWN

Sylabusy
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Neurobiologia behawioralna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.120.1560334663.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0288Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje
obejmujące sztukę i przedmioty humanistyczne

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z podstawami anatomii i ﬁzjologii układu nerwowego. Przekazanie wiedzy dotyczącej
funkcjonowania układu nerwowego zarówno na poziomie pojedynczych komórek nerwowych, jak i rozległych
systemów struktur mózgowych. Uświadomienie słuchaczom powiązań między działaniem ośrodkowego układu
nerwowego a zachowaniem. Przedstawienie kluczowych metod badania aktywności i struktury mózgu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna i rozumie budowę i zasady
funkcjonowania układu nerwowego. Ma
uporządkowaną wiedzę dotyczącą neurobiologicznego
podłoża funkcji percepcyjnych, ruchowych,
pamięciowych i emocjonalnych. Rozumie problem
relacji między mózgiem a zachowaniem.

KGN_K1_W05

egzamin pisemny,
zaliczenie

KGN_K1_U08

zaliczenie

KGN_K1_K05

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ rozpoznać i opisać fundamentalne
problemy badawcze z zakresu neurobiologii
behawioralnej, a także wskazać, jak zmieniały się ich
rozwiązania wraz z rozwojem wiedzy o budowie
i funkcjonowaniu układu nerwowego.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do skutecznego zidentyﬁkowania
czynników determinujących ludzkie zachowanie,
ze szczególnym uwzględnieniem wpływu czynników
biologicznych.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

28

przygotowanie do sprawdzianu

30

przygotowanie do egzaminu

30

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Wykłady: Metody badawcze w neuronauce – badania neuropsychologiczne,
elektroencefalograﬁa, neuroobrazowanie strukturalne i funkcjonalne,
optogenetyka; Asymetria strukturalna i funkcjonalna mózgu; Wpływ hormonów
płciowych na mózg i zachowanie; Emocje i ich biologiczne podłoże; Uczenie się i
pamięć; Kontrola ruchowa i jej zaburzenia.
Ćwiczenia: Konwencje terminologiczne w neuroanatomii; Podział i rozwój układu
nerwowego; Podstawowe typy struktur w ośrodkowym układzie nerwowym;
Anatomia autonomicznego układu nerwowego; Anatomia rdzenia kręgowego i
rdzenia przedłużonego; Nerwy czaszkowe; Anatomia mostu, móżdżku i
śródmózgowia; System komorowy; Anatomia międzymózgowia i kresomózgowia;
Komórki układu nerwowego; Impulsy nerwowe; Zjawiska zachodzące w
synapsach; Układy neuroprzekaźnikowe; Substancje psychoaktywne; Zaburzenia
psychiczne; Wzrok – budowa oka, receptory siatkówki, komórki zwojowe, widzenie
barwne, percepcja wzrokowa i jej zaburzenia; Słuch i równowaga; Smak i węch;
Somatosensoryka.

1.

W1, U1, K1

Istnieje możliwość rozszerzenia lub zawężenia zakresu tematycznego kursu, jeśli
taka zmiana ułatwi osiągnięcie założonych efektów kształcenia.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Egzamin pisemny, obejmujący zagadnienia przedstawione zarówno na
wykładach, jak i w podręczniku.

ćwiczenia

zaliczenie

Uzyskanie pozytywnej oceny z przynajmniej dwóch kolokwiów, obecność
na zajęciach.

Literatura
Obowiązkowa
1. Kalat, J.W. (2020). Biologiczne podstawy psychologii. Warszawa: PWN.
Dodatkowa
1. Longstaﬀ, A. (2019). Krótkie wykłady: Neurobiologia. Warszawa: PWN.

Sylabusy
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Elementy prawa autorskiego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.120.5cdd5fa45be42.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0288Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje
obejmujące sztukę i przedmioty humanistyczne

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

celem wykładu jest zaznajomienie studenta z pojęciem "własność intelektualna" oraz podstawowymi zasadami jej
ochrony jak również wskazanie możliwości korzystania w szczególnych, uzasadnionych sytuacjach z dóbr
intelektualnych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

: podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności
intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego,
rozumie istotę ochrony własności intelektualnej,
rozróżnia dobra materialne od dóbr niematerialnych,
zna charakter i właściwości praw przyznawanych
twórcom, zna zasady korzystania z utworów
i przedmiotów praw pokrewnych oraz istotę
i przypadki dozwolonego korzystania z utworów, zna
zasady i konsekwencje odnoszące się do naruszenia
autorskich praw majątkowych i osobistych

KGN_K1_W10

zaliczenie pisemne

KGN_K1_U09

zaliczenie pisemne

KGN_K1_K01,
KGN_K1_K06,
KGN_K1_K11

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wskazać przykłady chronionych dóbr niematerialnych,
określić zakres ochrony przewidzianej w obszarze
własności intelektualnej, scharakteryzować prawa
majątkowe i osobiste, wymienić zasady korzystania
z utworów w ramach dozwolonego użytku oraz
wskazać jego rodzaje i przykłady, wskazać
konsekwencje popełnienia plagiatu, zasady ochrony
wizerunku

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

do przestrzegania podstawowych zasad związanych
z ochroną własności intelektualnej w szczególności
praw autorskich, upowszechniania wiedzy w tym
zakresie w społeczeństwie oraz zwracania uwagi
na różnorodne formy ich naruszania, ma świadomość
konieczności aktualizowania wiedzy w zakresie prawa
autorskiego

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

przygotowanie do egzaminu

10

analiza aktów normatywnych

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

W ramach przedmiotu prezentowane są podstawowe pojęcia z zakresu własności
intelektualnej, w tym prawa autorskiego, wskazana jest rola i znaczenie ochrony
własności intelektualnej; przedstawiane są podstawowe reguły i instytucje w
obszarze prawa autorskiego

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
test jednokrotnego wyboru, zaliczenia od 7 pkt/ 12

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Literatura
Obowiązkowa
1. red. J. Sieńczyło- Chlabicz, Prawo własności intelektualnej, Warszawa 2018
2. M. Poźniak - Niedzielska, J. Szczotka, Prawo autorskie Zarys problematyki, 2020
Dodatkowa
1. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Sylabusy
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Podstawy ﬁlozoﬁi praktycznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.120.5ce263245bd3d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0288Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje
obejmujące sztukę i przedmioty humanistyczne

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami ﬁlozoﬁi praktycznej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student zna i rozumie wybrane zagadnienie ze sfery
ﬁlozoﬁi praktycznej

KGN_K1_W06,
KGN_K1_W09

egzamin pisemny
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W2

Student rozumie interdyscyplinarną naturę ﬁlozoﬁi,
zwłaszcza w jej praktycznym zastosowaniu

KGN_K1_W08

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ dostrzec ﬁlozoﬁczny kontekst
problemów ze sfery życia praktycznego

KGN_K1_U07

egzamin pisemny

U2

Student potraﬁ precyzyjnie wyrażać swoje poglądy
i wątpliwości

KGN_K1_U11

egzamin pisemny

U3

Student potraﬁ dostrzec i docenić różnorodność
poglądów

KGN_K1_U12

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów rozwijać własną autonomię bez
naruszania autonomii innych

KGN_K1_K02

egzamin pisemny

K2

Student jest gotów myśleć krytycznie wykazując przy
tym otwartość na wielość różnorodnych poglądów

KGN_K1_K03,
KGN_K1_K05

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

60

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

25

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

przygotowanie do zajęć

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
117

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

wokół wartości i dóbr (wartość dobra i wartość w sensie godności; znaczenia
„dobra”; dobra osobowe i dobra impersonalne; koncepcje dobra osoby i dobrego
życia)

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

2.

wokół praw i obowiązków (znaczenia „prawa do czegoś” w sensie uprawnienia;
różne koncepcje uprawnień moralnych; zagadnienie korelacji praw i obowiązków;
klasyﬁkacje obowiązków)

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

Sylabusy
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3.

wokół wolności i autonomii (główne pojęcia osobistej wolności i autonomii osoby;
usprawiedliwione i nieuprawnione ograniczenia wolności i swobód obywatelskich;
spór o paternalizm i legalny moralizm)

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

4.

wokół równości i sprawiedliwości (idea społecznej równości i jej konkretyzacji;
odmiany egalitaryzmu; pojęcia i kryteria sprawiedliwości)

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

5.

wokół odpowiedzialności, zasługi i winy (pojęcia i warunki odpowiedzialności
etycznej i prawnej; odpowiedzialność a świadomość i zdolność samokontroli;
odpowiedzialność a zaburzenia psychiczne). W trakcie wykładów będzie się
zwracać uwagę na implikacje, jakie z przedstawianych ogólnych koncepcji
wynikają dla szczególnych kwestii etyki nauk kognitywnych lub nauk o mózgu (jak
etyczne aspekty osłabienia lub utraty zdolności poznawczych, czy też ich
podtrzymywania lub doskonalenia)

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

6.

wokół etyki profesjonalnej (na przykładzie dyskusji dotyczącej źródeł i statusu
celów medycyny i etyki medycznej)

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

7.

szczegółowe zagadnienia etyki praktycznej (w tym: pojęcia zdrowia i choroby;
problematyka początków i końca życia oraz kontrowersje związane z zakresem
dopuszczalnej obrony własnej)

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzamin z treści wykładów

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs będzie poświęcony podstawowym zagadnieniom i kierunkom ﬁlozoﬁi praktycznej – ﬁlozoﬁcznej nauki obejmującej takie
dyscypliny jak etyka, ﬁlozoﬁa polityki, ﬁlozoﬁa prawa. Będzie się składał z dwóch 30-godzinnych modułów, mających formę
wykładów (lecz niewykluczających dialogu między wykładowcą i słuchaczami).

Literatura
Obowiązkowa
1.
2.
3.
4.

Richard Brandt, Etyka. Zagadnienia etyki normatywnej i metaetyki, PWN,Warszawa 1996
John Rawls, Teoria sprawiedliwości, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2010
Nagel, Thomas, Pytania ostateczne, przeł. Adam Romaniuk, Fundacja Aletheia, Warszawa 1997; wybrane rozdziały
Antologia bioetyki, t. 4: Sprawiedliwość w medycynie, red. nauk. W. Galewicz, TAiWPN Universitas, Kraków 2015;
wybrane teksty.
5. W. Galewicz, Dobro i sprawiedliwość w opiece zdrowotnej, Wydawnictwo UJ, Kraków 2018, wybrane rozdziały.
6. Tom L. Beauchamp, James F. Childress, Zasady etyki medycznej, tłum. i wstęp W. Jacórzyński, Książka i Wiedza,
Warszawa 1996;
Dodatkowa
1.
2.
3.
4.
5.

Maria Ossowska, Podstawy nauki o moralności, wyd. II, Warszawa 1957, Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Władysław Tatarkiewicz, O szczęściu, 1962
W. Galewicz, Status ludzkiego zarodka a etyka badań biomedycznych, Wydawnictwo UJ, Kraków 2013, wybrane rozdziały
Kazimierz Szewczyk, Bioetyka, t. 1 i 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009
Zbigniew Szawarski, Mądrość i sztuka leczenia, Gdańsk 2005
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Epistemologia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.140.5ce2632c0d4d5.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0288Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje
obejmujące sztukę i przedmioty humanistyczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

osiągnięcie wszystkich efektów wymienionych w kolejnej sekcji

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

podstawowe informacje z zakresu epistemologii

KGN_K1_W06

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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rozpoznać sytuacje, w których wiedza z zakresu
epistemologii może być relewantna dla problemów
kognitywistycznych

U1

KGN_K1_U08

egzamin ustny

KGN_K1_K05

egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
rozmowy o zastosowaniu wiedzy epistemologicznej
do analizy problemów kognitywistycznych

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

15

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do egzaminu

35

przygotowanie do ćwiczeń

45

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
126

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawowe nurty w ﬁlozoﬁi percepcji

W1, U1, K1

2.

Rozmaite rozumienia pojęcia prawdy

W1, U1, K1

3.

Twierdzenia limitacyjne

W1, U1, K1

4.

Wiedza i uzasadnienie: podstawowe spory i problem indukcji

W1, U1, K1

5.

Elementy epistemologii społecznej

W1, U1, K1

6.

Elementy epistemologii formalnej

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
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Rodzaj zajęć
wykład
ćwiczenia

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
zdanie egzaminu
o to proszę spytać prowadzącego ćwiczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Literatura
Obowiązkowa
1. Stanford Encyclopedia of Philosophy, https://plato.stanford.edu/ (wybrane hasła, zmieniane w miarę rozwoju dyscypliny)

Sylabusy
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Matematyka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.140.5ca7569666b8a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Matematyka

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0541Matematyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie i oswojenie studenta z podstawowymi pojęciami i narzędziami teorii mnogości,
matematyki dyskretnej,teorii grafów, algebry liniowej i elementami analizy matematycznej, wprowadzenie
fundamentalnych obiektów matematycznych i opis ich własności

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

student posiadł podstawową wiedzę o miejscu
i znaczeniu nauk matematycznych w systemie nauk

KGN_K1_W01

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

samodzielnie myśleć, potraﬁ identyﬁkować problemy
i wskazywać standardowe sposoby ich rozwiązania,
wykorzystując do tego nowoczesne narzędzia Potraﬁ,
kierując się wskazówkami opiekuna naukowego,
rozwijać i pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności
Potraﬁ myśleć logicznie: jasno i ściśle formułuje
problemy i wykorzystując zdobytą wiedzę potraﬁ je
rozwiązać.

KGN_K1_U01,
KGN_K1_U02,
KGN_K1_U03,
KGN_K1_U06,
KGN_K1_U09

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

student ma potrzebę poszerzania i pogłębiania własnej KGN_K1_K01,
KGN_K1_K03,
wiedzy, jest nastawiony na uczenie się przez całe
KGN_K1_K07
życie. Potraﬁ współpracować w grupie.

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

uczestnictwo w egzaminie

20

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do sprawdzianu

20

rozwiązywanie zadań

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

- Licjjzby naturalne, indukcja, relacja równoważności.
- Podstawy teorii grafów.
- Algorytmy, rekurencja.
- Ciała i przestrzenie wektorowe.
- Odwzorowania liniowe.
- Macierze.
- Układy równań liniowych.
- Wybrane zagadnienia z analizy, podstawy rachunku różniczkowego i całkowego.
- Elementy rachunku różnicowego.

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

zdanie egzaminu pisemnego

ćwiczenia

zaliczenie pisemne

zaliczenie sprawdzianów pisemnych

Wymagania wstępne i dodatkowe
Prerekwizyty: Logika WFz.IF-KLOG01, Teoria mnogości WFz.IF-KTM02

Literatura
Obowiązkowa
1. 1. H. Rasiowa, Wstęp do matematyki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1984. 2. K. A. Ross, Ch. R. B.
Wright, Matematyka Dyskretna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1996. 3. A. Białynicki-Birula, Algebra
liniowa z geometria, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1979 4. A. Mostowski, M. Stark, Elementy algebry
wyższej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1975
Dodatkowa
1. R. L. Graham, D. E. Knuth, O.Patashnik, Matematyka Konkretna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1996.
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Sztuczna inteligencja
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.140.5ce2632c3ae27.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0288Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje
obejmujące sztukę i przedmioty humanistyczne

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest dokonanie przeglądu najistotniejszych problemów, metod i narzędzi sztucznej inteligencji

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

uczestnik zna i rozumie podstawowe metody sztucznej
inteligencji

KGN_K1_W05,
KGN_K1_W06

zaliczenie na ocenę,
projekt, raport

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

uczestnik potraﬁ wykorzystać w praktyce podstawowe
metody sztucznej inteligencji

KGN_K1_U07

zaliczenie na ocenę,
projekt, raport,
prezentacja

KGN_K1_K01

zaliczenie na ocenę,
projekt, raport

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

uczestnik jest gotów do poszerzania swojej wiedzy
w zakresie sztucznej inteligencji

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie do ćwiczeń

10

wykonanie ćwiczeń

30

przygotowanie projektu

20

przygotowanie raportu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Tematyka kursu obejmuje między innymi: historię i rozwój sztucznej inteligencji,
metod symbolicznej reprezentacji wiedzy, strategie rozwiązywania problemów,
metody wnioskowania logicznego i regułowego, programowanie z ograniczeniami,
reprezentacja wiedzy niepewnej, systemy ekspertowe, uczenie maszynowe i
odkrywanie wiedzy, oraz programowanie w logice.
W czasie ćwiczeń prezentowane są narzędzia do programowania, ontologie oraz
narzędzia uczenia maszynowego.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia laboratoryjne, seminarium, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

projekt, raport, prezentacja

Make class presentations, submit reports and do a
project.

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę, projekt, raport

Aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz prezentacja
projektu końcowego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość zagadnień z kursu Informatyka

Literatura
Obowiązkowa
1.
2.
3.
4.

H. Levesque, Thinking as Computation, MIT Press, 2012.
D. Poole, A. Mackworth, Artiﬁcial Intelligence: Foundations of Computational Agents, Cambridge University Press, 2010.
Russel, P. Norvig, Artiﬁcial Intelligence: A Modern Approach, Prentice Hall, 2009.
M. Flasiński, Wstęp do sztucznej inteligencji, PWN 2011.

Dodatkowa
1. Richard S. Sutton and Andrew G. Barto, Reinforcement Learning: An introduction (2nd edition), MIT Press, 2018
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Modelowanie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.140.5ce2632c641bf.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0288Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje
obejmujące sztukę i przedmioty humanistyczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z celami, metodami i narzędziami modelowania matematycznego i obliczeniowego
w kognitywistyce.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

teoretyczne podstawy tworzenia modeli
statystycznych, matematycznych i obliczeniowych.

KGN_K1_W02,
KGN_K1_W05

egzamin pisemny
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W2

cele tworzenia i dopasowania modeli oraz narzędzia
wykorzystywane na każdym etapie obu tych
procesów.

KGN_K1_W06

egzamin pisemny

W3

różne paradygmaty modelowania procesów
poznawczych, zna mocne i słabe strony każdego
z tych paradygmatów.

KGN_K1_W04,
KGN_K1_W06

egzamin pisemny,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zrozumieć opis weryﬁkacji modelu procesu
poznawczego i krytycznie ocenić metody w nim użyte.

KGN_K1_U05,
KGN_K1_U16

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U2

wybrać właściwe narzędzia do dopasowania
i weryﬁkacji prostego modelu matematycznego lub
obliczeniowego.

KGN_K1_U07

zaliczenie na ocenę

KGN_K1_K05

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

dyskusji na temat empirycznego uzasadnienia teorii
wyrażonych w postaci modelu matematycznego lub
obliczeniowego.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

ćwiczenia

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do ćwiczeń

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
135

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Teoretyczne podłoże modelowania zjawisk i procesów.

W1

2.

Weryﬁkacja i dopasowanie modeli.

W2, U1, U2

3.

Modele Bayesowskie.

W3

4.

Modele sieciowe.

W3

5.

Architektury służące do modelowania.

W3, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

1. Zdanie egzaminu, 2. Zaliczenie ćwiczeń.

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę, prezentacja

1. Aktywny udział w zajęciach.

Literatura
Obowiązkowa
1. Anderson. B. (2014) Computational Neuroscience and Cognitive Modelling. Los Angeles: Sage.
Dodatkowa
1. Cavagnaro, D. R., Myung, J. I., & Pitt, M. A. (2013). Mathematical Modeling. W The Oxford Handbook of Quantitative
Methods in Psychology (s. 437–452).
2. Roy, S. (2016). Decision Making and Modelling in Cognitive Science. New Dehli: Springer.
3. Eliasmith, C. (2013). How to Build a Brain. New York: Oxford.
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Wiedza o języku
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.140.5ce2632c93f34.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0288Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje
obejmujące sztukę i przedmioty humanistyczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i zagadnieniami z zakresu ﬁlozoﬁi i teorii
języka i komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem klasycznych teorii semantycznych i pragmatycznych
z zakresu ﬁlozoﬁi analitycznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Najważniejsze pojęcia, teorie i kontrowersje z zakresu
ﬁlozoﬁi języka, teorii znaczenia i teorii komunikacji.

KGN_K1_W05

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Analizować i omawiać najważniejsze pojęcia, teorie
i kontrowersje z zakresu ﬁlozoﬁi języka, teorii
znaczenia i teorii komunikacji oraz stosować je
do relewantnych zagadnień badawczych.

KGN_K1_U08

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

KGN_K1_K05

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Dyskusji i samodzielnego poszerzania wiedzy
z zakresu ﬁlozoﬁi i teorii języka i komunikacji;
stosowania podstawowych pojęć i koncepcji
do relewantnych zagadnień badawczych;
dyskutowania o fundamentalnych zagadnieniach
dotyczących języka.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

15

uczestnictwo w egzaminie

3

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
138

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Wykład. Celem wykładu jest zapoznanie uczestników z podstawowymi teoriami,
pojęciami i sporami (analitycznej) ﬁlozoﬁi języka, a także niektórymi z
najnowszych zagadnień poruszanych w tym obszarze. Poniżej lista tematów.
Tematy od 14. do 19. zostaną zrealizowane w miarę możliwości czasowych.
1. Tło historyczne ﬁlozoﬁcznej reﬂeksji nad językiem
2. Wczesna ﬁlozoﬁa analityczna: deskrypcje określone i ich odniesienie
3. Wczesna ﬁlozoﬁa analityczna: nazwy własne i ich odniesienie
4. Rodzaje naturalne. Internalizm i eksternalizm semantyczny
5. Znaczenie i warunki prawdziwości: Tarski, Davidson, deﬁnicja prawdy i
radykalna interpretacja
6. Znaczenie i warunki prawdziwości: intensje i światy możliwe
7. Semantyka dwuwymiarowa, wąska i szeroka treść
8. Znaczenie jako użycie – Wittgenstein
9. Semantyka ról konceptualnych, inferencjalizm
10. Konwencja, wspólna wiedza, wspólna płaszczyzna
11. Teoria aktów mowy. Jej reinterpretacje i zastosowania.
12. Teoria znaczenia Grice’a, teoria implikatur
13. Teoria relewancji
14. Relatywizm/kontekstualizm
15. Nieostrość (vagueness)
16. Faktualizm vs non-faktualizm
17. Minimalizm/kontekstualizm
18. Holizm/atomizm
19. Teorie pejoratywów (slurs)

1.

Ćwiczenia. Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z najważniejszymi pojęciami
i problemami z zakresu ﬁlozoﬁi i teorii języka i komunikacji oraz przygotowanie do
samodzielnego studiowania i dyskutowania zagadnień z tego obszaru.

2.

W1, U1, K1

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny / ustny egzamin ustny

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę

zaliczenie na podstawie obecności i aktywności na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak prerekwizytów. Obecność obowiązkowa na ćwiczeniach.

Literatura
Obowiązkowa
1. Lycan, W.G., Philosophy of Language, wyd. 2., Routledge, 2008.
Dodatkowa
1. Szabó, Z., & Thomason, R., Philosophy of Language. Cambridge University Press, 2018.
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Anarchia, państwo, teokracja. Z dziejów myśli rosyjskiej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.1140.5cdd5f697ee4b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem jest prezentacja wybranych wątków sporu o państwo i sporu z państwem w przedrewolucyjnej ﬁlozoﬁi
rosyjskiej. W trakcie wykładów i ćwiczeń badane będę idee i koncepcje zarówno obrońców różnych form
politycznych życia państwowego (konserwatyzm, liberalizm, socjalizm), jak też anarchistycznych wrogów
państwa jako takiego (różne formuły anarchizmu w Rosji). Szczególna uwaga zostanie zwrócona na religijne
źródła i konteksty myślenia o polityce, obecne zarówno u myślicieli religijnych, jak również u zdeklarowanych
ateistów i wrogów religii.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student(ka) zna i rozumie: - najważniejsze stanowiska
występujące w rosyjskiej myśli ﬁlozoﬁcznej dotyczące
problematyki państwa i wolności od Oświecenia
do Rewolucji 1917 - rozumie argumentację
zwolenników i przeciwników państwa; - rozumie
swoistość rosyjskich stanowisk w sporach o państwo;

KGN_K1_W04,
KGN_K1_W08,
KGN_K1_W09

egzamin ustny

KGN_K1_U08,
KGN_K1_U11,
KGN_K1_U12

egzamin ustny, esej

KGN_K1_K01,
KGN_K1_K02,
KGN_K1_K03,
KGN_K1_K05,
KGN_K1_K10,
KGN_K1_K11

egzamin ustny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

student(ka) potraﬁ: - określić miejsce rosyjskich
sporów o państwo w szerokim kontekście historii
ﬁlozoﬁi politycznej; - odróżniać lokalne kwestie,
wynikające ze specyﬁki rosyjskiej historii
i fundamentalne problemy ﬁlozoﬁi politycznej,
pojawiające się niezależnie od kontekstu
historycznego; - nazwać i precyzyjnie opisać
podstawowe stanowiska dotyczące państwa; - odnosić
poznane stanowiska ideowe do współczesnych sporów
politycznych; - poddać krytycznej ocenie koncepcje
formułowane przez rosyjskich ﬁlozofów ;

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student(ka) jest gotów/gotowa: zajmować
samodzielnie przemyślaną postawę wobec takich
kwestii, jak: zasięg działalności rządu, centralizacja
i demokracja lokalna, nieposłuszeństwo obywatelskie,
zasada biernego oporu, terroryzm; ● analizować idee
i koncepcje zarówno w ich historycznym kontekście,
ale dostrzegając też ich uniwersalne znaczenie; ●
w sposób jasny formułować sądy dotyczące
analizowanych koncepcji, jak też wynikające
z własnych przemyśleń i postaw; ● rozumieć
zagrożenia związane z ingerencją władzy państwowej
w życie obywateli, jak również niebezpieczeństwa
związane z próbami urzeczywistnienia anarchistycznej
utopii; ● rozpoznawać absurdy związane z działaniem
instytucji sterowanych przez coraz bardziej
skomplikowane i nieczytelne przepisy; ● krytycznie
oceniać współczesne próby biurokratycznej
reglamentacji różnych sfer życia (prywatnego,
zawodowego, gospodarczego, społecznego);

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

60

przygotowanie do egzaminu

45

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
165

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Na wykładach i ćwiczeniach przedstawione zostaną między innymi następujące
zagadnienia:
1. Anarchia czy kult potężnego państwa – problemy z rosyjską mentalnością. Lew
Tichomirow – od carobójstwa do apoteozy państwowości monarchistycznej. Naród,
państwo, imperium. Rosyjskie marzenie: teokracja jako zniesienie antynomii
pomiędzy anarchizmem a etatyzmem.
2. Teokracja i mesjanizm państwowy w myśli staroruskiej.
3. Oświeceniowy kult państwa i rewolucyjny etatyzm dekabrystów.
4. Słowianoﬁlstwo rosyjskie: religijny anarchizm i imperializm.
5. Problem państwa w rosyjskiej myśli liberalnej XIX wieku.
6. Anarchizm rewolucyjny Michaiła Bakunina.
7. Państwo i anarchia w rosyjskim socjalizmie: Aleksander Hercen i narodnictwo.
Narodnictwo rewolucyjne, legalne, religijne.
8. Wolność i państwo w twórczości Fiodora Dostojewskiego.
9. Anarchizm religijny Lwa Tołstoja. Spory wokół tołstoizmu.
10. Kontrrewolucyjni apologeci silnego państwa: Konstanty Pobiedonoscew,
Konstanty Leontjew, Lew Tichomirow.
11. Włodzimierz Sołowjow: utopia teokratyczna i utopia liberalna.
12. Anarchokomunizm Piotra Kropotkina.
13. Marksizm, anarchizm, leninizm.
14. Państwowość i anarchia w dociekaniach rosyjskich ﬁlozofów religijnych XX
wieku.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin ustny

Egzamin ustny w oparciu o jedną z opracowanych lektur. Znajomość
zagadnień poruszanych na wykładach.

ćwiczenia

esej, zaliczenie

Aktywny udział w dyskusjach w trakcie ćwiczeń lub przygotowanie
krótkiego eseju na temat związany z problematyką zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie jednego z kursów: ﬁlozoﬁa społeczna/polityczna (kurs podstawowy) lub historia ﬁlozoﬁi nowożytnej lub kurs
propedeutyczny z ﬁlozoﬁi rosyjskiej albo zgoda prowadzącego

Sylabusy
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Literatura
Obowiązkowa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Teksty źródłowe (do egzaminu JEDEN do wyboru!):
M. Bierdiajew, Królestwo ducha i królestwo cezara, Kęty 2003
M. Bakunin, Bóg i państwo, Poznań 2012
M. Bakunin, Federalizm, socjalizm i antyteologizm, [w:] idem, Wybór pism, t. I, Warszawa 1965
M. Bakunin, Państwowość a anarchia, [w:] idem, Wybór pism, t. II, Warszawa 1965
S. Hessen, Państwo prawa i socjalizm, Warszawa 2003
P. Kropotkin, Pomoc wzajemna jako czynnik rozwoju, [w:] idem, Pomoc wzajemna, Poznań 2006
P. Kropotkin, Zdobycie chleba, Warszawa 1925, 1988(reprint)
W. Sołowjow, Uzasadnienie dobra. Filozoﬁa moralna, Kraków 2008

Dodatkowa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

W. F. Asmus, Tołstoj, Warszawa 1964 (zawiera wybór pism religijno-ﬁlozoﬁcznych Tołstoja)
I. Berlin, Rosyjscy myśliciele, Warszawa 2003
M. Bierdiajew, Rosyjska idea, Warszawa 1987, 21999
M. Bierdiajew, Źródła i sens komunizmu rosyjskiego, Kęty 2005
J. H. Billington, Ikona i topór. Historia kultury rosyjskiej, Kraków 2008
M. Bohun, Kontrrewolucja i pesymizm. Filozoﬁa społeczna Konstantina Leontjewa, Kraków 2000
M. Broda, Narodnickie ambiwalencje. Między apoteozą ludu a terrorem, Łódź 2003
A. A. Kamiński, Michaił Bakunin. Życie i myśl, t. I, Wrocław 2012, t. II, Wrocław 2013
P. Kropotkin, Wspomnienia rewolucjonisty, Warszawa 1959
R. Pipes, Rosyjski konserwatyzm i jego krytycy. Studium kultury politycznej, Kraków 2009
W. Rydzewski, Filozoﬁa polityczna rosyjskiego narodnictwa, Kraków 1988
W. Rydzewski, Kropotkin, Warszawa 1979
I. Sakowicz, Między autokracją a rewolucją. Liberalizm Konstantego Kawielina w epoce wielkich reform, Gdańsk 1999
H. Temkinowa, Bakunin i antynomie wolności, Warszawa 1964
B. Uspienski, Car i Patriarcha. Charyzmat władzy w Rosji, Katowice 1999
B. A. Uspienski, W. A. Żywow, Car i Bóg. Semiotyczne aspekty sakralizacji monarchy w Rosji, Warszawa 1992
A. Walicki, Filozoﬁa prawa rosyjskiego liberalizmu, Warszawa 1995
A. Walicki, W kręgu konserwatywnej utopii. Struktura i przemiany rosyjskiego słowianoﬁlstwa, Warszawa 1964, 2002
A. Walicki, Zarys myśli rosyjskiej. Od oświecenia do renesansu religijno-ﬁlozoﬁcznego, Kraków 2005
I. Wołgin, Na skraju otchłani. Dostojewski a dwór carski, Warszawa 2001
Szczegółowy wykaz literatury źródłowej i opracowań, jak też lektur czytanych na ćwiczeniach, będzie podawany
na początku zajęć. Wynika to z faktu, że corocznie wzrasta ilość przekładów dzieł rosyjskich ﬁlozofów na język polski oraz
monograﬁi poświęconych tej tematyce. Na ćwiczeniach czytane będą także niepublikowane jeszcze dzieła rosyjskich
ﬁlozofów. Dlatego podane powyżej wykazy mają charakter orientacyjny.

Sylabusy
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Anatomia społeczeństwa politycznego i konsumpcyjnego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.13C0.5cdd5f6862720.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
9.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 60, ćwiczenia: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

student rozumie na czym polega swoistość idei
ﬁlozoﬁcznych w świetle jej powiązań z religia, historią,
ekonomią, polityką i prawem

KGN_K1_W08

esej, prezentacja

KGN_K1_U11

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Sylabusy

rozważać dylematy władzy i wolności, tolerancji
i indywidualizmu, globalizacji , ekonomii, prawa
i polityki z punktu widzenia ﬁlozoﬁi praktycznej
we względnej opozycji do ﬁlozoﬁi kontemplacyjnej
zgodnie z poglądem, że idee mają konsekwencje
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student gotów jest do umiejętnego stosowania
klasycznych kategorii ﬁlozoﬁi historii, polityki
i społeczeństwa we współczesnych sporach ideowych
i politycznych

KGN_K1_K02

esej, prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

60

ćwiczenia

30

konsultacje

14

przeprowadzenie badań literaturowych

35

zbieranie informacji do zadanej pracy

25

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie eseju

20

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie referatu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
225

ECTS
9.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

dobro wspólne versus relatywizm i nihilizm aksjologiczny;utopizm versus realizm;
prawo naturalne w świetle historii; idea państwa versus anarchizm; determinizm a
wolna wola i wolność społeczna

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, dyskusja

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

esej

Kurs kończy się egzaminem ustnym. Jego warunkiem jest regularna
obecność na zajęciach oraz złożenie pracy pisemnej na wybrany temat

ćwiczenia

prezentacja

znajomość zalecanych tekstów; wygłoszenie dwóch referatów

Literatura
Obowiązkowa
1. Platon, księga VIII. Arystoteles, Polityka. Machiavelli, Książę. T. Hobbes, Lewiatan, część I: O człowieku, część II: O
państwie. Monteskiusz, O duchu prawa, t.1. J.J. Rousseaou, Umowa społeczna.
Dodatkowa
1. Ortega y Gasset, Bunt mas. H. Rauschning, Rewolucja nihilizmu

Sylabusy
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Estetyka wobec awangardy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.1140.5cdd5f68b1b34.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z problematyką dotyczącą sztuki w XX wieku oraz koncepcjami ﬁlozofów,
odnoszących się (w różnych perspektywach ﬁlozoﬁcznych: m. in. analitycznej, hermeneutycznej, pragmatycznej,
środowiskowej, performance studies, Szkoły Frankfurckiej) do problematyki kryzysu pojęcia sztuki i kryzysu
estetyki.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu
jednego z wybranych bloków tematycznych:
ﬁlozoﬁczno-psychologicznego

KGN_K1_W06

egzamin ustny

U1

potraﬁ dokonać selekcji i wyboru literatury
przedmiotu, a następnie skorzystać z niej
w nawiązaniu do rozwiązywanego zadania
badawczego.

KGN_K1_U04

egzamin ustny,
zaliczenie

U2

myśli logicznie; jasno i ściśle przedstawia swoje
poglądy i przemyślenia, potraﬁ formułować sądy,
argumentować oraz dyskutować, wykorzystując
zdobytą wiedzę

KGN_K1_U11

egzamin ustny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

odczuwa potrzebę poszerzania i pogłębiania własnej
wiedzy z dziedziny ﬁlozoﬁi sztuki współczesnej, jest
nastawiony na uczenie się przez całe życie

KGN_K1_K01

zaliczenie

K2

jest otwarty na nowe teorie estetyczne związane
z przemianami w sztuce, idee, postawy i argumenty,
KGN_K1_K05
które stara się poznać i zrozumieć. Jest gotowy pod ich
wpływem do zmiany własnego stanowiska

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do egzaminu

60

przygotowanie referatu

30

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Wybrane nurty i kierunki awangardowe w XX wieku: 1. awangarda klasyczna
(kubizm, surrealizm, dadaizm); 2. neoawangarda (pop-art, sztuka ziemi,
happening, performance, sztuka konceptualna); 3. relacja pojęć: awangarda i
neoawangarda, sztuka modernistyczna i postmodernistyczna (modernizmpostmodernizm); 4. autonomizm i kontekstualizm w estetyce.

U1, U2, K1, K2

2.

5. Kryzys sztuki i estetyki; 6. paradygmat estetyczny według S. Morawskiego; 7.
teoria awangardy Th.W. Adorna; 8. formalizm C. Greenberga; 9. antyesencjalizm
M. Weitza; 10. pojęcie „The Artworld” w ujęciu A. C. Danto; 11. instytucjonalna
teoria G. Dickiego; 12. ujęcie sztuki jako gry H.G. Gadamera; 13. estetyka
performatywności E. Fischer-Lichte (zwrot performatywny); 14. somaestetyka R.
Shustermana (zwrot somatyczny); 15. „zaangażowane uczestnictwo” w ujęciu A.
Berleanta.

W1, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin ustny

egzamin na podstawie treści wykładów i tekstów z ćwiczeń oraz literatury
wskazanej przez prowadzącego.

ćwiczenia

zaliczenie

aktywność na ćwiczeniach, esej lub prezentacja

Literatura
Obowiązkowa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A.C. Danto, Świat sztuki. Pisma z ﬁlozoﬁi sztuki, Wydawnicwo UJ, Kraków 2006. (fragm.)
Estetyka w świecie, red. M. Gołaszewska, t. I-V, Wydawnictwo UJ, Kraków. (fragm.)
B. Dziemidok, Główne kontrowersje estetyki współczesnej, PWN, Warszawa 2002.
E. Fischer-Lichte, Estetyka performatywności, tłum. M. Borowski, M. Sugiera, Kraków 2008. (fragm.)
H.G. Gadamer, Aktualność piękna. Sztuka jako gra, symbol i piękno, tłum. K. Krzemieniowa, Warszawa 1993.
S. Morawski, Na zakręcie: od sztuki do po-sztuki, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1985.
R. Shusterman, Somaesthetics: A Disciplinary Proposal, “The Journal of Aesthetics and Art Criticism”, 57:3, summer,
1999.

Dodatkowa
1. A. Berleant, Prze-myśleć estetykę, tłum. M. Korusiewicz, T. Markiewka, red. nauk. K. Wilkoszewska, Universitas, Kraków
2007.
2. Estetyki ﬁlozoﬁczne XX wieku, red. K. Wilkoszewska, Universitas, Kraków 2000.
3. Th.W. Adorno, Teoria estetyczna, tłum. K. Krzemieniowa, PWN, Warszawa 1994.
4. G. Dziamski, Od awangardy do postmodernizmu, Instytut Kultury, Warszawa 1996.
5. M. Gołaszewska, Estetyka i antyestetyka, Wiedza Powszechna, Warszawa 1984.
6. K. Wilkoszewska, Czym jest postmodernizm?, PAN, Kraków 1997.

Sylabusy
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Filozoﬁa czasu i przestrzeni
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.13C0.5cdd5f6a7156b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zaznajomienie uczestników kursu z podstawowymi zagadnieniami z zakresu ﬁlozoﬁi czasu
i przestrzeni, sposobami ich rozwiązywania oraz argumentami, jakich używano przy ich analizie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student zapoznaje się z 1. Głównymi zagadnieniami
z zakresu ﬁlozoﬁi czasu i przestrzeni. 2. Sposobami ich
rozwiązywania. 3. Argumentami, jakich używano przy
ich analizie.

KGN_K1_W02,
KGN_K1_W05,
KGN_K1_W06

egzamin ustny,
zaliczenie

KGN_K1_U04,
KGN_K1_U07,
KGN_K1_U09,
KGN_K1_U11,
KGN_K1_U12,
KGN_K1_U15

egzamin ustny,
zaliczenie

KGN_K1_K01,
KGN_K1_K02,
KGN_K1_K03,
KGN_K1_K04,
KGN_K1_K05,
KGN_K1_K06,
KGN_K1_K07,
KGN_K1_K08,
KGN_K1_K09,
KGN_K1_K10

egzamin ustny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

student 1. Nabywa umiejętności interpretacji tekstów
ﬁlozoﬁcznych i naukowych z zakresu ﬁlozoﬁi czasu
i przestrzeni. 2. Potraﬁ syntetyzować zawarte w nich
idee i poglądy, i w oparciu o nie formułować nowe
pytania i problemy, a także wskazywać możliwe
sposoby ich rozwiązywania.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student 1. Nabywa kompetencji w zakresie
samodzielnej i krytycznej analizy problemów
ﬁlozoﬁcznych i ich rozwiązywania. 2. Pozostaje przy
tym otwarty na nowe teorie, idee i argumenty, które
stara się poznać i zrozumieć.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

90

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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I. Podstawowe własności matematyczne czasu i przestrzeni. Czas i przestrzeń a
czasoprzestrzeń.
II. Problem konwencjonalności struktury czasoprzestrzeni.
III. Asymetria czasu i asymetria procesów w czasie.
IV. Obiektywistyczne i subiektywistyczne koncepcje upływu czasu.
V. Upływ czasu i ﬁzyka
VI. Problem obiektywności istnienia przeszłości, teraźniejszości i przyszłości
(prezentyzm i różne wersje blokowych koncepcji czasu).
W1, U1, K1
VII. Spór o sposób trwania rzeczy w czasie (endurantyzm, perdurantyzm) i
problem zmiany.
VIII. Upływ czasu i język (A-ciągi i B-ciągi, argumenty McTaggarta, Priora, oraz tzw.
argumenty z weryﬁkatora i z relacji).
IX. Symetrie czasoprzestrzenne i spór o naturę ruchu (absolutystyczne i
relacjonistyczne koncepcje ruchu).
X. Ontologiczny status czasu, przestrzeni oraz czasoprzestrzeni (substancjalizm,
relacjonizm, atrybutywizm). Historyczne tło sporu.

1.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin ustny

Na egzaminie obowiązuje znajomość zagadnień poruszanych na
wykładach oraz tekstów analizowanych na ćwiczeniach.

ćwiczenia

zaliczenie

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń i dopuszczenia do egzaminu jest
uczestniczenie w ćwiczeniach, znajomość tekstów omawianych na tych
zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach obowiązkowa

Sylabusy
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Literatura
Obowiązkowa
1. Św. Augustyn, Wyznania.
2. Gödel, K. (1949), “A Remark about the Relationship between Relativity Theory and Idealistic Philosophy”, P. A. Shilpp
(red.), Albert Einstein, Open Court, La Salle.
3. Gołosz, J. (2011), Upływ czasu i ontologia, WUJ.
4. Leibniz, G. W. (1969), „Polemika z S. Clarke’iem”, Wyznanie wiary ﬁlozofa, PWN, Warszawa.
5. Newton, I. (1986), „Scholium”, Zagadnienia Filozoﬁczne w Nauce, 8, s. 88-98.
6. Platon, Timajos, Państwo, ks. VI.
7. Sklar, L. (1974). Space, Time and Spacetime, UCP, Berkeley, rozdz. 2, 5.
8. Earman, J. (1989), World Enough and Space-Time, Cambridge, MIT Press, rozdz. 1, 4.
9. Loux, M. J. (1998), Metaphysics. A Contemporary Introduction, Routledge, London, rozdz. 6.
10. Broad, C. D. (1938), An Examination of McTaggart’s Philosophy, [w:] Gale R. M. (red.), The Philosophy of Time, Macmillan,
London (1968), s. 117 – 128.
11. McTaggart, J. M. E. (1927), The Nature of Existence, [w:] Hempoliński, M. (red.), Ontologia. Wybór tekstów klasycznych,
Ossolineum, Wrocław (1994), s. 362 – 368.
Dodatkowa
1.
2.
3.
4.

Gale, R. M. (red.), The Philosophy of Time, Macmillan, London (1968).
Gołosz, J. (2001), Spór o naturę czasu i przestrzeni, WUJ, Kraków.
Poincare, H. (1908), Nauka i hipoteza, Nakład J. Mortkowicza, Warszawa.
Savitt, S. F. (2001), “Being and Becoming in Modern Physics”, [w:] The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Edward N.
Zalta (red.)

Sylabusy
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Filozoﬁa kultury
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.13C0.5ca75b58e4718.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest prezentacja ﬁlozoﬁi kultury

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

absolwent zna i rozumie uświadamia sobie
interdyscyplinarny charakter ﬁlozoﬁi i jej związki
z innymi naukami oraz ludzkim życiem

KGN_K1_W01,
KGN_K1_W02

zaliczenie ustne
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W2

absolwent zna i rozumie ma podstawową wiedzę
o obecności idei ﬁlozoﬁcznych w sferze nauki, kultury
i polityki; rozumie relacje pomiędzy tymi sferami
a ﬁlozoﬁą

KGN_K1_W04

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

absolwent potraﬁ myśli krytycznie i samodzielnie,
potraﬁ identyﬁkować problemy i wskazywać
standardowe sposoby ich rozwiązania.

KGN_K1_U07,
KGN_K1_U11

zaliczenie ustne

U2

absolwent potraﬁ rozpoznaje i opisuje współczesne
problemy ﬁlozoﬁczne, potraﬁ wskazać i porównać ich
typowe rozwiązania w oparciu o poznane stanowiska
i koncepcje, a także podstawowe argumenty na ich
rzecz

KGN_K1_U02,
KGN_K1_U16

zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

absolwent jest gotów do odczuwa potrzebę
poszerzania i pogłębiania własnej wiedzy, jest
nastawiony na uczenie się przez całe życie

KGN_K1_K01

zaliczenie ustne

K2

absolwent jest gotów do jest tolerancyjny wobec
przedstawicieli innych kultur, wyznań religijnych
KGN_K1_K10,
i postaw światopoglądowych; szanuje odmienności, ale KGN_K1_K13
potraﬁ bronić wyznawanych przez siebie wartości

zaliczenie ustne

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

60

przygotowanie do zajęć

60

przygotowanie referatu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Problemy tożsamości kulturowe

W1, U1, K2

2.

Historia wobec współczesności, interpretacje tradycji

W1, W2, U1, U2, K1, K2

3.

Kulturowe instytucje i uwarunkowania

W1, W2, U1, U2, K1, K2

4.

Pojęcie kultury i znaczenie relacji między kulturami

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, dyskusja
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
zaliczenie ustne

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Literatura
Obowiązkowa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vincent Descombes "Rozterki tożsamości"
Eriksen Thomas Hylland „Tyrania chwili”
Jack Goody „Kradzież historii”
Rosi Braidotti „Po człowieku”
Michael Schmidt-Salomon „Humanizm ewolucyjny”
Danie C. Dennett: „Odczarowanie. Religia jako zjawisko naturalne”
Tannen Deborah „Cywilizacja kłótni"

Dodatkowa
1.
2.
3.
4.
5.

Harari Yuval Noah "Od zwierząt do bogów"
Sidey Myoo "Ontoelektronika"
Will Kymlicka "Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights."
Grant Ramsey „Culture in humans and other animals”
: Robert C. Solomon „Thinking about feeling”

Sylabusy
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Konwersatoriom z myśli politycznej Immanuela Kanta
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.1140.5cdd5f71e10f8.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Tegoroczne konwersatorium będzie poświęcone pracy "Teorii sprawiedliwości" Johna Rawlsa. W poprzednich
edycjach seminarium przeanalizowane zostały: "Liberalizm polityczny" oraz "Prawo ludów". Naturalnym wydaje
się uzupełnię tego cyklu o najbardziej fundamentalną i najważniejszą pracę tego ﬁlozofa. W swojej pierwszej
książce Rawls stara się odnowić teorię kontr aktualną pytając o taką koncepcje sprawiedliwości, która byłaby
aktualna i możliwa do przyjęcia we współczesnym świecie. Postrzeganie pojęcia sprawiedliwości jako podstawy
struktury państwa sięga aż do ﬁlozoﬁi Platona. Tym bardziej istotne jest aby ponowić pytanie o to, czym jest
sprawiedliwość dziś, niemal 50 lat po publikacji pracy amerykańskiego ﬁlozofa.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

podstawową a także analizowaną w danym roku,
problematykę z zakresu ﬁlozoﬁi politycznej Johna
Rawlsa.

KGN_K1_W02,
KGN_K1_W03,
KGN_K1_W04,
KGN_K1_W05,
KGN_K1_W06,
KGN_K1_W07,
KGN_K1_W08,
KGN_K1_W09,
KGN_K1_W10,
KGN_K1_W12

esej, prezentacja

KGN_K1_U01,
KGN_K1_U02,
KGN_K1_U03,
KGN_K1_U04,
KGN_K1_U05,
KGN_K1_U06,
KGN_K1_U07,
KGN_K1_U08,
KGN_K1_U09,
KGN_K1_U10,
KGN_K1_U11,
KGN_K1_U12,
KGN_K1_U13,
KGN_K1_U14

esej, prezentacja

KGN_K1_K01,
KGN_K1_K02,
KGN_K1_K03,
KGN_K1_K04,
KGN_K1_K05,
KGN_K1_K06,
KGN_K1_K07,
KGN_K1_K08,
KGN_K1_K09,
KGN_K1_K10,
KGN_K1_K12,
KGN_K1_K13

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

samodzielnie analizować problemy badawcze,
posługiwać się literaturą podstawową i dodatkową
a także poprzez dyskusje analizować wybrane
zagadnienia naukowe.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

współpracy w zakresie seminaryjnej analizy
problemów badawczych.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie referatu

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
90

ECTS
3.0
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Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Analiza koncepcji sprawiedliwości J. Rawlsa jako podstawowego pojęcia leżącego u
W1, U1, K1
podstaw odnowionej teorii kontraktualnej.

2.

Analiza transformacji teorii sprawiedliwości od wersji wstępnej do ﬁnalnej.

W1, U1, K1

3.

Uzupełnienie teorii sprawiedliwości na podstawie późniejszych polemik.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, konsultacje
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach, przygotowanie referatu lub napisanie pracy
zaliczeniowej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Literatura
Obowiązkowa
1. J. Rawls, Teoria sprawiedliwości, Warszawa 1991
Dodatkowa
1. J. Rawls, The Theory of Justice, Harvard 1971
2. I. Kant, Dzieła zebrane, t. VI, Toruń 2013

Sylabusy
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Kultura współczesności
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.13C0.5cdd5f6b4ebf6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studenta z najnowszymi dyskusjami i problemami współczesnej ﬁlozoﬁi kultury.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

absolwent zna i rozumie posiada uporządkowaną
i pogłębioną wiedzę szczegółową z zakresu ﬁlozoﬁi
kultury

KGN_K1_W02,
KGN_K1_W08

zaliczenie
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absolwent zna i rozumie oraz podstawową wiedzę
o obecności idei ﬁlozoﬁcznych w sferze nauki, kultury
i polityki; rozumie relacje pomiędzy tymi sferami
a ﬁlozoﬁą

KGN_K1_W09,
KGN_K1_W12

zaliczenie

U1

absolwent potraﬁ formułuje i analizuje podstawowe
problemy badawcze z zakresu współczesnej ﬁlozoﬁi
kultury, dobierając odpowiednie metody ich analizy,
opracowania i prezentacji

KGN_K1_U01,
KGN_K1_U06

zaliczenie

U2

absolwent rozumie współczesną ﬁlozoﬁę kultury
a przez to zna różnorodność światopoglądów, postaw
i norm moralnych reprezentowanych przez
przedstawicieli odmiennych środowisk, kultur i epok

KGN_K1_U12,
KGN_K1_U13

zaliczenie

K1

absolwent jest gotów do samodzielnego
problematyzowania współczesnej kultury i krytycznej
analizy, jest wyczulony na demagogię, fałszywe
argumenty i biurokratyczne roszczenia zagrażające
wolności i autonomii jednostkowej

KGN_K1_K01,
KGN_K1_K02,
KGN_K1_K04

zaliczenie

K2

absolwent rozwija tolerancję wobec przedstawicieli
innych kultur, wyznań religijnych i postaw
światopoglądowych; szanuje odmienności i potraﬁ
bronić wartości różnorodności społecznej, oraz
kulturowej.

KGN_K1_K10,
KGN_K1_K11,
KGN_K1_K13

zaliczenie

W2

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do zajęć

30

e-wykład

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

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.

Współczesne rozumienie tożsamości kulturowej, miejsca człowieka w świecie
kultury.

W1, U2, K1

2.

Współczesne rozumienie kultur i relacji międzykulturowych.

W2, U2, K2

Sylabusy
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3.

Współczesne znaczenia i oblicza postkolonializmu, neoimperializmu.
Kształtowanie ludzkiego bytu przez ukryte kulturowe wzorce. Przemoc kulturowa.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

4.

Kulturowe przewartościowania: natury, przyrody, miejsca człowieka w świecie.

W2, U2, K1

5.

Przestrzeń władzy, wolności i buntu we współczesnej kulturze.

W1, U2, K1

6.

Analiza możliwości międzyludzkich we współczesnym świecie.

W1, U2, K2

7.

Filozoﬁa kultur wobec przemian politycznych, społecznych, aspektów i znaczeń
relacji międzyludzkich.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

8.

Praktyka a teoria - kwestia zaangażowania współczesnej ﬁlozoﬁi kultury i jej
oddziaływania na nasze myślenie.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład konwencjonalny, analiza przypadków, metody e-learningowe, konsultacje, Wykłady on-line Tutorial
on-line
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
przygotowanie prezentacji

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Literatura
Obowiązkowa
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Will Kymlicka "Zoopolis. Teoria polityczna praw zwierząt"
Akira Iriye "Global Community"
Kwame Anthony Appiah "Kosmopolityzm"
Michael Schmidt-Salomon "humanizm ewolucyjny"
Daniel Dennett "Odczarowanie. Religia jako zjawisko naturalne"
Yuval Noah Harari "Sapiens. Od zwierząt do bogów"

Dodatkowa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kame Anthony Appiah "Color Conscious"
Efrat Tseelon "The Masque of feminity"
Alexander Betts "Forced Migration and Global Politics"
John Tyler Bonner "The Evolution of Culture in Animals"
Amin Maalouf "Rozregulowany świat"
Ariun Appadurai "Strach przed mniejszościami"
Homi Bhabha "Miejsca kultury"

Sylabusy
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Natura doświadczenia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.13C0.5cdd5f711224f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Poszerzenie wiedzy z zakresu współczesnych ﬁlozoﬁcznych i kognitywistycznych koncepcji doświadczenia
zmysłowego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

współczesne, nierzadko bardzo zaawansowane
i złożone koncepcje doświadczenia zmysłowego,
a zatem ma poszerzoną wiedzę z zakresu
epistemologii, ﬁlozoﬁi umysłu i kognitywistyki.

KGN_K1_W02,
KGN_K1_W03,
KGN_K1_W04,
KGN_K1_W06

egzamin ustny

KGN_K1_U01,
KGN_K1_U03,
KGN_K1_U07,
KGN_K1_U11,
KGN_K1_U12

egzamin ustny

KGN_K1_K05

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

uchwycić problem ﬁlozoﬁczny lub naukowy i posiada
umiejętność rozważenia konkurencyjnych rozwiązań.
Przyswaja sobie umiejętność patrzenia na problem
z wielu punktów widzenia. Jest w stanie analizować
prace odznaczające się dużym stopniem trudności.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

traktowania rozwiązania danego problemu
ﬁlozoﬁcznego lub naukowego jako efektu pracy
zespołowej, jako wyniku racjonalnej i pozbawionej
uprzedzeń dyskusji i wymiany argumentów.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

60

przygotowanie do zajęć

90

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

G. E. Moore: „The Refutation of Idealism”, „Mind”, 1903, vol. XII, 4, s. 433-453., G.
E. Moore: „Some Judgments of Perception”, „Proceedings of the Aristotelian
Society”, 1918, vol. 19, s. 1-29.

W1, U1, K1

2.

G. E. Moore: „Status danych zmysłowych” [w:] Chwedeńczuk B. (red.): Filozoﬁa
percepcji, Aletheia, Warszawa 1995, s. 23-44, tekst źródłowy: idem: Philosophical
Studies, Routledge and Kegan Paul, London 1948, s. 168-196, H. H. Price: „To, co
dane” (1932) [w:] ibidem, s. 45-64, tekst źródłowy: idem: Perception, Meuthen
and Company, London 1932, rozdz. I.

W1, U1, K1

3.

A. J. Ayer: "The Terminology of Sense Data", "Mind", vol. 54, no 216, 1945, s.
289-312.

W1, U1, K1

4.

G. Ryle: Czym jest umysł?, przeł. W. Marciszewski, PWN, Warszawa 1970, rozdz.
VI-VIII.

W1, U1, K1

5.

W. Sellars: „Empiricism and the Philosophy of Mind” [w:] idem: Science,
Perception and Reality, Ridgeview Publishing Company, Atascadero 1963, s.
127-196.

W1, U1, K1

Sylabusy
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6.

W. Sellars: „Empiricism and the Philosophy of Mind” [w:] idem: Science,
Perception and Reality, Ridgeview Publishing Company, Atascadero 1963, s.
127-196 (kontynuacja).

W1, U1, K1

7.

W. Sellars: „Empiricism and the Philosophy of Mind” [w:] idem: Science,
Perception and Reality, Ridgeview Publishing Company, Atascadero 1963, s.
127-196 (dokończenie).

W1, U1, K1

8.

G. Evans: The Varieties of Reference, Oxford University Press, Oxford 1982, rozdz.
4-5.

W1, U1, K1

9.

G. Evans: The Varieties of Reference, Oxford University Press, Oxford 1982, rozdz.
6-7

W1, U1, K1

10.

G. Evans: Molyneux’s Question [w:] idem: Collected Papers, Clarendon Press,
Oxford 1985, s. 364-399.

W1, U1, K1

11.

J. McDowell: Mind and World, Harvard University Press, Cambridge 1994, wykłady
I-III.

W1, U1, K1

12.

J. McDowell: Mind and World, Harvard University Press, Cambridge 1994, wykłady
IV-VI.

W1, U1, K1

13.

S. Yablo: „Mental Causation”, „The Philosophical Review”, vol. 101, no. 2, 1992, s.
245-280.

W1, U1, K1

14.

J. Gibbons: „Mental Causation without Downward Causation”, „The Philosophical
Review”, vol. 115, no. 2, 2006, s. 79-103.

W1, U1, K1

15.

J. Kim: Mind in a Physical World, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts 1998,
rozdz. I-II.

W1, U1, K1

16.

J. Kim: Mind in a Physical World, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts 1998,
rozdz. III-IV.

W1, U1, K1

17.

D. J. Chalmers: The Character of Consciousness, Oxford University Press, Oxford
2010, rozdz. 1-2.

W1, U1, K1

18.

D. J. Chalmers: The Character of Consciousness, Oxford University Press, Oxford
2010, rozdz. 3-4.

W1, U1, K1

19.

S. M. Miller: „The correlation/constitution distinction problem. Foundations, limits
and explanation in consciousness science” [w:] idem (ed.): The Constitution of
Phenomenal Consciousness. Toward a science and theory, John Benjamins
Publishing Company, Amsterdam/Philadelphia 2015, s. 104-154.

W1, U1, K1

20.

S. M. Miller: „The correlation/constitution distinction problem. Foundations, limits
and explanation in consciousness science” [w:] idem (ed.): The Constitution of
Phenomenal Consciousness. Toward a science and theory, John Benjamins
Publishing Company, Amsterdam/Philadelphia 2015, s. 104-154 (dokończenie).

W1, U1, K1

21.

J. Aru, T. Bachmann, W. Singer, L. Melloni: "On why the conscious prerequisites
and consequences might derail us from unravelling the neural correlates of
consciousness" [w:] S. M. Miller: The Constitution of Phenomenal Consciousness.
Toward a science and theory, John Benjamins Publishing Company,
Amsterdam/Philadelphia 2015, s. 205-224, B. P. Kozuh, U. Kriegel: "Correlation,
Causation, constitution. On the interplay between the science and philosophy of
consciousness", ibidem, s. 400-417.

W1, U1, K1

22.

J. Hohwy, T. Bayne: „The neural correlate of consciousness. Causes, confounds
and constituents” [w:] S. M. Miller (ed.): The Constitution of Phenomenal
Consciousness. Toward a science and theory, John Benjamins Publishing
Company, Amsterdam/Philadelphia 2015, s. 155-176.

W1, U1, K1

Sylabusy
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23.

M. Boly, M. Massimini, N. Tsuchia, B. R. Pastle, C. Coch, G. Tonioni: „Are the
Neural Correlates of Consciousness in the Front or in the Back of the Cerebral
Cortex? Clinical and Neuroimaging Evidence”, „The Journal of Neuroscience”, 37
(40), 2017, s. 9603-9613, B. Odegaard, R. T. Knight, H. Lau: „Should a Few Null
Findings Falsify Prefrontal Theories of Conscious Perception?”, ibidem, s.
9593-9602.

W1, U1, K1

24.

S. Grossberg: „Towards solving the hard problem of consciousness: The varieties
of brain resonances and the conscious experiences that they support”, „Neural
Networks”, vol. 87, 2017, s. 38-95.

W1, U1, K1

25.

S. Grossberg: „Towards solving the hard problem of consciousness: The varieties
of brain resonances and the conscious experiences that they support”, „Neural
Networks”, vol. 87, 2017, s. 38-95 (dokończenie).

W1, U1, K1

26.

J. Hohwy: The Predictive Mind, Oxford University Press, Oxford 2014, rozdz. I.

W1, U1, K1

27.

J. Hohwy: The Predictive Mind, Oxford University Press, Oxford 2014, rozdz II.

W1, U1, K1

28.

J. Hohwy: The Predictive Mind, Oxford University Press, Oxford 2014, rozdz. III.

W1, U1, K1

29.

J. Hohwy: The Predictive Mind, Oxford University Press, Oxford 2014, rozdz. IV.

W1, U1, K1

30.

J. Hohwy: The Predictive Mind, Oxford University Press, Oxford 2014, rozdz. V-VI.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywność na zajęciach, egzamin ustny: zwięzłe omówienie dwóch
wskazanych przez prowadzącego lektur, analizowanych podczas zajęć.
Egzamin ustny tylko w przypadku mniejszej aktywności podczas zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie pierwszego roku na kierunku ﬁlozoﬁcznym.

Literatura
Obowiązkowa
1. J. Garvey (red.): The Continuum Companion to Philosophy of Mind, Continuum, London 2011.
Dodatkowa
1. M. Sprevak, M. Colombo: The Routledge Handbook of the Computational Mind, Routledge, London 2018.

Sylabusy
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Problemy i podstawowe pojęcia ﬁlozoﬁi kultury
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.1140.5cdd5f6ae5f9e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zaprezentowanie podstawowych pojęć ﬁlozoﬁi kultury, oraz głównych nurtów współczesnej
ﬁlozoﬁi kultury.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

absolwent zna i rozumie interdyscyplinarny charakter
ﬁlozoﬁi kultury i jej związki z innymi naukami oraz
ludzkim życiem

KGN_K1_W02,
KGN_K1_W07

brak zaliczenia
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absolwent zna i rozumie interdyscyplinarny charakter
ﬁlozoﬁi kultury i jej związki z innymi naukami oraz
przemianami społecznymi, kulturowymi i ludzkim
życiem

KGN_K1_W02

brak zaliczenia

U1

absolwent potraﬁ odnosi problemy ﬁlozoﬁi kultury
do problemów formułowanych i rozwiązywanych
na gruncie innych nauk (humanistycznych,
społecznych, przyrodniczych, ścisłych)

KGN_K1_U04

brak zaliczenia

U2

absolwent rozumie różnorodność światopoglądów,
postaw i norm kulturowych reprezentowanych przez
przedstawicieli odmiennych środowisk, kultur i epok

KGN_K1_U16

brak zaliczenia

K1

absolwent jest gotów do samodzielnego i krytycznego
myślenia o kulturach, jest wyczulony na demagogię,
fałszywe argumenty i biurokratyczne roszczenia
zagrażające wolności i autonomii jednostkowej, jak
i zaciemniające znaczenia kultury

KGN_K1_K01

brak zaliczenia

K2

absolwent jest otwarty wobec przedstawicieli innych
kultur, wyznań religijnych i postaw
światopoglądowych; szanuje odmienności, rozumie
potrzeby i wartości innych

KGN_K1_K13

brak zaliczenia

W2

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie projektu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

uczestnictwo w egzaminie

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Problem tożsamości i rozumienia człowieka w kulturze

W1, W2, U1, U2, K1, K2

2.

Kwestia czasu i przestrzeni, dziejowości i zmiany w kulturach

W2, U2, K2

3.

Znaczenie instytucji i funkcji społecznych w życiu jednostki.

W1, U1, K1

4.

Problem relacji między ludźmi w perspektywie kultury. Problem multikulturowości
i rozumienia interakcji kulturowych.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

5.

Sztuka, mit, symbol - aspekty kulturowej rzeczywistości - analiza

W1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków,
ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

brak zaliczenia

egzamin ustny

ćwiczenia

brak zaliczenia

obecność i dyskusja na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Literatura
Obowiązkowa
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cliﬀord Geertz "Zastane światło"
Beata Szymańska "Kultury i porównania"
Tariq Madoot "Multikulturalizm"
Erns Cassirer "Esej o człowieku"
Helmuth Plessner "Pytanie o conditio humana"
James Cliﬀord "Kłopoty z kulturą"

Dodatkowa
1.
2.
3.
4.

Gordon Mathews "Supermarket kultury"
Yi-Fu Tuan "Przestrzeń i miejsce"
Barbara King "osobowość na talerzu"
Dean MacCannell "Turysta"

Sylabusy
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Seminarium z warsztatu historyka ﬁlozoﬁi
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.13C0.5cdd5f6bd90c9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Poznanie rozwiniętych metod warsztatu naukowego historyka ﬁlozoﬁi

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

poznanie warsztatu badawczego historyka ﬁlozoﬁi

KGN_K1_W01,
KGN_K1_W02,
KGN_K1_W06,
KGN_K1_W10

prezentacja
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

student posiada umiejętności badania źródeł z historii
ﬁlozoﬁi.

KGN_K1_U01,
KGN_K1_U02,
KGN_K1_U04,
KGN_K1_U11,
KGN_K1_U14

prezentacja

KGN_K1_K01,
KGN_K1_K02,
KGN_K1_K03,
KGN_K1_K11

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

sprawnego interpretowania tekstów humanistycznych.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

60

analiza źródeł historycznych

60

przygotowanie referatu

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Kurs ma na celu zapoznanie uczestników z zaawansowanym warsztatem historyka
ﬁlozoﬁi.
Celem zajęć jest zdobycie i pogłębienie kompetencji badawczych niezbędnych
przy pisaniu prac licencjackich, magisaterskich i doktorskich.
Zajęcia będą polegać na prezentacji poprawnych i błędnych prac historyków
ﬁlozoﬁi. Zostaną przedyskutowane typowe błedy warsztatowe i sposoby ich
unikania. Uczestnicy będą prowadzić własne krótkie prace badawcze, które będą
później omawiane na zajęciach od strony ich poprawności i typowych braków.
Uczestnicy poznają różne aspekty badań: analizę źródeł i opracowań,
wykorzystanie kontekstu historycznego, stawianie źródłom pytań i udzielania
odpowiedzi, formułowanie hipotez badawczych, konfrontowanie odmiennych
interpretacji, wykrywanie błędów, ujęć propagandowych, manipulacji,
perswazyjności, uproszczeń i innych tego typu zasadzek obecnych w literaturze
naukowej.

1.

W1, U1, K1

Sporo miejsca zajmie metodyka przekładów z języka łacińskiego i języków
nowożytnych w badaniach źródłowych historyka ﬁlozoﬁi. W tym zakresie także
dyskutowane będą uproszenia, znaczenie kontekstu, problemy terminologii,
błędów w tłumaczeniach, itd.
Stosowane techniki będą testowane na bieżąco i rozwijane przez uczestników
kursu.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
praca pisemna lub referat ustny

Wymagania wstępne i dodatkowe
Równoległy udział w kilku kursach z historii ﬁlozoﬁi.

Literatura
Obowiązkowa
1. Przykładowe źródła ﬁlozoﬁczne do testowania umiejętności warsztatowych
2. Platon, Timaios Arystoteles, Metaﬁzyka, Berkeley, Traktat o zasadach poznania
Dodatkowa
1. S. Swieżawski, Zagadnienie historii ﬁlozoﬁi

Sylabusy
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Środowisko elektroniczne jako rzeczywistość człowieka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.1140.5cdd5f6ed4948.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
e-learning: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest przeprowadzenie ontologicznej analizy środowiska elektronicznego (wirtualności/sieci).
Zasadniczą tezą jest, że środowisko elektroniczne jest rodzajem rzeczywistości, powstającej na gruncie
technologii.

C2

Omawiane są takie zjawiska, jak zapośredniczenie do Sieci, partycypacja, elektroniczna tożsamość,
telematyczność, immersja, interfejs, symulacja.

C3

Wskazuje się na paradygmatyczne pojmowanie technologii. Tematyka zawiera elementy futurologiczne.

C4

Analizuje się problematykę aksjologiczną, np. zagadnienie monitoringu sieciowego, budowania się złożonych pod
kątem emocjonalnym relacji międzyludzkich oraz wzrastającej konieczności użycia technologii.

C5

Prezentuje się rozwój takich fenomenów jak telematyczność (haptyczność) na tle rozwoju różnego rodzaju
interfejsów, głównie typy head-mounted display (np. Oculus, HTC Vive)

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

studentka/student zyskuje wiedzę na temat
rzeczywistości wirtualnej/sieci, jako rzeczywistej
i wartościowej sfery aktywności człowieka.

KGN_K1_W01,
KGN_K1_W03

esej

W2

studentka/student posiada wiedzę na temat
technologii wirtualnych, takich jak np. HMD, Cace,
technologia BCI.

KGN_K1_W06,
KGN_K1_W08

esej

W3

studentka/student posiada świadomość odmienności
niektórych fenomenów, jakie znajdowane są
w rzeczywistości wirtualnej/sieci w stosunku
do rzeczywistości świata ﬁzycznego.

KGN_K1_W08,
KGN_K1_W12

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

studentka/student potraﬁ wykorzystać rzeczywistość
wirtualną/sieć do konkretnych celów, takich jak np. elearnig lub budowanie realacji społecznych.

KGN_K1_U01,
KGN_K1_U07,
KGN_K1_U11

esej

U2

studentka/student posiada umiejętność
komunikowania się przy pomocy technologii
wirtualnych/sieci, zdaje sobie sprawę z ze zjawiska
konektywności i alinearności.

KGN_K1_U13,
KGN_K1_U16

esej

U3

studentka/student potraﬁ rozróżniać i odpowiednio
stosować do swoich potrzeb różnego rodzaju
środowiska wirtualne/sieciowe.

KGN_K1_U11,
KGN_K1_U15

esej

K1

studentka/student jest przygotowana/y do włączenia
się w rożne społeczności wirtualne/sieciowe
i odpowiednie tam komunikowanie się
z uwzględnieniem ich odmienności np. mediów
społecznych, światów wirtualnych, blogów.

KGN_K1_K07,
KGN_K1_K08

esej

K2

studentka/student jest przygotowany do częściowego
przeniesienia swojej zawodowej, jak i prywatnej
aktywności do środowiska wirtualnego/sieci.

KGN_K1_K05,
KGN_K1_K12

esej

K3

studentka/student rozpoznaje konsekwencje swoich
działań w środowisku wirtualnym/sieci i ma
świadomość ich częściowej odmienności
od podobnych działań, podejmowanych
w rzeczywistości ﬁzycznej.

KGN_K1_K04,
KGN_K1_K05

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

e-learning

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Sylabusy
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samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

przygotowanie pracy semestralnej

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

analiza problemu

5

konsultacje

1

przeprowadzenie badań literaturowych

4

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

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.

Rzeczywistość elektroniczna – uwikłanie czy uwolnienie?

W1, U2

2.

Wybierasz niebieską czy czerwoną? – Elektroniczna antroposfera.

W3, K2

3.

Czym jest rzeczywistość? – naciśnij enter.

U1, K1

4.

Materia elektroniczna dla elektronicznej rzeczywistości.

W3, K3

5.

Ontoelektronika i metaﬁzyka bytów elektronicznych.

W1, U1

6.

Nigdy nie byłem bardziej prawdziwy – elektroniczna tożsamość.

K2, K3

7.

Zanurzenie, zanikanie, oderwanie – immersja.

U1, K1

8.

Technologie VR.

W2, U1

9.

Telematyczność – zmysły i odczuwanie w środowisku elektronicznym.

W3, K3

10.

Człowiek usieciowany – „przeprogramowanie” człowieka.

U3, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, seminarium, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków,
metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
e-learning

Sylabusy

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
pisemna praca egzaminacyjna (esej), obecność na zajeciach
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Wymagania wstępne i dodatkowe
obowiązkowa obecność na zajęciach

Literatura
Obowiązkowa
1. D. L. Anderson, A Semantics for Virtual Environments and the Ontological Status of Virtual Objects, In: The American
Philosophical Association, APA Newsletters, University of Delaware, Fall 2009 Volume 09, Number 1.
2. S. LaValle, (2017). Virtual Reality. University of Illinois, Cambridge, 2017.
3. M. Heim, Metaphysics of Virtual Reality, New York, Oxford University 1993.
4. L. Manovich, Język nowych mediów, (przeł. P. Cypryański), Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.
5. S. Myoo, Ontoelektronika, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013.
6. S. Mann, T. Furness, Y. Yuan, J. Iorio, Z. Wang, "All Reality: Virtual, Augmented, Mixed (X), Mediated (X,Y), and
Multimediated Realit".. Cornell University 2018: https://arxiv.org/abs/1804.08386
7. David Chalmers, Reality+ Virtual Worlds and the Problems of Philosophy, W. W. Norton & Company, Inc., New York 2022.
Dodatkowa
1. M. Krueger, Artiﬁcial Reality II, Addison-Wesley Publishing Company Inc., 1991.
2. M. Lister, J. Dovey, S. Giddings, I. Grant, Kelly K., (przeł. M. Lorek, A. Sadza, K. Sawicka), Nowe media. Wprowadzenie,
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.
3. S. Turkle, Life on the screen: Identity in the Age of the Internet, New York, Simon & Schuster, 1995.
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Teoria przyjaźni u Arystotelesa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.1140.5cdd5f70dc20b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z Arystotelesową koncepcją przyjaźni - wyklad

C2

Celem kursu jest zbadanie Traktatu o przyjemności (Etyka nikomachejska VII.11-14) - ćwiczenia

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

znaczenie terminów philia, philos, philein, eran,
stergein, agapan. philos, aretē, eudaimonia

KGN_K1_W01,
KGN_K1_W02,
KGN_K1_W04,
KGN_K1_W05,
KGN_K1_W06,
KGN_K1_W12

W2

typologię przyjaźni - utylitarna, hedoniczna,
aretologiczna - i rozumie kryteria podziału

KGN_K1_W01,
KGN_K1_W02,
KGN_K1_W03,
KGN_K1_W04

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne

warunki i cechy przyjaźni

KGN_K1_W01,
KGN_K1_W02,
KGN_K1_W03,
KGN_K1_W04,
KGN_K1_W05

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne

różne stanowiska na temat deﬁnicji przyjaźni

KGN_K1_W01,
KGN_K1_W02,
KGN_K1_W03,
KGN_K1_W04,
KGN_K1_W05

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne

deﬁnicję przyjaciela: "przyjaciel to inne ja"

KGN_K1_W01,
KGN_K1_W02,
KGN_K1_W03,
KGN_K1_W04,
KGN_K1_W05

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne

argumenty na rzecz przyjaźni intrapersonalnej

KGN_K1_W01,
KGN_K1_W02,
KGN_K1_W03,
KGN_K1_W04,
KGN_K1_W05

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne

różnicę między prawdziwym i fałszywym samolubem

KGN_K1_W01,
KGN_K1_W02,
KGN_K1_W03,
KGN_K1_W04,
KGN_K1_W05

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne

stosunek między przyjaźnią i samowystarczalnością

KGN_K1_W01,
KGN_K1_W02,
KGN_K1_W03,
KGN_K1_W04,
KGN_K1_W05

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne

rozwiązać aporię, "czy przyjaźń jest pewną aretē czy
jest nierozłączna z aretē"

KGN_K1_U01,
KGN_K1_U02,
KGN_K1_U03,
KGN_K1_U04,
KGN_K1_U05,
KGN_K1_U06,
KGN_K1_U08

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne

rozwiązać aporię "czy jest możliwa przyjaźń bez
przyjemności"

KGN_K1_U01,
KGN_K1_U02,
KGN_K1_U03,
KGN_K1_U04,
KGN_K1_U05

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne

W3

W4

W5

W6

W7

W8

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

U2

Sylabusy
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U3

U4

U5

wyjaśnić, czym różni się przyjaźń aretologiczna od
przyjaźni hedonicznej

KGN_K1_U01,
KGN_K1_U02,
KGN_K1_U03,
KGN_K1_U04,
KGN_K1_U05

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne

rozwiązać aporię "czy trzeba bardziej miłować samego
siebie czy kogoś innego"

KGN_K1_U01,
KGN_K1_U02,
KGN_K1_U03,
KGN_K1_U04,
KGN_K1_U05

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne

rozwiązać aporię "czy eudaimōn będzie potrzebował
przyjaciół"

KGN_K1_U01,
KGN_K1_U02,
KGN_K1_U03,
KGN_K1_U04,
KGN_K1_U05

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne

samodzielnego stawiania pytań

KGN_K1_K01,
KGN_K1_K02,
KGN_K1_K03,
KGN_K1_K05,
KGN_K1_K06,
KGN_K1_K10

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne

samodzielnego udzielania odpowiedzi,
argumentowania i wyciągania wniosków

KGN_K1_K01,
KGN_K1_K02,
KGN_K1_K03,
KGN_K1_K04,
KGN_K1_K05

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne

samodzielnego formułowania wypowiedzi ustnych i
pisemnych o charakterze teoretycznym

KGN_K1_K01,
KGN_K1_K02,
KGN_K1_K03,
KGN_K1_K04,
KGN_K1_K05

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne

rozumienia i oceny wypowiedzi ogólnoteoretycznych

KGN_K1_K01,
KGN_K1_K02,
KGN_K1_K03,
KGN_K1_K04,
KGN_K1_K05

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne

krytycznej analizy tekstu ﬁlozoﬁcznego

KGN_K1_K01,
KGN_K1_K02,
KGN_K1_K03,
KGN_K1_K04,
KGN_K1_K05

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

K2

K3

K4

K5

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do egzaminu

30

Sylabusy
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przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie eseju

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Znaczenie terminów philein, eran, stergein, agapan. philos, aretē, eudaimonia
Przedstawienie problemów związanych z zagadnieniem przyjaźni w oparciu o VIII.1 W1, U1, K1
Etyki nikomachejskiej [EN] oraz VII.1 Etyki eudemejskiej [EE]

2.

Aporia: czy przyjaźń jest pewną aretē czy jest nierozłączna z aretē

W1, W2, U1, K1, K2

3.

Typologia przyjaźni – przyjaźń utylitarna, hedoniczna, aretologiczna:
- analiza ustępów EN VIII.2 oraz EEVII.2
- obiekty miłości i powody miłości

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3, K4, K5

4.

czy jest możliwa przyjaźń bez przyjemności
czym różni się przyjaźń hedoniczna od przyjaźni charakterologicznej
od której z dwóch rzeczy zależy miowanie: czy miłujemy, ponieważ jest dobry
nawet, jeśli nie jest przyjemny, w każdym razie nie z tego powodu

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2, K3, K4, K5

5.

Homonimiczność przyjaźni:
- czym są homonimy; Kategorie I.1, Topiki I.15
– różne typy homonimiczności: pros hen, kath'homoiotēta, kat'analogian, kata
metaphoran
- homonimy a orzekanie wielorakie (pollachōs legetai), - różne typy związków
pomiędzy przyjaźnią utylitarną, hedoniczną i charakterologiczną;

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2, K3, K4, K5

6.

deﬁnicja przyjaźni: różne poglądy n/t deﬁnicji przyjaźni: Fortenbaugh, Walker,
Cooper, Irwin, Broadie, Price, Pakaluk, Owen

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2, K3, K4, K5

7.

Warunki i cechy przyjaźni:
- zagadnienie życzliwości (eunoia), ENIX.5; EEVII.7
- cechy przyjaźni (ta philika), EN IX.4

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2, K3, K4, K5

8.

przyjaciel jako inny „ja” (allos autos)

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1, K2, K3,
K4, K5

9.

Charakterystyka działania dobroczynnego, ENIX.7

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1, K2, K3,
K4, K5

10.

Przyjaźń intrapersonalna:
- argument z porównania, ENIX.4
- argument z harmonii psuchē, ENIX.4, EEVII.6

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, K1, K2,
K3, K4, K5

11.

aporia: czy trzeba bardziej miłować samego siebie czy kogoś innego?; ENIX.8;
typy miłowania siebie (philautia)

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, U1, U2, U3, U4,
K1, K2, K3, K4, K5

Sylabusy
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12.

prawdziwy i fałszywy samolub (philautos)

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, U1, U2, U3, U4,
K1, K2, K3, K4, K5

13.

Przyjaźń i samowystarczalność, EN IX.9; EE VII.12

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, W8, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3, K4, K5

14.

aproia: czy eudaimōn będzie potrzebował przyjaciół;
i] argument z oglądalności działań przyjaciela;
ii] argument ze współpostrzegania;
iii] argument z poznawalności samego siebie

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, W8, U1, U2, U3,
U4, U5, K1, K2, K3, K4,
K5

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, dyskusja
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin ustny

2 pytania z wykładu; 1 pytanie z ćwiczeń

ćwiczenia

zaliczenie pisemne

rozprawka ﬁlozoﬁczna

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Literatura
Obowiązkowa
1. Arystoteles Etyka nikomachejska, Etyka eudemejska Arystoteles, wybrane fragmenty: Metaﬁzyka, Fizyka, Kategorie,
Topiki, O duszy, Retoryka
Dodatkowa
1. Konstant D. (1997), Friendship in the Classical World, Cambridge Price A.W. (1989), Love and Friendship in Plato and
Aristotle, Oxford University Press - (2011), Virtue and Reason in Platon and Aristotle, Oxford University Press Skowroński
L. (2014), Arystoteles o celu ludzkiego życia. Ku nowej interpretacji Etyki nikomachejskiej, Wydawnictwo Rolewski, Nowa
Wieś nad Drwęcą Sowa J. (2009), Między Erosem i Arete. Przyjaźń w etyce Platona i Arystotelesa

Sylabusy
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Translatorium z jęz. angielskiego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.1140.5cdd5f6a98afc.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
translatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Wdrożenie studentów w samodzielną lekturę tekstów ﬁlozoﬁcznych w języku angielskim.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

zna elementarną terminologię ﬁlozoﬁczną
w wybranym języku obcym wiodącym dla dyscypliny
ﬁlozoﬁcznej, w której się specjalizuje

KGN_K1_W03

zaliczenie pisemne
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Umiejętności – Student potraﬁ:
potraﬁ przełożyć prosty tekst ﬁloz. z j. polsk. na obcy;
samodzielnie tłumaczy z j. obcego na polski teksty ﬁl.
na poziomie średnio trudnym; potraﬁ wygłosić krótki
referat w j. obcym i uczestn. w dysk. ﬁloz.

U1

KGN_K1_U15

zaliczenie pisemne

KGN_K1_K10

zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
jest tolerancyjny wobec przedstawicieli innych kultur,
wyznań religijnych i postaw światopoglądowych;
szanuje odmienności, ale potraﬁ bronić wyznawanych
przez siebie wartości

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
translatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie pracy semestralnej

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

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.

Lektura, tłumaczenie na język polski i dyskusja na temat angielskich tekstów
ﬁlozoﬁcznych z różnych dziedzin: ﬁlozoﬁi nauki, etyki/ﬁlozoﬁi politycznej, estetyki,
ﬁlozoﬁi języka, ﬁlozoﬁi umysłu, epistemologii i innych. Zasadą translatorium
będzie wykorzystanie tekstów, które zostały w oryginale napisane po angielsku (a
nie są przekładami z innych języków) i których przekłady na język polski (jeszcze)
nie istnieją.
Decyzja, co do wyboru lektury spośród zaproponowanych pozycji (patrz poniżej)
zostanie podjęta wspólnie na pierwszych zajęciach, przy udziale wszystkich
uczestników kursu.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, konwersatorium językowe
Rodzaj zajęć
translatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywność w zajęciach i praca pisemna
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa.
Wymagana znajomość angielskiego przynajmniej na poziomie A2.

Literatura
Obowiązkowa
1. William P. Alston, Philosophy of Language, Foundations of Philosophy Series, Prentice-Hall, Inc.: Englewood Cliﬀs, N. J.
1964

Sylabusy
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Umysł jako narzędzie przetwarzania informacji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.1140.5cdd5f8b7afe5.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0288Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje
obejmujące sztukę i przedmioty humanistyczne

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Rozszerzenie wiadomości z dziedziny epistemologii i wstępu do kognitywistyki zapoznanie studentów
z konsekwencjami dla badań w dziedzinie kognitywistyki wyników matematycznych i informatycznych badań nad
obliczaniem i uczeniem się

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

funkcjonalistyczne podejście do sztucznej inteligencji
oraz zagadnienia obliczeniowej koncepcji umysłu

KGN_K1_W05

prezentacja
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

poszukiwać wiedzy z różnych dziedzin
przyrodoznawstwa dla wykorzystania jej
w zagadnieniach ﬁlozoﬁcznych

KGN_K1_U01

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

poszerzania własnej wiedzy

KGN_K1_K02

prezentacja

K2

samokształcenia przez całe życie

KGN_K1_K01

prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

60

przygotowanie referatu

15

przygotowanie do egzaminu

14

uczestnictwo w egzaminie

1

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Pomiędzy umysłem „logicznym” a „informatycznym” - umysł jako narzędzie
analizy zdań logicznych – umysł jako narzędzie przetwarzania danych – krótka
historia badań nad umysłem i obliczaniem „mechanicznym”

1.

Dane i kodowanie
„Fizyczne” aspekty kodowania danych – (pomiędzy umysłem a mózgiem cz. I)
Czym jest przetwarzanie danych?
Obliczanie i obliczalność. Maszyna Turinga
Granice obliczalności. Problem stopu. Teza Turinga-Churcha
Kognitywistyczne konsekwencje granic obliczalności
Poza granice obliczalności I – algorytmy z elementami losowymi (np. algorytmy
genetyczne)
Poza granice obliczalności II – obliczenia kwantowe
Procesualny charakter przetwarzania danych

W1, U1, K1, K2

Uczenie się jako proces przetwarzania danych – na czym polega zapamiętywanie i
co jest zapamiętywane (dane czy algorytmy?)
Maszyny uczące się
Sieci neuronowe
Posumowanie – Pomiędzy umysłem a mózgiem cz II

Sylabusy

122 / 278

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywność, referat, egzamin

Wymagania wstępne i dodatkowe
wstęp do kognitywistyki, znajomość matematyki

Literatura
Obowiązkowa
1. Roger Penrose, Nowy umysł cesarza: o komputerach, umyśle i prawach ﬁzyki, przeł. Piotr Amsterdamski, PWN, Warszawa
1995
2. Hetmański M., Umysł a maszyny. Krytyka obliczeniowej teorii umysłu, Wydawnictwo Naukowe UMCS, Lublin 2000, ss. 223
3. Scoot A., Schody do umysłu, WNT, 2001
Dodatkowa
1. 2007 Żegleń U., Filozoﬁa umysłu. Dyskusja z naturalistycznymi koncepcjami umysłu, Toruń, wyd. A. Marszałek 2003, ss.
349 oraz literatura podana w trakcie zajęć

Sylabusy
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Warsztaty z zakresu samodzielnego tworzenia tekstów ﬁlozoﬁcznych.
Teoria i praktyka.
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.13C0.5cdd5f73c2ed5.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

warsztaty polegające na zastosowaniu w praktyce wiedzy na temat: - kultury języka; - znaczenia stylu
w przekazie ﬁlozoﬁcznym; - tworzenia różnego typu tekstów ﬁlozoﬁcznych (od ustalenia bibliograﬁi tematu,
opracowania zebranego materiału do gotowej pisemnej wypowiedzi). Realizowane metodą: analizy warsztatowej
w grupie wybranych przykładów z klasyki ﬁlozoﬁcznej (rozprawa, esej ﬁlozoﬁczny, komentarz ﬁlozoﬁczny) oraz
systematycznego przedstawiania własnych prac pisemnych. Analizy i korekty przedstawionych prac w grupie
oraz podczas indywidualnych spotkań z wykładowcą. Systematycznego konsultowania, osobiście i e-mailowo,
zadań z zakresu ustalania tematu pracy, zbierania materiału, jego opracowania oraz samodzielnych ﬁlozoﬁcznych
prób pisarskich.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

student rozumie specyﬁkę tworzenia tekstu
ﬁlozoﬁcznego, w szczególności tekstu akademickiego

KGN_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

KGN_K1_U04,
KGN_K1_U11

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

KGN_K1_K01,
KGN_K1_K05,
KGN_K1_K06,
KGN_K1_K07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student umie przygotować fragment tekstu
ﬁlozoﬁcznego, opracować bibliograﬁę tematu/
zagadnienia szczegółowego, korzystać ze źródeł

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

samokształcenia, myślenia krytycznego

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

60

przygotowanie projektu

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

przeprowadzenie badań literaturowych

20

przygotowanie do ćwiczeń

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
155

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Celem kursu jest kształcenie kompetencji w zakresie przygotowywania
samodzielnych tekstów ﬁlozoﬁcznych. Wprowadza on w specyﬁkę konstrukcji
tekstu ﬁlozoﬁcznego metodą krótkich wykładów i analizy od strony warsztatowej
wybranych reprezentatywnych przykładów (esej ﬁlozoﬁczny, rozprawa, komentarz
ﬁlozoﬁczny) z ﬁlozoﬁcznej klasyki. Podczas zajęć w grupie studenci analizują,
komentują, redagują przygotowane samodzielnie teksty. Praktyczne szczegółowe
problemy, na jakie natraﬁają podczas prób pisarskich, omawiają systematycznie
W1, U1, K1
także w trybie indywidualnych konsultacji z wykładowcą. Zapoznają się w
praktyce z problematyką kultury języka, normy językowej, funkcji stylu w
przekazie ﬁlozoﬁcznym. Zajęcia uwzględniają poza tym: - proﬁlowanie tematu
rozprawy akademickiej, - zasady kwerendy bibliotecznej, - opracowanie bibliograﬁi
tematu, tworzenie bibliograﬁi zagadnień szczegółowych rozprawy, - zasady
korzystania ze źródeł oraz literatury przedmiotu, - konstruowanie planu pracy oraz
jej struktury.

1.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, konsultacje
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Student otrzymuje zaliczenie na podstawie
regularnie przedstawianych do oceny prac
pisemnych i zadań domowych

Wymagania wstępne i dodatkowe
Aktywna obecność na zajęciach, przygotowywanie prac pisemnych oraz innych zadań domowych

Literatura
Obowiązkowa
1. D. Buttler, H. Kurkowska, H. Satkiewicz, Kultura języka polskiego, t. 1, Warszawa 1982, t. 2, Warszawa 1986 A.
Markowski, Wielki słownik poprawnej polszczyzny, Warszawa 2004
Dodatkowa
1. U. Eco, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, przeł. G. Jurkowlaniec, wstęp W. Tygielski, Warszawa
2018 H.-I. Marrou, O poznaniu historycznym, przeł. i wstępem poprzedził H. Łaszkiewicz, Kęty 2011

Sylabusy
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Wątki ﬁlozoﬁczne w literaturze pięknej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.13C0.5cdd5f6dd3876.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z relacjami, jakie zachodziły między literaturą i ﬁlozoﬁą w dwudziestowiecznej kulturze
zachodniej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

wzajemne oddziaływanie form literackich i głównych
koncepcji ﬁlozoﬁcznych w wieku XX.

KGN_K1_W05,
KGN_K1_W06

egzamin ustny,
prezentacja
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

formułować wypowiedzi krytycznych w odniesieniu
do treści ﬁlozoﬁcznych oraz potraﬁ posługiwać się
odpowiednimi fragmentami tekstów źródłowych w celu
unaocznienia tez ﬁlozoﬁcznych.

KGN_K1_U02,
KGN_K1_U04,
KGN_K1_U11,
KGN_K1_U12

prezentacja

KGN_K1_K01,
KGN_K1_K02,
KGN_K1_K03,
KGN_K1_K04,
KGN_K1_K05,
KGN_K1_K07,
KGN_K1_K10,
KGN_K1_K11

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

współpracować w realizowaniu zadań teoretycznych

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

60

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

przygotowanie do egzaminu

50

przygotowanie do ćwiczeń

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
160

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Obecność dyskursu etycznego w literaturze modernistycznej. Egzystencja,
podmiotowość, subiektywność, wrzucenie w świat, alienacja. Groźba utraty
tożsamości i próba dla relacji z innym człowiekiem. Joyce, Mann, Kafka, Musil,
Broch, Rilke, Gombrowicz,Witkacy, Eliot.

W1, U1, K1

2.

Doświadczenie II wojny światowej i zakwestionowanie paradygmatu racjonalności
człowieka. Literatura wobec totalitaryzmu i ludobójstwa: Bułhakow, Koestler, Levi,
Kertes, Marai. Nadmiarowość i absurdalność świata – Camus, Sartre. Irracjonalizm
i realizm magiczny – Beckett, Ionesco, Albee, Pinier, Mrożek, Sabato.

W1, U1, K1

3.

Współczesna powieść postmodernistyczna. Świadectwo zobojętnienia na wartości
i utraty jednoznacznej orientacji w świecie. Alienacja jednostki jako efekt zdobyczy W1, U1, K1
cywilizacyjnych. Barth, Pynchon, Sontag, Perec, Pielewin, Rushdie, Oz.

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin ustny, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność i aktywność

Wymagania wstępne i dodatkowe
bez wymagań wstępnych

Literatura
Obowiązkowa
1. Literatura zostanie podana na pierwszych zajęciach.
Dodatkowa
1. Literatura zostanie podana na pierwszych zajęciach.

Sylabusy
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Wykład gościnny 1
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.13C0.5cdec2f4dﬀ84.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 10

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

koncepcje przedstawione przez profesorów gościnnych
KGN_K1_W02
i innych badaczy spoza UJ

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zrozumieć różnorodność myślenia ﬁlozoﬁcznego

KGN_K1_U07

zaliczenie na ocenę

KGN_K1_K02,
KGN_K1_K03

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Sylabusy

zapoznać się z badaniami prowadzonymi w innych
instytucjach, krajach i kontekstach kulturowych
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Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

10

przygotowanie do zajęć

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
10

ECTS
0.4

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Treści zostaną określone przez osobę prowadzącą zajęcia (profesora
wizytującego, badacza spoza UJ)

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
ustalone przez osobę prowadzącą

Literatura
Obowiązkowa
1. Literatura zostanie podana przez osobę prowadzącą zajęcia
Dodatkowa
1. Literatura zostanie podana przez osobę prowadzącą zajęcia

Sylabusy
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Wykład gościnny 2
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.13C0.5cdec2f52c1e5.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 10

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

koncepcje przedstawione przez profesorów gościnnych
KGN_K1_W02
i innych badaczy spoza UJ

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zrozumieć różnorodność myślenia ﬁlozoﬁcznego

KGN_K1_U12

zaliczenie na ocenę

KGN_K1_K05

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Sylabusy

zapoznać się z badaniami prowadzonymi w innych
instytucjach, krajach i kontekstach kulturowych
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Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

10

przygotowanie do zajęć

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
10

ECTS
0.4

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Treści zostaną określone przez osobę prowadzącą zajęcia (profesora
wizytującego, badacza spoza UJ)

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
ustalone przez osobę prowadzącą

Literatura
Obowiązkowa
1. Literatura zostanie podana przez osobę prowadzącą zajęcia
Dodatkowa
1. Literatura zostanie podana przez osobę prowadzącą zajęcia

Sylabusy

133 / 278

Polski język migowy - kurs podstawowy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.13C0.604ddf631b4ad.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Pedagogika

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0230Języki nieokreślone dalej

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie uczestników ze specyﬁką językową i kulturową środowiska Głuchych

C2

Przekazanie wiedzy z zakresu podstaw leksykalno-gramatycznych polskiego języka migowego

C3

Uświadomienie słuchaczom problemów osób niesłyszących w słyszącym społeczeństwie

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

specyﬁkę językowo-kulturową Głuchych

KGN_K1_W06

zaliczenie

W2

podstawy leksykalno-gramatyczne polskiego języka
migowego

KGN_K1_W05

zaliczenie

W3

problemy osób niesłyszących w świecie słyszących

KGN_K1_W11

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

nawiązać rozmowę w polskim języku migowym

KGN_K1_U11

zaliczenie

U2

stosować zasady savoir-vivre'u Głuchych

KGN_K1_U11

zaliczenie

U3

omówić podstawowe problemy Głuchych, ich
przyczyny i propozycje rozwiązań

KGN_K1_U11

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

nawiązywania i podtrzymywania kontaktów
społecznych z osobami niesłyszącymi
ze świadomością ich potrzeb i możliwości

KGN_K1_K10

zaliczenie

K2

podejmowania działań antydyskryminacyjnych
na rzecz Głuchych

KGN_K1_K13

zaliczenie

K3

podejmowania badań naukowych w środowisku
Głuchych ze zrozumieniem specyﬁki językowokulturowej tej mniejszości

KGN_K1_K04

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Semestr 3, Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
45

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4, Semestr 6
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Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
45

ECTS
3.0

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.

Przedstawianie się i zawieranie znajomości - podstawowe zwroty w polskim języku
migowym (PJM). Zasady komunikowania się z osobami niesłyszącymi. Głusi jako
mniejszość językowo - kulturowa. Savoir-vivre Głuchych.

W1, W2, U1, U2, K1

2.

Dane personalne - podstawowe zwroty w PJM. Składnia PJM. Polski język migowy,
jego pochodzenie, rozwój i odmiany społeczne. Języki migowe na świecie.
Leksykograﬁa migowa.

W1, W2, U1, K1, K3

3.

Rodzina - podstawowe zwroty w PJM. Elementy manualne i niemanualne w PJM.
Gramatyczna rola przestrzeni w PJM. Nabywanie języka migowego przez osoby
niesłyszące.

W1, W2, W3, U1, U3, K1,
K2

4.

Gdzie i co studiujesz? - podstawowe zwroty w PJM. Fonologia PJM. Dostęp
Głuchych do edukacji w Polsce i na świecie. Szkoły dla g/Głuchych. Uniwersytet
Gallaudeta.

W1, W2, W3, U1, U3, K1,
K2

5.

Gdzie pracujesz? Jaki jest twój zawód? - podstawowe zwroty w PJM. Morfologia
PJM. Dostęp Głuchych do rynku pracy w Polsce i na świecie.

W1, W2, W3, U1, U3, K1,
K2, K3

6.

Umawianie się na spotkanie - podstawowe zwroty w PJM. Rozwój kultury Głuchych
w Polsce i na świecie. Ruchy społecznościowe i organizacje Głuchych.

W1, W2, U1, U3, K1, K3

7.

Jakie są twoje zainteresowania? - podstawowe zwroty w PJM. Kultura Głuchych w
Polsce i na świecie - teatr, poezja i sztuka Głuchych oraz ich rola w kształtowaniu
się tożsamości Głuchych.

W1, W2, U1, K1, K3

8.

Czynności codzienne - podstawowe zwroty w PJM. Nabywanie języka polskiego
przez osoby niesłyszące. Problemy językowe Głuchych w języku polskim.

W2, W3, U1, U3, K1, K2,
K3

9.

W kawiarni / w restauracji - podstawowe zwroty w PJM. Znaczenie mediów
społecznościowych w życiu Głuchych i rozwoju ich kultury.

W1, W2, W3, U1, U3, K1,
K3

10.

W sklepie - podstawowe zwroty w PJM. Urządzenia, programy komputerowe i
aplikacje wspomagające Głuchych.

W1, U1, K1, K3

11.

Gdzie jest książka? - opisywanie przestrzeni w PJM. Dostęp Głuchych do kultury
masowej w Polsce i na świecie.

W1, W2, W3, U1, U3, K1,
K3

12.

Co cię boli? - podstawowe zwroty w PJM. Warunki współpracy z tłumaczem języka
migowego. Kodeks etyczny tłumaczy PJM, profesjonalizacja zawodu i organizacje
zawodowe.

W1, W2, U1, K1, K2, K3
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13.

Jak dojść do biblioteki? - topograﬁczna rola przestrzeni w PJM. Kształtowanie się
świadomości kulturowej Głuchych na przestrzeni wieków.

W1, W2, U1, K1, K3

14.

Kiedy byłaś w Warszawie? - liczebniki inkorporowane w PJM, dotyczące
przeszłości. Problemy CODA, czyli słyszących dzieci Głuchych rodziców.

W1, W2, U1, U3, K1, K3

15.

Kiedy będzie egzamin? - liczebniki inkorporowane w PJM, dotyczące przyszłości.
Polska ustawa o języku migowym a sytuacja prawna języków migowych na
świecie.

W1, W2, W3, U1, U3, K1,
K2, K3

Informacje rozszerzone
Semestr 3, Semestr 5
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, metody e-learningowe,
konwersatorium językowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

konwersatorium

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach, aktywne uczestnictwo, ﬁlmik zaliczeniowy w PJM

Semestr 4, Semestr 6
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, metody e-learningowe,
konwersatorium językowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach, aktywne uczestnictwo, ﬁlmik zaliczeniowy w PJM

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa

Literatura
Obowiązkowa
1. Oliver Sacks, Zobaczyć głos. Podróż do świata ciszy, Poznań 1998
2. Korpusowy Słownik Polskiego Języka Migowego, http://www.slownikpjm.uw.edu.pl
3. Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska (red), Lingwistyka przestrzeni i ruchu. Komunikacja migowa a metody korpusowe,
Warszawa 2014
4. Osoby Głuche w Polsce 2020. Wyzwania i rekomendacje. Raport komisji ekspertów ds osób Głuchych przy Rzeczniku
Praw Obywatelskich, Warszawa 2020
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Machiavelli. Między "Księciem" a republiką
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.1140.620e1b0dbfd95.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z kontekstem historycznym.

C2

Wprowadzenie do terminologii Machiavellego

C3

Przedstawienie paradygmatów polityki i moralności w dziełach Machiavellego

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

kontekst historyczny.

KGN_K1_W09

egzamin ustny
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

czytać dzieła Machiavellego w kontekście
historycznym i ze znajomością jego terminologii.

KGN_K1_U12

egzamin ustny

rozważania pozytywnych i negatywnych postaw wobec
KGN_K1_K05
myśli Machiavellego.

egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

analiza źródeł historycznych

30

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

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.

„Książę“, najbardziej znana książka Machiavellego, przedstawia tylko mniejszą
część jego koncepcji. Opus magnum to „Rozważania nad pierwszym
dziesięcoksięgiem Liwiusza“. Tu Machiavelli analizując historię Rzymu równolegle
do najnowszych wypadków w rodzimej Florencji rozwija swoje autorskie pojęcia
(virtù, fortuna, natura etc.) na tle renesansowej wiedzy o człowieku. W
Rzeczypospolitej Obojga Narodów prawdopobnie więcej osób wierzyło w czarną
legendę amoralnego „Księcia“ niż przeczytało tę księgę. Natomiast „Rozważania“
miały otwarte i bliskie związki z Polską i Litwą: dwa poczytne wydania łacińskie
były dedykowane tutejszym magnatom, a marginalia w zachowanych
egzemplarzach świadczą o tym, że ówczesne elity kojarzyły argumenty
Machiavellego z aktualnymi problemami politycznymi. Wykład przedstawi główne
motywy obu ksiąg w czterech grupach tematycznych.

W1, U1, K1

2.

Kontekst historyczny: sytuacja polityczna we Florencji, życie i dorobek pisarski
Machiavellego, ważne dla niego źródła (Polibiusz, Liwiusz, Dante Alighieri, Tomasz
z Akwinu, Pico della Mirandola), odniesienia do Rzeczypospolitej

W1, U1

3.

Pojęcia podstawowe: sytuacyjność (fortuna); władza stara (odziedziczona) vs.
władza nowa (zdobywana własnym wysiłkiem); książę vs. republika; cnota vs.
natura; miłość (pochwała, sława) vs. nienawiść (pogarda); sprawiedliwość;
okrucieństwo; korupcja (ruina).

U1

4.

Polityka i moralność: konﬂikt między cnotą moralną a cnotą polityczną; moralność
jako jeden z wielu instrumentów polityki; niezbędne residuum moralne w państwie
księcia i w republice

U1
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„Wolne życie“ (vivere libero) i przewaga republiki nad innymi formami
państwowości.

5.

K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Udział w zajęciach

Literatura
Obowiązkowa
1. 1. Machiavelli, Książę (Il principe), różne wydania, całość
2. 2. Machiavelli, Rozważania nad pierwszym dziesięcoksięgiem Liwiusza (Discorsi sopra la prima deca di Titio Livio), różne
wydania, fragmenty
3. 3. Quentin Skinner, Machiavelli: A Very Short Introduction, Oxford 2019 (online)
Dodatkowa
1.
2.
3.
4.

Alois Riklin, Niccolo Machiavellego nauka o rządzeniu, Poznań 2000
Christiane Gil, Machiavelli, Warszawa 1997
Marta Baranowska, Cel uświęca środki, czyli Niccolo Machiavellego rozważania o władzy, Toruń 2018
Anna Macha-Aslanidou, Niccolo Machiavellego ﬁlozoﬁa władzy i jej aktualne odniesienia, Gdynia 2015

Sylabusy
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Filozoﬁa informacji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.13C0.5cdd5f71b8cc6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów problematyką informacji zarówno od strony pojęciowej jak też
z podstawowymi problemami ﬁlozoﬁcznymi, jakie legły u podstaw współczesnych kongitywistycznych badań nad
informacją.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

pojęcie informacji zarówno w wymiarze ilościowym jak
i jakościowym, związki zagadnień informatycznych
z ﬁlozoﬁcznymi problemami sztucznej inteligencji

KGN_K1_W02,
KGN_K1_W05

egzamin ustny

KGN_K1_U11

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

korzystać ze wskazanej literatury zarówno w języku
polskim jak i angielskim, potraﬁ krytycznie myśleć

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielnego poszukiwania źródeł naukowych

KGN_K1_K01

egzamin ustny

K2

prezentowania zdobytej w czasie lektury wiedzy
i podejmowania w dyskursie tematyki omawianej
na zajęciach

KGN_K1_K05

egzamin ustny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

60

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie referatu

29

przygotowanie do zajęć

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

1. Wprowadzenie do ﬁlozoﬁi informacji, język jako narzędzie komunikacji, schemat
komunikacji
2. Pojęcie informacji: podejście ﬁlozoﬁczne vs podejście matematyczne
3. Krytyka Shannonowskiej deﬁnicji informacji z perspektywy epistemologicznej
4. Filozoﬁa sztucznej inteligencji - silna i słaba AI
W1, U1, K1, K2
Rozproszona AI
5. Obliczanie i granice obliczalności, teza Turinga-Churcha
6. Mechanika kwantowa a problem AI, komputery kwantowe
7. Miejsce ﬁlozoﬁi informacji w ewolucyjnych koncepcjach kultury

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwersatoryjny, konwersatorium
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność, aktywność, referat, egzamin

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość matematyki i ogólna wiedza o naukach przyrodniczych, obecność obowiązkowa

Literatura
Obowiązkowa
1. Roger Penrose, Nowy umysł cesarza. O komputerach, umysle i prawach ﬁzyki, PWN, Warszawa 1995
2. The Blackwell Guide to the Philosophy of Computing and Information [edited by]. Oxford: Blackwell, 2003
Dodatkowa
1. Artykuły z czasopism naukowych sugerowane przez prowadzącego

Sylabusy
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Translatorium z jęz. angielskiego: teksty estetyczne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.1140.1588680285.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie studentów w zagadnienia związane z tzw. transkulturową koncepcją kultury poprzez lekturę tekstów
przedmiotu dostępnych w języku angielskim

C2

przekazanie studentom wiedzy w zakresie transkulturowego wymiaru wybranych zjawisk z dziedziny estetyki
krajów Dalekiego Wschodu min. Chin, Japonii i Korei oraz zapoznanie ze specjalistyczną terminologią przedmiotu
w języku angielskim

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

multi / inter / trans kulturowe koncepcje relacji
kulturowych.

KGN_K1_W07,
KGN_K1_W08

zaliczenie na ocenę

W2

transkulturowy kontekst wybranych zjawisk
z dziedziny estetyki krajów Dalekiego Wschodu.

KGN_K1_W04,
KGN_K1_W07,
KGN_K1_W08

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

deﬁniować i rozróżniać różne typy relacji
międzykulturowych

KGN_K1_U04,
KGN_K1_U07,
KGN_K1_U08

zaliczenie na ocenę

U2

analizować specyﬁkę lokalnych zjawisk kulturowych
w szerszym kontekście estetyki krajów Dalekiego
Wschodu

KGN_K1_U04,
KGN_K1_U07,
KGN_K1_U08

zaliczenie na ocenę

KGN_K1_K04,
KGN_K1_K07,
rozumienia zróżnicowania kulturowego oraz
odmienności kulturowej perspektywy krajów Dalekiego KGN_K1_K08,
KGN_K1_K11,
Wschodu
KGN_K1_K13

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przeprowadzenie badań literaturowych

15

przygotowanie do ćwiczeń

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

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.

Zagadnienia związane z tzw. transkulturową koncepcją kultury. Przedyskutowana
zostanie min, klasyczna deﬁnicja kultury J.G Herdera, ujęcie S. Huntingtona,
propozycje deﬁnicji interkulturowych oraz koncepcja transkulturowa autorstwa
Wolfganga Welscha.

W1, U1, K1
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2.

Część druga i trzecia poświęcone zostaną badaniom transkulturowym dotyczącym
estetyki Chin i Japonii. Praca z tekstami w tej części koncentrować się będzie
wokół estetycznej kategorii „doświadczenia". Wątki, charakterystyczne dla
chińskiej myśli ﬁlozoﬁcznej, omówione zostaną przede wszystkim w kontekście
nawiązań ze strony pragmatyzmu amerykańskiego. (Roger Ames, Richard
Shusterman). Perspektywa pragmatyczna (Satoshi Higuchi, Richard Shusterman),
towarzyszyć będzie również omówieniu japońskich teorii, podkreślających istotną
rolę somatycznego aspektu w dziedzinie doświadczenia (tzw. koncepcje bodymind), (min. Nishida Kitaro, Yuasa Yasuo).

W2, U2, K1

3.

Ostatnia, trzecia część kursu, poświęcona będzie transkulturowym badaniom
odnoszącym się do materii chińskiej i japońskiej sztuki. Lektura koncentrować się
będzie głównie wokół sztuk przestrzennych: zwłaszcza architektury (Junichiro
Tanizaki)

W2, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, konwersatorium językowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
maksymalnie dwie nieobecności, egzamin ustny

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs podstawowy z estetyki

Literatura
Obowiązkowa
1. 1. Wolfgang Welsch, Transculturality - the Puzzling Form of Cultures Today, Spaces of Culture: City, Nation, World, ed. by
Mike Featherstone and Scott Lash, London: Sage 1999, 194-213 2. Ames Roger, Confucianism and Deweyan Pragmatism:
A Dialogue, Journal of Chinese Philosophy, vol.30, issue 3-4, 2003
2. 3. Richard Shusterman, Art as Religion lecture given at JDRC in Kraków, March 12, 2008,
http://www.deweycenter.uj.edu.pl/tekst_shusterman.html 4. Wojciech Małecki, Embodying Pragmatism: Richard
Shusterman's Philosophy and Literature, Theory, Peter Lang. 2010 (fragm) 5. Kitaro Nishida, intelligibility and the
Philosophy of Nothingness. The Philosophical essays, East West Center Press Honolulu, 1966
Dodatkowa
1. 6. Botz Tornstein, Contingency and the "Time of the Dream": Kuki Shūzō and French Prewar Philosophy, Philosophy East
and West, Vol. 50, No. 4 (Oct., 2000), pp. 481-506 Lista lektur będzie uzupełniana/weryﬁkowana po ustaleniu
konkretnych potrzeb i zainteresowań ze strony studentów, oraz w przypadku ukazania się istotnych publikacji na dany
temat

Sylabusy
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Historia pojęcia godności ludzkiej w późnej starożytności i wiekach
średnich
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.13C0.621c9158e747b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest dostarczenie narzędzi składających się na warsztat historyka idei i historyka ﬁlozoﬁi starożytnej
oraz średniowiecznej: znajomość tekstów źródłowych; umiejętność oceny źródeł tekstu; analiza transmisji idei
pomiędzy różnymi ośrodkami; znajomość okoliczności powstania: kontekstu historycznego, teoretycznego
i kulturowego; umiejętność hermeneutycznej analizy tekstu; umiejętność rozpoznania zależności między tekstami
i tradycjami ﬁlozoﬁcznymi, synchronicznych i diachronicznych.

C2

Celem zajęć jest zapoznanie z dynamiką rozwoju terminologii godnościowej w kulturze europejskiej okresu
chrześcijańskiego antyku i wieków średnich oraz rozwiniecie zdolności stawiania hipotez z dziedziny historii idei

C3

Celem zajęć jest rozwinięcie umiejętności stawiania diagnoz historycznych stanowisk pod kątem ich wpływu
na rozwój europejskiego myślenia o godności człowieka

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Uczestnicy zajęć znają i rozumieją warsztat historyka
idei i historyka ﬁlozoﬁi starożytnej i średniowiecznej

KGN_K1_W01,
KGN_K1_W06,
KGN_K1_W09,
KGN_K1_W11

zaliczenie na ocenę, esej

W2

Uczestnicy zajęć znają i rozumieją teksty źródłowe,
proces ich transmisji i związki koncepcyjne

KGN_K1_W01,
KGN_K1_W05,
KGN_K1_W06,
KGN_K1_W08

zaliczenie na ocenę, esej

KGN_K1_U01,
KGN_K1_U04,
KGN_K1_U07,
KGN_K1_U11

zaliczenie na ocenę, esej

KGN_K1_K03,
KGN_K1_K05,
KGN_K1_K07,
KGN_K1_K08,
KGN_K1_K12

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Uczestnik zajęć potraﬁ wykorzystywać narzędzia
historyka idei i historyka ﬁlozoﬁi starożytnej
i średniowiecznej do analizy tekstów

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Uczestnik zajęć jest gotów do stawiania tez i hipotez
historyczno-ﬁlozoﬁcznych i z dziedziny historii
intelektualnej i wskazywania wpływów koncepcji
ﬁlozoﬁcznych na szeroko rozumianą kulturę
europejską

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

60

przygotowanie do zajęć

20

analiza problemu

20

analiza źródeł historycznych

30

przygotowanie eseju

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pierwszym analizowanym okresem jest chrześcijański antyk, pozostający pod
wpływem społecznych norm i prawodawstwa rzymskiego. Badane będą pisma
autorów zachodnich i wschodnich, uwzględniające reprezentatywne postaci
każdego z ważnych ośrodków intelektualnych Cesarstwa (Ireneusz z Lyonu,
Atanazy Aleksandryjski, Grzegorz z Nyssy, Grzegorz z Nazjanzu, Bazyli z Cezarei
Kapadockiej, Jan Chryzostom, Nemezjusz z Emezy, Hieronim ze Strydonu,
Augustyn z Hippony, Ambroży z Milanu, Leon Wielki, Anonim z Werony). Prócz
postaci wpływowych z punktu widzenia kolejnych wieków, uwzględnione są także
pisma o niejasnej atrybucji, stanowiące punkt odniesienia dla powstających
koncepcji godności ludzkiej. Analizowany będzie także jedyny zachowany przykład
pisarstwa starożytnych kobiet - odkryte w XIX w. "Itinerarium" Egerii Pątniczki.
Przewodnie pytanie analizy brzmi: czy starożytność chrześcijańska dysponowała
rozwiniętą koncepcją ludzkiej godności?

W1, W2, U1, K1

2.

Drugim analizowany okresem jest renesans karoliński i pisma wiodących
intelektualistów na dworach władców dynastii Karolingów. W szczególności
analizowany będą teksty Mistrza Alkuina oraz Hinkmara z Reims, świadczące o
krystalizowaniu się wiodącej godnościowej siatki pojęciowej. Stanowiska te są
także przykładem stosowania starożytnych koncepcji godności człowieka w
kontekście sporów ﬁlozoﬁcznych, politycznych i teologicznych. Centralne pytanie
analiz brzmi: w jakich kontekstach występowało pojęcie godności człowieka?

W1, W2, U1, K1

3.

Trzecim analizowanym okresem będą wieki średnie, począwszy od wieku XI, a na
XIV skończywszy. Badanie tekstów autorów i autorek średniowiecznych
nakierowane będzie na analizę dywersyﬁkacji koncepcji godności ludzkiej oraz
rozważenie średniowiecznej recepcji wcześniej przebadanych autorów
starożytnych i karolińskich. Uwzględnione są teksty typowe dla pisarstwa różnych
ośrodków zakonnych, z których wykształcają się pierwsze centra uniwersyteckie
(Anzelm z Canterbury, Bernard z Clairvaux, Wilhelm z Saint-Thierry, Tomasz z
Akwinu, Bonawentura), a także powstające poza ich realiami teksty kobiet:
Hildegardy z Bingen, Katarzyny Sieneńskiej oraz Brygidy Szwedzkiej. Kluczowe
pytanie analizy brzmi: jakie teorie godności człowieka dominowały wieki średnie?

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
udział w zajęciach, praca pisemna
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Literatura
Obowiązkowa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Ireneusz z Lyonu, Adversus heareses, fragmenty
Atanazy Aleksandryjski, De incarnatione verbi, fragment
Grzegorz z Nyssy, O stworzeniu człowieka, fragment
Bazyli z Cezarei Kapadockiej, Hexaemeron (dzień VI), Komentarze do psalmów, wybór
Nemezjusz z Emezy, O naturze człowieka, rozdział I
Hieronim ze Strydonu, Listy, fragmenty
Augustyn z Hippony, O Trójcy Świętej, fragmenty
Egeria, Itinerarium
Ambroży z Milanu, Hexaemeron, (dzień VI)
Leon Wielki, Traktaty, wybór
Alcuin, De dignitate conditionis humanae, I część
Hinkmar z Reims, De praedestinatione, fragmenty
Anzelm z Canterbury, Monologion, fragmenty
Ryszard ze Świętego Wiktora, De contemplatione (Beniamin maior), fragmenty
Bernard z Clairvaux, De diligendo Deo, Kazanie na Boże Narodzenie
Hildegarda z Bingen, Causae et curae
Bonawentura, De imagine
Tomasz z Akwinu, Summa theologiae, fragment
Katarzyna Sieneńska, Dialogo della Divina Provvidenza ovvero Libro della Divina Dottrina, fragmanty
Brygida Szwedzka, Revelationes, fragmenty

Dodatkowa
1. Paolo Becchi, Mathis Klaus (eds.), Handbook of Human Dignity in Europe, Switzerland: Springer, 2019
2. Hershel Baker, The Image of Man. A Study of The Idea of Human Dignity in Classical Antiquity, the Middle Ages, and the
Renaissance (New York–Evanston–London: Harper and Row Publishers 1961
3. Richard C. Dales, „A Medieval View of Human Dignity”, Journal of the History of Ideas, 23 (1977), 557-571
4. Remy Debes (ed.), Dignity. A History (New York: Oxford University Press 2017
5. Michael Rosen, Dignity. Its History and Meaning, (Cambridge, Massachusetts–London, England: Harvard University Press,
2012

Sylabusy
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Człowiek jako mikrokosmos, imago Dei, osoba. Zarys średniowiecznej
antropologii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.13C0.604e5f368005e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

zapoznanie studentów z głównymi koncepcjami antropologicznymi w myśli patrystycznej i ﬁlozoﬁi dojrzałego
średniowiecza oraz z ich starożytnymi i biblijnymi inspiracjami, z ich historyczną ewolucją, różnorodnymi
wariantami i wzajemnymi relacjami.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

terminologię głównych koncepcji antropologicznych
w średniowieczu (także w oryginalnej - greckiej bądź
łacińskiej - wersji) oraz genezę i deﬁnicje kluczowych
pojęć (mikrokosmos, imago Dei, osoba, oraz
wyrażenia bliskoznaczne).

KGN_K1_W02,
KGN_K1_W05,
KGN_K1_W09

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

W2

genezę, historyczną ewolucję, ﬁlozoﬁczne i biblijne
inspracje, specyﬁkę, różnorodne warianty i wzajemne
relacje średniowiecznych koncepcji antropologicznych

KGN_K1_W04,
KGN_K1_W07,
KGN_K1_W09

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

W3

teksty źrodłowe reprezentatywne dla trzech
wspomnianych koncepcji (mikrokosmicznej, ikonicznej
i personalistycznej) oraz aktualny stan badań w tej
dziedzinie

KGN_K1_W04,
KGN_K1_W07,
KGN_K1_W09

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

U1

rozpoznać, przeanalizować i porównać założenia, tezy
i argumenty formułowane na gruncie poszczególnych
koncepcji antropologicznych w średniowieczu;
uchwycić i wyjaśnić zachodzące między nimi
podobieństwa i różnice, a także obszary ich
komplementarności i antagonistyczności.

KGN_K1_U11,
KGN_K1_U12

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

U2

porównać średniowieczne koncepcje antropologiczne
z koncepcjami starożytnymi, nowożytnymi
i współczesnymi, rozpoznać elementy ciągłości
i nieciągłości w ﬁlozoﬁcznym myśleniu o człowieku;
samodzielnie zinterpretować, ocenić i poddać pod
dyskusję walory i ograniczenia średniowiecznych
koncepcji, ich historyczną wagę i - ewentualnie aktualne znaczenie.

KGN_K1_U04,
KGN_K1_U07,
KGN_K1_U12

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

U3

odwołać sie do współczesnej literatury przedmiotu dla
lepszego zrozumienia znaczenia i funkcji badanych
historycznych koncepcji; zinterpretować,
skonfrontować ze sobą i ocenić prezentowane przez
współczesnych badaczy stanowiska

KGN_K1_U04,
KGN_K1_U11,
KGN_K1_U12

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

K1

krytycznego badania, rozumienia i oceny
historycznych stanowisk antropologicznych,
formułowanych z punktu widzenia różnych systemów
ﬁlozoﬁcznych, oraz różnych tradycji kulturowych
i światopoglądowych, a także do podejmowania
merytorycznej dyskusji z alternatywnymi
interpretacjami i ocenami

KGN_K1_K01,
KGN_K1_K03,
KGN_K1_K05,
KGN_K1_K10

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

K2

rozpoznawania wpływów czy śladów obecności
dawnych koncepcji antropologicznych
we współczesnej kulturze i praktyce życiowej,
ewentualnie zachodzących między nimi
a współczesnością antagonizmów.

KGN_K1_K01,
KGN_K1_K05,
KGN_K1_K10

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

Sylabusy
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przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie eseju

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Dziedzictwo ﬁlozoﬁi starożytnej (platonizmu, arystotelizmu, stoicyzmu) w
antropologii średniowiecznej: metaﬁzyczne - platońskie bądź arystotelesowskie podstawy niektórych średniowiecznych koncepcji antropologicznych (zwłaszcza
ich "psychologii"), kontynuacja wątków starożytnej - zwłaszcza stoickiej - etyki
(teoria cnót, praktyka askesis - ćwiczenia duchowego).

W1, W2, U2

2.

Średniowieczne myślenie o człowieku jako teoantropologia: znaczenie inspiracji
biblijnej - aksjomatów "genezyjskich", teocentrycznej wizji rzeczywistości czy
etycznych postulatów zawartych w źródłowym przekazie chrześcijaństwa - dla
konstrukcji i podstawowych tez średniowiecznych koncepcji antropologicznych
(zwłaszcza koncepcji ikonicznej).

W1, W2, U1, U3, K1

3.

Nurt godnościowy i nurt marnościowy w antropologii średniowiecznej: źródła obu
rodzajów dyskursu o człowieku, ich moralistyczne i dydaktyczne uzasadnienie,
reprezentanci obu nurtów i przykładowe teksty źródłowe z epoki.

W2, W3, U1, U3, K1, K2

4.

Historia mikrokosmicznej koncepcji człowieka. Geneza i różne znaczenia terminu
"mikrokosmos" (parvus mundus, minor mundus) w myśli późnostarożytnej,
patrystycznej i scholastycznej. Koncepcje skojarzone z koncepcją mikrokosmiczną:
człowiek w centrum świata (in medio, medius mundus), człowiek na granicy (in
W1, W2, W3, U1, U2, K1,
conﬁnio, in horizonte). Standardowe i niestandardowe zastosowania koncepcji
K2
mikrokosmicznej: wykorzystanie różnych dziedzin wiedzy w ramach
mikrokosmicznego paradygmatu (od anatomii i ﬁzjologii przez psychologię i
epistemologię, po astronomię, socjologię i teologię). Rekonstrukcja na podstawie
tekstów źródłowych.

Sylabusy
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Ikoniczna koncepcja człowieka: człowiek na obraz i podobieństwo Boga. Koncepcja
w największym stopniu ugruntowana religijnie, ze względu na kluczowe znaczenie
inspiracji biblijnej, tj. zapisu z ks. Genesis (w jego oryginalnym, hebrajskim
kształcie i w interpretacjach nadanych przez greckie i łacińskie tłumaczenia), dla
podstawowych tez tej koncepcji i dla kontrowersji z nich wynikających. Możliwe
znaczenia podwojenia ikonicznego odzwierciedlenia natury boskiej w człowieku
("na obraz" - "na podobieństwo"):
- interpretacja ikoniczności według typu podobieństwa: podobieństwo obrazu
(imago) versus podobieństwo śladu (vestigium);
- interpretacja dynamiczna versus interpretacja statyczna: to, co dane (obraz) i
to, co zadane (podobieństwo, a raczej upodabnianie się); to, co trwałe (obraz) i to,
co utracalne i odzyskiwalne (podobieństwo);
5.

- interpretacja ikoniczności według trzech rodzajów kondycji ludzkiej (pierwotnej,
czyli rajskiej, aktualnej, czyli poupadkowej, i hipotetycznej eschatologicznej)

W1, W2, W3, U1, U3, K1,
K2

- interpretacja według klucza natury i łaski: z natury - racjonalność i wolność od
konieczności jako nośniki bycia "na obraz" ; z łaski - cnoty moralne i wolność od
grzechu jako dziedzina "bycia na podobieństwo";
- interpretacja według klucza płciowego: to, co męskie (obraz) i to, co żeńskie
(podobieństwo);
Historyczne przykłady powyższych interpretacji. Najważniejsze kontrowersje w
ramach koncepcji ikonicznej (dysproporcje ontologiczne i aksjologiczne między
członami ikonicznej relacji; spór o powszechość i stopniowalność ikonicznego
odzwierciedlenia, o wzajemną relację terminów "obraz" i "podobieństwo", o
różnicę między "byciem obrazem a "byciem na obraz", etc.).

6.

Personalistyczna koncepcja człowieka w średniowieczu: teologiczne dyskusje
(trynitarne i chrystologiczne) jako źródło i podstawowy kontekst średniowiecznej
dyskusji na temat osoby. Próby etymologicznego objaśnienia terminu "osoba"
(prosopon, persona) i wyprowadzenia jego znaczenia z greckiej i rzymskiej tradycji
teatralnej i sądowej. Wpisanie pojęcia "osoba" w grecką i łacińską siatkę
pojęciową (ousia - ousiosis - hypostasis - prosopon; natura - substantia subsistentia - persona) sporządzoną przez Boecjusza. Klasyczna, boecjańska
deﬁnicja osoby w dziele "Contra Eutychen et Nestorium" (substantia individua
rationabilis naturae): charakterystyka poszczególnych składowych deﬁnicji, jej
zakres przedmiotowy, etc. Średniowieczne dyskusje na temat deﬁnicji
W1, W2, W3, U1, U3, K1,
boecjańskiej: zasadnicza i powszechna aﬁrmacja, pierwsze zastrzeżenia i próby
K2
rewizji w XII i XIII wieku. Modyﬁkacja klasycznej deﬁnicji osoby dokonana przez
Ryszarda ze św. Wiktora w dziele "De Trinitate" (rationalis naturae
incommunicabilis existentia): jej powody, uzasadnienie wprowadzonych zmian,
znaczenia terminów użytych w zmodyﬁkowanej wersji deﬁnicji osoby. Próby
syntezy koncepcji Boecjusza i koncepcji Ryszarda ze św. Wiktora w dojrzałej
scholastyce: rozumienie osoby w dziełach Alberta Wielkiego i Tomasza z Akwinu.
Porównanie sformułowanej w średniowieczu personalistycznej koncepcji człowieka
z personalizmem współczesnym (także w zastosowaniach pozaﬁlozoﬁcznych).
Dyskusja na temat znaczenia pojęcia godności dla personalistycznej
charakterystyki człowieka.

7.

Podsumowanie kursu: porównanie trzech średniowiecznych koncepcji człowieka
pod kątem ich uniwersalności bądź historycznej względności i partykularności, ich
adekwatności do empirycznego (opisowego) bądź normatywnego rozumienia
człowieka, ich heurystycznej, krytycznej bądź wychowawczej wartości. Dyskusja
na temat możliwości pełnego lub cząstkowego uzgodnienia poszczególnych
koncepcji: czy, w jakim zakresie - i ewentualnie pod jakimi warunkami - koncepcja
W2, U1, U2, U3, K1, K2
mikrokosmiczna, ikoniczna i personalistyczna są względem siebie kompatybilne,
czy - i z jakich powodów - są raczej nieuchronnie antagonistyczne? Czy jakieś
elementy średniowiecznych koncepcji człowieka mogą być uznane za źródła
współczesnych kontrowersji antropologicznych i etycznych lub mogą być do
współczesnych dyskusji (np. na temat podmiotowości i godności człowieka)
włączone?
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład konwencjonalny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
regularny udział w wykładach, zaliczenie ćwiczeń, pozytywnie zdany
egzamin ustny

wykład

egzamin ustny

ćwiczenia

regularny udział w zajęciach, znajomość czytanych tekstów potwierdzona
zaliczenie na ocenę aktywnym udziałem w dyskusjach i pozytywnie ocenionym esejem
zaliczeniowym

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach obowiązkowa. Dopuszczalna ilość nieusprawiedliwionmych nieobecności - 2.
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Literatura
Obowiązkowa
1. Juliusz Domański, Z dawnych rozważań o marności i pogardzie świata oraz nędzy i godności człowieka.
2. Pseudo-Apulejusz, Asklepiusz, czyli rozmowa z Hermesem Trismegistosem (w:) Apulejusz z Madaury, O bogu Sokratesasa
i inne pisma
3. Filon z Aleksandrii, O stworzeniu świata (w:) tenże, Pisma t. 1, s. 49-57, 69-74
4. Nemezjusz z Emezy, O naturze ludzkiej, rozdz. 1 i 39-41
5. Grzegorz z Nyssy, O stworzeniu człowieka, rozdz. 2-11 i 16
6. Bazyli Wielki, Homilia na słowa "Miejcie się na baczności" (w:) tenże, Wybór homilij i kazań
7. Augustyn, św. O Trójcy Świętej, ks. VII, 6, 11-12; ks. XIV, 4,6 - 19, 26; ks. XV, 20,39 - 23,44
8. Boecjusz, O pocieszeniu, jakie daje ﬁlozoﬁa, ks. II, proza 5; ks. III, proza 10-11; ks. IV, proza 2-3
9. Boecjusz, Przeciw Eutychesowi i Nestoriuszowi, 1-4 (w:) tenże, Traktaty teologiczne
10. Jan Eriugena, Periphyseon, ks. II, 529 C - 542 B; ks. III, 732 B - 734 B
11. Piotr Abelard, Wykład Hexameronu (w:) tenże, Rozprawy (Pisma wybrane, t. 2)
12. Hildegarda z Bingen, Poznaj drogi Pana (Scivias) - wybrane fragmenty
13. Hildegarda z Bingen, O przyczynach i leczeniu chorób (Causae et curae) - wybrane fragmenty
14. Alan z Lille, Kazanie o wzgardzeniu światem (w:) Karas M. (red.) Homo viator. Teksty i studia nad antropologią
ﬁlozoﬁczną w średniowieczu
15. Ryszard ze św. Wiktora, De Trinitate, ks. IV (łaciński oryginał) lub: Ruben Angelici (ed.) Richard of Saint Victor, On the
Trinity, book IV (przekład angielski)
16. Pseudo-Bonawentura, Obraz Boży (w:) Św. Bonawentura, Pisma ascetyczno-mistyczne
17. Tomasz z Akwinu, Summa theologiae, Pars Prima, q. 93, a. 1-9
Dodatkowa
1. Burghardt Walter, The Image of God in Man: Alexandrian Orientations
2. Conger George P., Theories of Macrocosms and Microcosms in the History of Philosophy
3. Den Bok, Nico, Communicating the Most High. A Systematic Study of Person and Trinity in the Theology of Richard of St.
Victor
4. Guerrero van der Meijden Jadwiga, Człowiek jako mały świat. Filon z Aleksandrii, Nemezjusz z Emezy, Grzegorz z Nyssy,
Edyta Stein. Czy mikrokosmiczność uchybia godności osoby?
5. Hipp Stephen A., Person in Christian Tradition and the Conception of Saint Albert the Great
6. Horowitz Maryanne Cline, The Image of God in Man - is Woman included?
7. Kiełbasa Jan Człowiek jako mikrokosmos w myśli średniowiecznej (w:) Karas M. (red.) Historia ﬁlozoﬁi, meandry kultury
8. Kijewska Agnieszka, Filozof i jego muzy
9. Marenbon John (ed.), The Cambridge Companion to Boethius
10. Nedoncelle Maurice, Les variations de Boece sur la personne, Revue de Sciences Religieuses, t. 29, fasc. 3, 1955, s. 201238
11. Pelikan Jaroslav, Christianity and Classical Culture. The Metamorphosis of Natural Theology in the Christian Encounter
with Hellenism, chapt. 8 i 18
12. Sullivan John E., Image of God. The Doctrine of St. Augustine and Its Inﬂuence, s. 11-25, 36-69
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Reizm
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.13F0.5cdd5f69a714e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z doktryną reizmu jako stanowiska ontologicznego, jej stosunkiem do materializmu,
konkretyzmu i nominalizmu, obiekcjami w stosunku do niej, logicznymi podstawami najważniejszej z nich,
środkami do ich przezwyciężenia, powiązaną z nią epistemologiczną doktryną realizmu radykalnego
i zastosowaniami reizmu do rozwiązywania problemów interpretacyjnych teorii naukowych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

miejsce i znaczenie ontologii fundamentalnej
w systemie nauk ﬁlozoﬁcznych oraz jej specyﬁkę
KGN_K1_W01,
przedmiotową i metodologiczną, jak również
KGN_K1_W09
uświadamia sobie interdyscyplinarny charakter ﬁlozoﬁi
i jej związki z innymi naukami oraz ludzkim życiem

zaliczenie na ocenę

W2

podstawową terminologię ontologiczną, logiczną
i ogólnoepistemologiczną, jak również
w elementarnym zakresie terminologię nauk
przyrodniczych i nauk ścisłych w perspektywie
złożoności i zmienności języka naukowego
i potocznego, w zakresie odpowiadającym
problematyce kursu.

KGN_K1_W02,
KGN_K1_W05

zaliczenie na ocenę

W3

terminologię, teorie i metody podstawowych nauk
ﬁlozoﬁcznych: logiki, ontologii, epistemologii,
w zakresie odpowiadającym problematyce kursu.

KGN_K1_W02

zaliczenie na ocenę

U1

myśleć krytycznie i samodzielnie, identyﬁkować
problemy z zakresu ontologii fundamentalnej
i wskazywać standardowe sposoby ich rozwiązania, jak KGN_K1_U07
również odnosić je do problemów formułowanych
na gruncie nauk przyrodniczych i ścisłych.

zaliczenie na ocenę

U2

rekonstruować i dyskutować tezy i argumenty
pojawiające się w analizowanych tekstach
ﬁlozoﬁcznych, używając narzędzi logiki i odpowiednich
metod interpretacji.

KGN_K1_U04,
KGN_K1_U07

zaliczenie na ocenę

U3

jasno i ściśle przedstawiać swoje stanowisko i poglądy,
formułować sądy, hipotezy wyjaśniające
i interpretujące, przedstawiać argumenty
i kontrargumenty na tle wybranej literatury
KGN_K1_U10,
i wykorzystując zdobytą wiedzę, w dyskusjach
KGN_K1_U11,
na seminarium, jak również w krótkich tekstach
KGN_K1_U14
ﬁlozoﬁcznych, przygotowywanych samodzielnie
zgodnie z obowiązującym standardami edycji tekstów
naukowych.

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

ustawicznego poszerzania i pogłębiania swojej wiedzy
z zakresu ontologii fundamentalnej i jej zastosowań,
pozostając otwarty na nowe teorie, idee, postawy
i argumenty, które stara się poznać i zrozumieć, jak
również do zmiany własnego stanowiska pod ich
wpływem.

KGN_K1_K01,
KGN_K1_K05

zaliczenie na ocenę

K2

obrony swoich poglądów, myśląc samodzielnie
i krytycznie, rozpoznając i krytykując fałszywe
argumenty bez naruszania autonomii i godności
innych osób.

KGN_K1_K02,
KGN_K1_K03

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

60

przygotowanie do zajęć

30

Sylabusy
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Przygotowanie prac pisemnych

40

przygotowanie referatu

20

konsultacje

4

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
154

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Reizm Kotarbińskiego – jako doktryna ontologiczna i semantyczna, wzajemne
odniesienia między reizmem ontologicznym a semantycznym, reizm
W2, W3, U2, U3, K1, K2
fenomenologiczny, ontologiczny i metaﬁzyczny, reizm a materializm, konkretyzm i
nominalizm, słabości semantycznego uzasadnienia reizmu

2.

Obiekcje wobec reizmu – doniosłość zarzutów Ajdukiewicza, inne zarzuty, ewolucja
W2, W3, U2, U3, K1, K2
stanowiska Kotarbińskiego i jej ocena

3.

Logiczne problemy reizmu – Ontologia Leśniewskiego jako logiczne ramy dla
reizmu, ontologiczne zaangażowanie języka a trudności reizmu, założenia Wolnej
Ontologii

W2, W3, U2, U3, K1, K2

4.

Reizm a teoria mnogości – problem ze zbiorami w sensie dystrybutywnym i
konstruktami teoriomnogościowymi, „teoria względu” jako środek zaradczy, nowe
spojrzenie na stosunek reizmu do nominalizmu i podstaw matematyki

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

5.

Zastosowania reizmu w ﬁlozoﬁi matematyki i biologii – problemy: istnienia bytów
matematycznych, „matematyczności przyrody” i realności taksonów

W1, W2, W3, U1, U3, K1

6.

Zastosowania reizmu w ﬁlozoﬁi ﬁzyki – problemy istnienia: pól ﬁzycznych,
przestrzeni, czasu, czasoprzestrzeni, procesów i zdarzeń oraz rzeczy i ich części,
jak również bytów potencjalnych

W1, W2, W3, U1, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć

seminarium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia jest przygotowanie w każdym semestrze referatu i
jego wygłoszenie, jak również pracy semestralnej i protokołu z
zaliczenie na ocenę seminarium. Ocena końcowa opiera się na ocenie prac seminaryjnych
oraz punktach zdobytych za referaty, protokoły i aktywność w
dyskusjach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Uczestnictwo w zajęciach obowiązkowe

Sylabusy
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Literatura
Obowiązkowa
1. K. Ajdukiewicz, „Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk T. Kotarbińskiego”, Przegląd Filozoﬁczny
33, 1930
2. Arystoteles, Metaﬁzyka – wybrane fragmenty
3. G. Berkeley, Traktat o zasadach poznania ludzkiego – wybrane fragmenty
4. J. Czerniawski, „Wolna Ontologia”, w: J. Perzanowski i A. Pietruszczak (red.), Logika & Filozoﬁa Logiczna
5. J. Czerniawski, „Radykalny arystotelizm”, w: J. Malinowski i A. Pietruszczak (red.), Wokół ﬁlozoﬁi logicznej
6. R. Descartes, Zasady ﬁlozoﬁi, cz. I
7. L. Koj, „Reizm”, w: tenże, Analizy i przeglądy semiotyczne
8. T. Kotarbiński, Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, również jako: tenże, Dzieła wszystkie, t. 1 –
wybrane fragmenty
9. T. Kotarbiński, „Realizm radykalny”, Przegląd Filozoﬁczny 1930, z. 4, również w: tenże, Dzieła wszystkie, t. 2
10. T. Kotarbiński, „Zasadnicze myśli pansomatyzmu”, Przegląd Filozoﬁczny 1935, z. 4, również w: tenże, Dzieła wszystkie, t.
2
11. T. Kotarbiński, „Fazy rozwojowe konkretyzmu”, Studia Filozoﬁczne 1958, nr 4, również w: tenże, Dzieła wszystkie, t. 2
12. T. Kotarbiński, „Reizm: problemy i perspektywy rozwoju”, w: tenże, Dzieła wszystkie t. 2
13. G.W. Leibniz, Nowe rozważania dotyczące rozumu ludzkiego – wybrane fragmenty
14. C. Lejewski, „O dramatycznej fazie rozwojowej pansomatyzmu Kotarbińskiego”, Filozoﬁa Nauki 2/1, 1994
15. J. Woleński, „Próba interpretacji reizmu”, Humanitas 13, 1989
Dodatkowa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

E. Bencivenga, „Free logics”, w: D. Gabbay i F. Guenthner (red.), Handbook of Philosophical Logic, t. 3
J. Czerniawski, "Wprowadzenie", w: tenże, Ruch, przestrzeń, czas
J. Czerniawski, „Jakiego reizmu Polacy potrzebują?”, Kwartalnik Filozoﬁczny 25(3), 1997
M. Grygianiec, "Ajdukiewicz przeciw reizmowi", Przegląd Filozoﬁczny - Nowa Seria 22(4), 2013
K. Kuratowski i A. Mostowski, Teoria mnogości
G. Küng, „Systemy Leśniewskiego”, w: W. Marciszewski (red.), Logika formalna: zarys encyklopedyczny
J. Słupecki, „S. Leśniewski’s calculus of names”, Studia Logica 3, 1955
J. Woleński, Filozoﬁczna szkoła lwowsko-warszawska
J. Woleński, Kotarbiński
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Filozoﬁa chińska (e-kurs)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.1140.621cc91f64c1c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z koncepcjami i systemami chińskiej myśli ﬁlozoﬁcznej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

wiedza – w części historycznej celem kursu jest
zapoznanie słuchaczy z koncepcjami i systemami
chińskiej myśli ﬁlozoﬁcznej

KGN_K1_W01,
KGN_K1_W02

egzamin ustny,
prezentacja
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

analizowania historycznych systemów ﬁlozoﬁcznych
w ramach metodologii charakterystycznej dla badań
porównawczych, w których przyjmuje się kategorie
i zasady logiki formalnej za wspólną podstawę
porównywania • prowadzenia rozumowań w modelu
interpretacyjnym odmiennym od tzw. modeli ﬁlozoﬁi
zachodniej ( model greko-hellenistyczny
i chrześcijański) • opisu/interpretacji wzajemnych
związków ﬁlozoﬁi z odpowiednim kontekstem
KGN_K1_U02,
kulturowym, w tym polityczno-społecznym, •
KGN_K1_U12,
dostrzegania historycznej ciągłości i przemian
KGN_K1_U13
w teoriach ﬁlozoﬁcznych • rozumienia znaczenia pojęć
teoretycznych ﬁlozoﬁi chińskiej oraz rozpoznawania
warunków ich prawidłowego użycia, • posługiwania się
odpowiednimi fragmentami tekstów źródłowych w celu
unaocznienia tez ﬁlozoﬁcznych, • rozumienia
teoretycznych podstaw poszczególnych kierunków
i systemów myśli chińskiej, • formułowania
wypowiedzi krytycznych w odniesieniu do treści
ﬁlozoﬁcznych.

egzamin ustny,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

potraﬁ współdziałać w grupie społecznej

KGN_K1_K03,
KGN_K1_K04,
KGN_K1_K07

egzamin ustny,
prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

20

przygotowanie do egzaminu

50

przygotowanie referatu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
160

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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podstawowy obraz świata Księga przemian (Yijing)
klasyczny konfucjanizm obejmujący ﬁlozoﬁe Czteroksięgu konfucjańskiego
(Sishu): Dialogi konfucjańskie (Lunyu), Wielka Nauka (Daxue), Doktryna Środka
(Zhongyong), Księga Mencjusza (Mengzi)
klasyczny taoizm obejmujący naukę Laozi i Zhuangzi
szkoła altruistów (Mojia),
szkoła prawników (Fajia),
buddyzm chiński szkół: tiantai, huayan, weishi i chan
neokonfucjanizm: kosmologia Zhou Dunyi, ﬁlozoﬁa braci Cheng, racjonalna
synteza nauk ﬁlozoﬁcznych Zhuxi i ﬁlozoﬁa umysłu Wang Yangminga

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin ustny

egzamin ustny

ćwiczenia

prezentacja

zaliczenie

Wymagania wstępne i dodatkowe
bez wymagań wstępnych

Literatura
Obowiązkowa
1. JeeLoo Liu, Wprowadzenie do ﬁlozoﬁi chińskiej
2. F. Jullien, Drogą okrężną i wprost do celu – strategie sensu w Chinach i Grecji
3. A.I.Wójcik, Filozoﬁczne podstawy sztuki konfucjańskiej. Źródła przedhanowskie
Dodatkowa
1. Filozoﬁa Wschodu, tom 1 (red. Beata Szymańska), tom 2 (red. Marta Kudelska)
2. Laozi, Księga dao i de z komentarzami Wang Bi; Zhuangzi, Prawdziwa Księga Południowego kwiatu; Dialogi konfucjańskie

Sylabusy
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Projektowanie systemów interaktywnych w środowiskach Processing
i Arduino
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.1140.1586334534.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Informatyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0611Obsługa i użytkowanie komputerów

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Kurs ma charakter warsztatowy, a jego celem jest zapoznanie uczestnika z programowaniem w języku Processing
oraz w środowisku Arduino (platforma programistyczna dla mikrokontrolerów).

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Zna założenia architektury Internetu rzeczy (Internet
of things)

KGN_K1_W05,
KGN_K1_W06

projekt

W2

Posiada wiedzę dotyczącą wykorzystania języka
programowania Processing i środowiska Arduino

KGN_K1_W05,
KGN_K1_W06

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Potraﬁ zaprogramować mikrokontroler wraz
z elementami elektronicznymi w środowisku Arduino.

KGN_K1_U06

projekt

U2

Potraﬁ zaprogramować aplikację wykorzystując
biblioteki programistyczne języka Processing

KGN_K1_U06

projekt

U3

Potraﬁ powiązać realizowane projekty z problematyką
robotyki społecznej i sztucznych systemów
inteligentnych.

KGN_K1_U06

projekt

KGN_K1_K01

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Jest gotów do poszerzania swojej wiedzy w zakresie
technologii kognitywnych i architektury Internetu
rzeczy

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

przygotowanie projektu

90

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Teoretyczne założenia architektury Internetu rzeczy

W1

2.

Prezentacja środowiska Processing i jego możliwości

W2

3.

Podstawowe struktury języka programowania Processing (funkcje, obiekty)

U1

4.

Wykorzystanie bibliotek i modułów programistycznych w środowisku Processing
(Processing for Android, p5.js, Ke:tai, Network)

U1

5.

Założenia kontrolerów i robotyki. Prezentacja środowiska Arduino i jego
możliwości.

W2, U2

6.

Struktury środowiska Arduino. Polecenia wejścia/wyjścia, funkcji czasu.

U2

Sylabusy
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7.

Struktury środowiska Arduino. Podpięcia czujników, funkcje wyświetlania.

U2

8.

Integrowanie aplikacji mobilnej z platformą Arduino.

U3

9.

Projekt i konsultacje: realizacja systemu w architekturze Internetu rzeczy z
uwzględnieniem aspektów robotyki społecznej i/lub sztucznych systemów
inteligentnych.

U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Realizacja i prezentacja projektu częściowego i końcowego. Aktywność w
trakcie semestru

projekt

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawy programowania w dowolnym języku.

Literatura
Obowiązkowa
1. 1. Dokumentacja. Processing: https://processing.org/ oraz Arduino: https://www.arduino.cc/ 2. Reas, C., & Fry, B. (2014).
Processing: a programming handbook for visual designers and artists. Mit Press. 3. Reas, C., & Fry, B. (2015). Getting
Started with Processing: A Hands-on introduction to making interactive Graphics. Maker Media, Inc..
Dodatkowa
1. 1. Banzi, M., & Shiloh, M. (2014). Getting started with Arduino: the open source electronics prototyping platform. Maker
Media, Inc. 2. Colubri, A. (2017). Processing for Android: Create Mobile, Sensor-Aware, and VR Applications Using
Processing. Apress

Sylabusy
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Etyczne i społeczne aspekty przetwarzania danych i sztucznej inteligencji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.1140.621f31b282267.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Informatyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0611Obsługa i użytkowanie komputerów

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30, wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest analiza aktualnych problemów i przyszłościowych wyzwań jakie stawiane są w związku
z przetwarzaniem i analizą danych, oraz rozwojem sztucznej inteligencji. Uwaga zostanie szczególnie skupiona
na problemach społecznych i dylematach etycznych, jakie powstają poprzez zastosowanie mechanizmów
automatycznego i autonomicznego przetwarzania ogromnych zbiorów informacji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Zna podstawowe problemy z zakresu etycznych
i społecznych problemów związanych rozwojem
sztucznej inteligencji i systemów automatycznego
przetwarzania danych.

KGN_K1_W11,
KGN_K1_W12

egzamin ustny,
prezentacja

W2

Ma wiedzę nt. współczesnych trendów i rozważań
dotyczących wpływu sztucznej inteligencji
na jednostkę ludzką i społeczeństwo.

KGN_K1_W11,
KGN_K1_W12

egzamin ustny,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Potraﬁ krytycznie analizować teksty z zakresu
tematyki zajęć oraz zna poglądy i argumenty innych
autorów, w tym uczestników zajęć;

KGN_K1_U11,
KGN_K1_U13,
KGN_K1_U14

egzamin ustny,
prezentacja

U2

Potraﬁ wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu
i analizy procesów związanych z przemianami
dokonującymi się w społeczeństwie pod wpływem
technologii, integrować i interpretować informacje
związane z wzajemnym oddziaływaniem pomiędzy
technologiami, a człowiekiem.

KGN_K1_U11,
KGN_K1_U13,
KGN_K1_U14

egzamin ustny,
prezentacja

U3

Potraﬁ prawidłowo identyﬁkować, interpretować
i analizować problemy i konﬂikty etyczne, jakie rodzi
rozwój nowych technologii mających zastosowanie
w sztucznej inteligencji i przetwarzaniu danych.

KGN_K1_U11,
KGN_K1_U13,
KGN_K1_U14

egzamin ustny,
prezentacja

KGN_K1_K03

egzamin ustny,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Potraﬁ współdziałać i pracować w grupie, przyjmując
w niej różne role

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

wykład

15

Przygotowanie prac pisemnych

120

przygotowanie do egzaminu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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W trakcie kursu zostaną przedstawione następujące tematy: 1) Filozoﬁa i teoria
informacji oraz potrzeba etyki w nowych technologiach, w tym w przetwarzaniu
danych oraz w sztucznej inteligencji, 2) Szum informacyjny i ekologia
informacyjna – czynniki utrudniające dostęp do prawdziwych informacji i
adekwatnych informacji. 3) Informacyjny Savoir Vivre i estetyka danych. O czym
warto pamiętać przetwarzając dane i projektując systemy sztucznej inteligencji by
W1, W2, U1, U2, U3, K1
służyły społeczeństwu. 4) Etyczne wyzwania wobec Internetu rzeczy i
autonomicznych pojazdów. Dylemat wagonika i maszyny moralne. 5)
Dematerializacja pieniędzy i dokumentów, oraz decentralizacji instytucji.
Blockchain i etyka. 6) Cyberbezpieczeństwo i cyberprzestępczość: bezpieczeństwo
danych i bezpieczeństwo systemów sztucznej inteligencji. 7) Superinteligencja,
osobliwość technologiczna, transhumanizm – przyszłość człowieka w cyfrowym
świecie: pewna prognoza czy utopia.

1.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

prezentacja

Ocenie podlegać będzie przygotowanie kilku postów, czyli krótkich
multimedialnych treści umieszczanych na stronie internetowej oraz
prezentacja postów na zajęciach. Strona zostanie przygotowana w oparciu
o CMS Wordpress. Na pierwszych zajęciach studentom zostaną nadane
uprawnienia do redakcji strony oraz przedstawione zostanie w jaki sposób
nią zarządzać. Sposób oceniania i aktywizacji studentów oparty jest o
autorską koncepcję „pracy studenta na blogu”. Z szczegółowymi
założeniami można zapoznać na stronie:
https://wzmocnieniepoznawcze.wordpress.com/2016/12/14/blog-narzedzie
m-aktywizacji-i-motywowania-studentow-w-trakcie-kursu/ Planowana
wielkość grupy: 20 osób

wykład

egzamin ustny

Egzamin ustny na podstawie wszystkich prezentowanych tekstów na
ćwiczeniach oraz z treści prezentowanych na wykładach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa wiedza z zakresu informatyki (sztuczna inteligencja, data science) oraz ﬁlozoﬁi, etyki i socjologii. Znajomość
aktualnych trendów technologicznych.

Literatura
Obowiązkowa
1. Floridi, L. (2013). The philosophy of information. OUP Oxford. Harari, Y. N. (2018). 21 lekcji na XXI wiek. Kraków:
Wydawnictwo Literackie. Bostrom, N. (2016). Superinteligencja. Scenariusze, strategie, zagrożenia. Gliwice: Helion.
Mamak, K. (2017). Prawo karne przyszłości. Wolters Kluwer.
Dodatkowa
1. Indurkhya, B. (2019). Is morality the last frontier for machines?. New Ideas in Psychology, 54, 107-111. Richards, N. M., &
King, J. H. (2014). Big data ethics. Wake Forest L. Rev., 49, 393. Morley, J., Floridi, L., Kinsey, L., & Elhalal, A. (2019). From
What to How: An Initial Review of Publicly Available AI Ethics Tools, Methods and Research to Translate Principles into
Practices. Science and Engineering Ethics, 1-28.

Sylabusy
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Zło - wyzwanie dla ﬁlozoﬁi
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.1140.5cdd5f6a00cee.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studenta ze stanowiskami związanymi z fenomenem zła

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student potraﬁ samodzielne rozpoznać problem
związany ze złem

KGN_K1_W02

zaliczenie na ocenę
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Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

45

przygotowanie do egzaminu

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
105

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zapoaznanie studentów z historycznymi i współczesnymi stanowiskami
dotyczącymi zła

W1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, seminarium, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Esej na ocenę

Literatura
Obowiązkowa
1. M. Drwięga "Człowiek miedzy dobrem a złem" Księgarnia Akademicka, Kraków 2012.
Dodatkowa
1. P. Ricoeur "Zło wezwanie dla ﬁlozoﬁi i teologii" PAX, Warszawa 1992.

Sylabusy
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Seminarium z ﬁlozoﬁi człowieka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.13C0.5cdd5f872e024.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem seminarium jest przekazanie wiedzy ze współczesnej ﬁlozoﬁi człowieka i uświadomienie uczestnikom
specyﬁki tej złożonej problematyki

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

rozpoznać współczesne problemy ﬁlozoﬁi człowieka
i je rozwiązywać

KGN_K1_W09

esej
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W2

student rozumie problematykę współczesnej ﬁlozoﬁi
człowieka, potraﬁ ją wykorzystać do rozwiązywania
aktualnych problemów.

KGN_K1_W09

esej

W3

student ma pogłębiona wiedze z ﬁlozoﬁi człowieka

KGN_K1_W08

esej

KGN_K1_U11

esej

KGN_K1_K11

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
myśleć samodzielnie i rozpoznawać problemy ﬁlozoﬁi
człowieka

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
student myśląc i dyskutując z uczestnikami kursu
potraﬁ pracować w grupie, argumentuje słuchając
opinii innych i kieruje się w dialogu z innymi racjami
merytorycznymi.

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

60

przygotowanie referatu

30

przygotowanie do zajęć

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Seminarium poświęcone będzie sporowi o podmiotowość we współczesnej ﬁlozoﬁi

W1, W2, W3, U1, K1

2.

Student rozpoznaje i rozwiązuje współczesne problemy ﬁlozoﬁi człowieka

W1, W2, W3, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, burza mózgów, seminarium, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
napisanie pracy
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Literatura
Obowiązkowa
1. Marek Drwięga "Kim jest człowiek? Studia z ﬁlozoﬁi człowieka" Kraków 2013
Dodatkowa
1. J. Tischner "Spór o istnienie człowieka" Kraków, 1998

Sylabusy
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Etyka, śmierć i umieranie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.1140.5cdd5f6e09637.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30, wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z debatą dotycząca deﬁnicji śmierci

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

kontrowersje dotyczące deﬁnicji, oraz kryteriów
śmierci

KGN_K1_W01

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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Student potraﬁ samodzielnie analizować problemy
etyczne związane ze stwierdzaniem śmierci, a także
proponować ich rozwiązania

U1

KGN_K1_U01

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

KGN_K1_K01

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
angażowania się w społeczną debatę dotyczącą
deﬁniowania śmierci

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

wykład

30

analiza aktów normatywnych

30

analiza problemu

30

analiza wymagań

30

analiza i przygotowanie danych

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wykład 1: Zagadnienia wstępne

W1, U1, K1

2.

Wykład 2-3: Śmierć w prawie

W1, U1, K1

3.

Wykład 3-4: Koncepcja Somatycznej Dezintegracji Organizmu

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, seminarium, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę

aktywność, obecność, praca pisemna

wykład

egzamin pisemny / ustny

egzamin z treści wykładów

Sylabusy
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajmomość języka angielskiego

Literatura
Obowiązkowa
1. Bernat J.L. et al., On the Deﬁnition and Criterion of Death, „Annals of Internal Medicine” (94/3) 1981, s. 389–394.

Sylabusy
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Filozoﬁa rosyjska – między polityką a religią
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.1140.5cdd5f683b4ed.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z głównymi zagadnieniami i problemami podejmowanymi na gruncie ﬁlozoﬁi rosyjskiej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

specyﬁkę ﬁlozoﬁi rosyjskiej i potraﬁ ją odnieść
do zagadnień ogólno-ﬁlozoﬁcznych.

KGN_K1_W08

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

osadzać problematykę ﬁlozoﬁczną w kontekście
różnych kultur, nie zatracając przy tym ich specyﬁki.

KGN_K1_U01

egzamin ustny

KGN_K1_K01

egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

pogłębiania wiedzy i samodzielności w tworzeniu
kultury ﬁlozoﬁcznej.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

uczestnictwo w egzaminie

10

przygotowanie do egzaminu

50

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

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.

Źródła i konteksty historyczne ﬁlozoﬁi rosyjskiej.

W1, U1, K1

2.

Historiozoﬁa P. Czaadajewa

W1, U1, K1

3.

Słowianoﬁlstwo

W1, U1, K1

4.

Okcydentalizm

W1, U1, K1

5.

Oświecicielstwo i zagadnienie nihilizmu

W1, U1, K1

6.

Poczwiennictwo

W1, U1, K1

7.

Panslawizm i konserwatyzm rosyjski

W1, U1, K1

8.

Anarchizm rosyjski

W1, U1, K1

9.

Marksizm rosyjski

W1, U1, K1

10.

Filozoﬁa w literaturze

W1, U1, K1

11.

Renesans religijno-ﬁlozoﬁczny (I)

W1, U1, K1

12.

Renesans religijno-ﬁlozoﬁczny (II)

W1, U1, K1

13.

Nurty ﬁlozoﬁi XX-wiecznej (I)

W1, U1, K1

14.

Nurty ﬁlozoﬁi XX-wiecznej (II)

W1, U1, K1

15.

Podsumowanie: hitoria i współczesność ﬁlozoﬁi rosyjskiej

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
przystąpienie do egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa znajomość historii ﬁlzooﬁi noowożytnej.

Literatura
Obowiązkowa
1. A. Walicki, Zarys myśli rosyjskiej od Oświecenia do Renesansu religijno-ﬁlozoﬁcznego, Kraków 2005.
Dodatkowa
1. M. Bierdiajew, Rosyjska idea, Warszawa 1999.
2. I. Berlin, Rosyjscy myśliciele, Warszawa 2003.

Sylabusy
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Myślenie krytyczne w języku naturalnym
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.1140.604e331036515.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Wykład jest przeznaczony dla studentów kierunków realizowanych w Instytucie Filozoﬁi UJ. Jego celem jest
analiza myślenia w języku naturalnym, na który składają się dwie klasy procesów: 1. Formułowania myśli oraz 2.
Rozumowań. Wykład zawiera przykłady ilustrujące każdy omawiany problem.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

1. Formułowanie myśli. 1.1. Podstawowe własności
wyrażeń języka naturalnego: 1.1.1. wieloznaczność
1.1.2. ogólność 1.1.3. nieostrość 1.1.4. kontekstowość
1.2. Najpopularniejsze paradoksy myślenia oraz
propozycje ich rozbrajania 2. Rozumowania. 2.1.
Myślenie wartościami logicznymi, czy treściami zdań?
2.2. Myślenie codzienne a związek wynikania racjanastępstwo 2.1. Wnioskowanie w języku naturalnym
2.2. Dowodzenie w języku naturalnym 2.3.
Sprawdzanie w języku naturalnym 2.4. Tłumaczenie
w języku naturalnym 2.3. Indukcja 2.3.1.
Enumeracyjna 2.3.2. Eliminacyjna 2.3.3.
Matematyczna a nieostrość 2.4. Analogia

KGN_K1_W01

egzamin pisemny

KGN_K1_U01

egzamin pisemny

KGN_K1_K01

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ zastosować wiedzę na temat
logicznych własności języka naturalnego. Student
potraﬁ rozpoznać błędy w formułowaniu myśli.
Student potraﬁ wyjaśnić istotę najważniejszych
paradoksów myślenia. Student potraﬁ przeanalizować
rozumowanie przeprowadzone w języku naturalnym.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do zgodnego z zasadami logiki
języka naturalnego formułowania własnych myśli
i przeprowadzania rozumowań.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

88

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Formułowanie myśli.
1.1. Podstawowe własności wyrażeń języka naturalnego:
1.1.1.

wieloznaczność

1.1.2.

ogólność

1.1.3.

nieostrość

1.1.4.

kontekstowość

1.2. Najpopularniejsze paradoksy myślenia oraz propozycje ich rozbrajania
Rozumowania.
2.1. Myślenie wartościami logicznymi, czy treściami zdań?
2.2. Myślenie codzienne a związek wynikania racja-następstwo
1.

W1, U1, K1
2.1. Wnioskowanie w języku naturalnym
2.2. Dowodzenie w języku naturalnym
2.3. Sprawdzanie w języku naturalnym
2.4. Tłumaczenie w języku naturalnym
2.3. Indukcja
2.3.1. Enumeracyjna
2.3.2. Eliminacyjna
2.3.3. Matematyczna a nieostrość
2.4. Analogia

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
written exam

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa.

Literatura
Obowiązkowa
1. Łukowski P., Logika praktyczna z elementami wiedzy o manipulacji, Warszawa 2022.
2. Ajdukiewicz K., Logika pragmatyczna, Warszawa 1974.
3. Łukowski P., Paradoksy, Łódź 2006.
Dodatkowa
1. Ajdukiewicz K., Język i Poznanie, t. 1 i 2, Warszawa 1985.

Sylabusy
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Filozoﬁa języka I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.13C0.5cdd5f889c2b3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z podstawowymi tekstami i zagadnieniami z ﬁlozoﬁi języka.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Język naturalny jest podstawowym narzędziem
poznawczym człowieka i dlatego wyjaśnienie, w jaki
sposób za pomocą języka odnosimy się do świata oraz
ten świat zmieniamy jest kluczowe w procesie
poznania zarówno otaczającej nas rzeczywistości, jak
i naszego życia wewnętrznego.

KGN_K1_W01,
KGN_K1_W02,
KGN_K1_W03,
KGN_K1_W05,
KGN_K1_W08

zaliczenie

KGN_K1_U01,
KGN_K1_U02,
KGN_K1_U04,
KGN_K1_U08,
KGN_K1_U10

zaliczenie

KGN_K1_K01,
KGN_K1_K02,
KGN_K1_K03,
KGN_K1_K04,
KGN_K1_K05,
KGN_K1_K06,
KGN_K1_K07,
KGN_K1_K08,
KGN_K1_K10

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

umiejętność analizowania tekstów ﬁlozoﬁcznych,
krytycznej analizy argumentów

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

umiejętność analizowania tekstów publicystycznych,
krytycznej analizy argumentów

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

60

przygotowanie referatu

60

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Seminarium to ma charakter wstępny i obejmuje lekturę podstawowych pozycji z
dziedziny ﬁlozoﬁi języka, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych
ze znaczeniem i odniesieniem wyrażeń jednostkowych, takich jak nazwy własne,
deskrypcje określone i wyrażenia okazjonalne.

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, analiza przypadków, dyskusja, seminarium, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia jest aktywny udział w seminarium, przygotowanie
konspektów oraz dwukrotne przygotowanie wraz z jednym lub dwoma
studentami tekstu i współprowadzenie seminarium.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs wymaga umiejętności czytania tekstów ﬁlozoﬁcznych w języku angielskim.

Literatura
Obowiązkowa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

Mill, J.S. (1843) A System of Logic, London: Parker; $ 5; w polskim wydaniu, ss. 49-63.
Frege, G. (1892a): Sens i znaczenie, w Pisma semantyczne, PWN Warszawa, 1977, 60-88.
Frege, G. (1918a): Myśl, w Pisma semantyczne, PWN Warszawa, 1977, 101-129.
Russell, B.A.W. (1905) ‘On Denoting’, Mind 14: 479-93; w Pelc: Logika i język, 253-275.
Russell, B.A.W. (1911) ‘Knowledge by Acquaintance and Knowledge by Description’, w Mysticism and Logic, London:
Routledge, 1986.Strawson, P.F. (1950) ‘On Referring’, Mind 59: 320-44; w Pelc: Logika i język, 377-413.
Searle, J. (1958) ‘Proper Names’, Mind 67: 166-73; w Pelc: Logika i język, 523-535.
Donnellan, K. (1966) ‘Reference and Deﬁnite Descriptions’, Philosophical Review 77: 281-304.
Kripke, S.A. (1979) ‘Speaker Reference and Semantic Reference’, w: P.A. French, T.E. Uehling and H.K. Wettstein (red.)
Contemporary Perspectives in the Philosophy of Language, Minneapolis, MN: University of Minnesota Press, 6-27.
Donnellan, K.S. (1972) ‘Proper Names and Identifying Descriptions’, w D. Davidson and G. Harman (red.) The Semantics
of Natural Language, Dordrecht: Reidel.
Evans, G. (1973) ‘The Causal Theory of Names’, Proceedings of the Aristotelian Society, supplementary vol. 47: 187-208;
w Filozoﬁa języka 226-245.Grice, P. (1975) Logic and conversation; w P. Cole, J. Morgan (red.): Syntax and Semantics,
tom 3., Academic Press, Nowy Jork, 41-58.
Neale, S. (1990) Context and communication, rozdział III z Descriptions, Cambridge, MA: MIT Press.
Kaplan, D. (1989) Demonstratives; w Themes from Kaplan, Oxford University Press (fragmenty).
Recanati, F. (1993) Direct Reference, Blackwell. (fragmenty)
Kripke, S.A. (1972) ‘Naming and Necessity’, in D. Davidson and G. Harman (red.) Semantics of Natural Language,
Dordrecht: Reidel, 252-355.

Dodatkowa
1. lektury dodatkowe zostaną podane w trakcie trwania seminarium

Sylabusy
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Modal logic
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.1140.621f62bdb863a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
12.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30, wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
G1

Kurs obejmuje podstawowe pojęcia i twierdzenia (formalnej) logiki modalnej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Sylabusy

Absolwent potraﬁ myśleć logicznie; jasno i ściśle
przedstawia swoje poglądy i przemyślenia, potraﬁ
formułować sądy, argumentować oraz dyskutować,
wykorzystując zdobytą wiedzę.

KGN_K1_U11

egzamin pisemny,
egzamin pisemny / ustny
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Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

wykład

30

przygotowanie do ćwiczeń

150

przygotowanie do egzaminu

150

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
360

ECTS
12.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

- Logika zdań i języki modalne
- semantyka Kripkego, modele, ramki
- Teoria korespondencji
- Modalne i deﬁniowalne właściwości ramek pierwszego rzędu
- Deﬁniowalne modalnie, ale nie deﬁniowalne właściwości ramek pierwszego
rzędu;
- Modalnie niedeﬁniowalne właściwości ramki
- Tłumaczenie standardowe
- Kompletność, niekompletność

U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, wykład konwencjonalny, dyskusja
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

egzamin pisemny

praca domowa

wykład

egzamin pisemny / ustny

praca domowa + egzamin

Literatura
Obowiązkowa
1. Patrick Blackburn, Maarten de Rijke & Yde Venema: Modal Logic, Cambridge University Press (2002)

Sylabusy
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Axiomatic Set theory
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.1140.621f63da3f892.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
G1

Głównym celem jest zapoznanie się z podstawowymi pojęciami i wynikami współczesnej teorii mnogości

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Sylabusy

Absolwent potraﬁ myśleć logicznie; jasno i ściśle
przedstawia swoje poglądy i przemyślenia, potraﬁ
formułować sądy, argumentować oraz dyskutować,
wykorzystując zdobytą wiedzę.

KGN_K1_U11

egzamin pisemny / ustny
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Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

przygotowanie do egzaminu

100

przygotowanie do ćwiczeń

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Kurs jest wprowadzeniem do aksjomatycznej teorii mnogości. Językiem
dowodzenia jest język angielski.
Plan na semestr:
- Krótkie podsumowanie logiki pierwszego rzędu, języka teorii mnogości.
- Aksjomaty ZFC i ich podstawowe konsekwencje, dyskusja.
- Deﬁnicje podstawowych pojęć, takich jak funkcje, relacje, uporządkowania itp.
- Aksjomat wyboru, dobre uporządkowanie, lemat Zorna i wyniki równoważności.
- Deﬁnicja porządków, kardynałów; porównanie kardynałów, arytmetyka
kardynalna.
- Technika rekurencji pozaskończonej, jej związek z lematem Zorna i aksjomatem
wyboru.
- Wybrane aplikacje.

1.

U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład konwencjonalny, seminarium
Rodzaj zajęć
seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
praca domowa + egzamin
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Literatura
Obowiązkowa
1. P. Halmos: Naive set theory, Springer, 1960.
Dodatkowa
1. A. Hajnal, P. Hamburger: Set theory, Cambridge University Press, 1991.

Sylabusy
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Classics of Modern Logic
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.1140.6225be959d025.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

G1

Celem tego kursu jest przeczytanie i omówienie klasycznych (wczesnych) artykułów współczesnej logiki
(przykładowe lektury patrz bibliograﬁa). Porównujemy idee, deﬁnicje i pojęcia pojawiające się w tych artykułach
do logiki współczesnej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy

192 / 278

Absolwent potraﬁ myśleć logicznie; jasno i ściśle
przedstawia swoje poglądy i przemyślenia, potraﬁ
formułować sądy, argumentować oraz dyskutować,
wykorzystując zdobytą wiedzę.

U1

KGN_K1_U11

prezentacja

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

30

przygotowanie do zajęć

150

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

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.

Celem tego kursu jest przeczytanie i omówienie klasycznych (wczesnych)
artykułów współczesnej logiki (przykładowe lektury patrz bibliograﬁa).
Porównujemy idee, deﬁnicje i pojęcia pojawiające się w tych artykułach do logiki
współczesnej.

U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, dyskusja
Rodzaj zajęć
seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie na ocenę na podstawie prezentacji lub eseju z wybranego
artykułu.
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Literatura
Obowiązkowa
1. Dov Gabbay and Jordan M. Woods (eds). Logic from Russel to Church, Handbook of the Hist. of Logic, vol. 5, North
Holland, (2009)
2. Jean Van Heijenoort (ed). From Frege to G\"odel: A Source Book in Mathematical Logic, 1879-1931 Harvard University
Press, (1967)
3. Charles Parsons. A plea for substitutional quantiﬁcation, Journal of Philosophy 68 (8):231-237 (1971)
4. Alfred Tarski. The concept of truth in formalized languages, In: A. Tarski (ed.), Logic, Semantics, Metamathematics.
Oxford University Press. pp. 152--278 (1936)
5. Alfred Tarski and John Corcoran. What are logical notions?, History and Philosophy of Logic, 7:2, 143-154, (1986)
Dodatkowa
1. Monika Gruber. Alfred Tarski and the ``Concept of Truth in Formalized Languages'', Logic, Epistemology, and the Unity of
Science Vol 39, Springer, (2016)

Sylabusy
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Percepcja
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.180.5ce2633046bfd.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0288Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje
obejmujące sztukę i przedmioty humanistyczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi współczesnych ﬁlozoﬁcznych i empirycznych badań nad
percepcją.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

historyczne i współczesne paradygmaty badań nad
percepcją.

KGN_K1_W01,
KGN_K1_W02,
KGN_K1_W03,
KGN_K1_W04,
KGN_K1_W05,
KGN_K1_W07

egzamin pisemny

W2

KGN_K1_W01,
kluczowe ﬁlozoﬁczne i naukowe pojęcia używane przez KGN_K1_W02,
KGN_K1_W03,
badaczy zajmujących się percepcją.
KGN_K1_W05

egzamin pisemny

W3

główne ﬁlozoﬁczne i empiryczne modele
funkcjonowania głównych modalności percepcyjnych
(wzrok, słuch, dotyk, zmysły chemiczne, interocepcja).

KGN_K1_W01,
KGN_K1_W06

egzamin pisemny,
projekt

W4

główne ﬁlozoﬁczne i empiryczne modele dotyczące
powiązania funkcjonowania mechanizmów
percepcyjnych z działaniem, pamięcią i wyobraźnią.

KGN_K1_W01,
KGN_K1_W06

egzamin pisemny,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

krytycznie analizować literaturę dotyczącą percepcji
i w oparciu o przegląd literatury przygotować projekt
badawczy.

KGN_K1_U04

egzamin pisemny

U2

przeprowadzić badanie empiryczne dotyczące
percepcji i przeanalizować wyniki oraz przygotować
raport z badań.

KGN_K1_U03

egzamin pisemny,
projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

dzielenia się wiedzą z zakresu współczesnych badań
nad percepcją.

KGN_K1_K02,
KGN_K1_K05

egzamin pisemny

K2

dalszych własnych studiów nad ﬁlozoﬁcznymi
i empirycznymi zagadnieniami związanymi
z percepcją.

KGN_K1_K01,
KGN_K1_K03

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

15

przygotowanie projektu

15

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do ćwiczeń

15

przygotowanie do egzaminu

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

18

przygotowanie do zajęć

20

Sylabusy
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samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zagadnienia wstępne, wprowadzenie głównych pojęć.

W1, W2, W3, W4, K1, K2

2.

Historia ﬁlozoﬁcznych i empirycznych badań nad percepcją.

W1, K1, K2

3.

Przegląd głównych problemów współczesnej ﬁlozoﬁi percepcji.

W2, W3, K1, K2

4.

Modalność wzrokowa - detekcja cech.

W3, U1, U2, K1, K2

5.

Modalność wzrokowa - reprezentowanie przedmiotów.

W3, U1, U2, K1, K2

6.

Modalność wzrokowa - reprezentowanie tożsamości w czasie.

W3, K1, K2

7.

Modalność wzrokowa - rozpoznawanie przynależności kategorialnej.

W3, U1, U2, K1, K2

8.

Modalnośc słuchowa.

W3, K1, K2

9.

Zmysły chemiczne.

W3, U1, U2, K1, K2

10.

Modalność dotykowa.

W3, K1, K2

11.

Interocepcja.

W3, K1, K2

12.

Procesy i doświadczenia multimodalne.

W3, U1, U2, K1, K2

13.

Percepcja a działanie.

W4, U1, U2, K1, K2

14.

Percepcja a pamięć.

W4, U1, U2, K1, K2

15.

Percepcja a wyobraźnia.

W4, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Zdanie egzaminu oraz uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

ćwiczenia

projekt

Opracowanie projektu badań nad percpecją.

Sylabusy
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Literatura
Obowiązkowa
1. Bregman, A. S. (1994). Auditory Scene Analysis : The Perceptual Organization of Sound. The MIT Press.
2. Fish, W. (2010). Philosophy of Perception: A Contemporary Introduction. Routledge.
3. Palmer, S. E. (1999). Vision Science: Photons to Phenomenology. The MIT Press.
Dodatkowa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Bain, D. (2012). What makes pains unpleasant?. Philosophical Studies, 166, 69–89.
Batty, C. (2010). Olfactory experience I: The content of olfactory experience. Philosophy Compass, 5(12), 1137–1146.
Batty, C. (2010). Olfactory experience II: Objects and Properties. Philosophy Compass, 5(12), 1147–1156.
Biederman I. (1987). Recognition-by-Components: A Theory of Human Image Understanding. Psychological Review, 94,
115-147.
Briscoe, R. E. (2016). Multisensory processing and perceptual consciousness: Part I. Philosophy Compass, 11(2), 121–133.
Briscoe, R. E. (2017). Multisensory processing and perceptual consciousness: Part II. Philosophy Compass, 12(12),
e12423.
Cowan, N. (2000). The magical number 4 in short-term memory: A reconsideration of mental storage capacity.
Behavioral and Brain Sciences, 24, 87–185.
Carey, S., Xu, F. (2001). Infants' knowledge of objects: beyond object ﬁles and object tracking. Cognition, 80, 179-213.
Craig, A. D. (2002). How do you feel? Interoception: the sense of the physiological condition of the body. Nature Reviews:
Neuroscience, 3, 655-666.
Fulkerson, M. (2011). The unity of haptic touch. Philosophical Psychology, 24, 493-516.
Gallagher, S. (1986). Body image and body schema: A conceptual clariﬁcation. The Journal of Mind and Behavior, 7(4),
541-554.
Gibson, J. J. (1986). The Ecological Approach to Visual Perception. Taylor & Francis.
Hubel, D. H. (1995). Eye, Brain, and Vision. W. H. Freeman.
Keller, A. (2016). Philosophy of olfactory perception. Palgrave Macmillian.
Lederman, S. J., Klatzky, L. M. (2009). Haptic perception: A tutorial. Attention, Perception, & Psychophysics, 71(7),
1439-1459.
Marr, D. (2010). Vision. A Computational Investigation into the Human Representation and Processing of Visual
Information. The MIT Press.
O’Callaghan, C. (2008). Object Perception: Vision and Audition. Philosophy Compass, 3, 803-829.
O'Callaghan, C. (2015). Not all perceptual experience is modality speciﬁc. In D. Stokes, M. Matthen, & S. Biggs (eds.),
Perception and its modalities. Oxford: Oxford University Press, 133–165.
Pylyshyn, Z. (2007). Things and Places: How the Mind Connects with the World. The MIT Press.
Reiland, I. (2014). On Experiencing High-Level Properties. American Philosophical Quarterly, 51, 177-187.
Scholl, B. J. (2001). Objects and attention: the state of the art. Cognition, 80, 1-46.
Scholl, B. J. (2007). Object Persistence in Philosophy and Psychology. Mind & Language, 22, 563–591.
Spence, C., Bayne, T. (2014). Is consciousnes multisensory? In D. Stokes, M. Matthen & S. Biggs (eds.), Perception and its
modalities. New York: Oxford University Press, 95–132.
Spence, C., Smith, B. & Auvray, M. (2014). Confusing tastes with ﬂavours. In D. Stokes, M. Matthen, S. Briggs (Eds.),
Perception and Its Modalities, Oxford: Oxford University Press, 247-276.
Treisman, A. (1998). Feature binding, attention and object perception. Phil.Trans. R. Soc. Lond. B, 353, 1295-1306.
Ullman, S. (1996). High-Level Vision. Object Recognition and High-Level Vision. The MIT Press.
Vecera, S. P., O'Reilly (1998). Figure-Ground Organization and Object Recognition Processes: An Interactive Account.
Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 24, 441-462.
de Vignemont, F. (2007). Habeas Corpus: The sense of ownership of one’s own body. Mind & Language, 22, 427–449.
de Vignemont, F. (2014). A multimodal conception of bodily awareness. Mind, 123(492), 889-1020.
de Vignemont, F. (2015). Pain and bodily care: Whose body matters?. Australasian Journal of Philosophy, 93(3), 542-560.

Sylabusy
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Uwaga i pamięć
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.180.5ce263307377c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0288Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje
obejmujące sztukę i przedmioty humanistyczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest prezentacja i objaśnienie studentom pojęć, teorii, modeli oraz wyników badań dotyczących
uwagi i pamięci. Zaprezentowane zostaną najważniejsze współczesne koncepcje oraz wyniki badań
prowadzonych na gruncie psychologii, neuropsychologii, oraz neuronauki poznawczej. Omawiane będą zarówno
podstawowe mechanizmy uwagi i pamięci, jak również ich zaburzenia oraz różnice indywidualne.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

funkcjonowanie procesów uwagowych i pamięciowych
w umyśle człowieka. Zna i rozumie neurobiologiczne
podłoże funkcji uwagowych i pamięciowych w mózgu
człowieka. Rozumie problem relacji pomiędzy
mózgiem a umysłem.

KGN_K1_W05

prezentacja, zaliczenie,
egzamin pisemny / ustny

KGN_K1_U08

prezentacja, zaliczenie,
egzamin pisemny / ustny

KGN_K1_K05

prezentacja, zaliczenie,
egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

potraﬁ ze zrozumieniem przyswajać i analizować
wiedzę z zakresu problematyki uwagi i pamięci,
prezentowaną w podręcznikach akademickich
i artykułach naukowych. Potraﬁ łączyć czynniki
biologiczne i psychologiczne w wyjaśnianiu
funkcjonowania uwagi i pamięci. Potraﬁ wymienić
specyﬁczne dla tych zagadnień metody badawcze
stosowane we współczesnej psychologii
eksperymentalnej, kognitywistyce i neuronauce
poznawczej. Potraﬁ w sposób krytyczny odnieść się
do nazbyt uproszczonych lub nieadekwatnych
popularyzacji wiedzy naukowej z tej dziedziny.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

interpretacji zachowania ludzi i zjawisk społecznych
w świetle teorii wypracowanych na gruncie
psychologii, kognitywistyki i neuronauki poznawczej
oraz zastosowania swojej wiedzy do rozwiązania
występujących problemów. Rozumie złożoność
czynników determinujących ludzkie zachowanie, nie
lekceważąc i nie pomniejszając wpływu czynników
poznawczych i biologicznych.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

35

przygotowanie do egzaminu

35

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

35

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Funkcje i mechanizmy uwagi. Taksonomia uwagi.

W1, U1, K1

2.

Uwaga a świadomość: Ślepota z nieuwagi i ślepota na zmianę, uwaga w trikach
iluzjonistów.

W1, U1, K1

3.

Selekcja informacji w czasie i przestrzeni: klasyczne paradygmaty
eksperymentalne, typowe wyniki i ich interpretacje.

W1, U1, K1

4.

Neuronalne podłoże mechanizmów selekcji informacji.

W1, U1, K1

5.

Uwaga wykonawcza. Paradygmaty eksperymentalne, typowe wyniki i ich
interpretacje.

W1, U1, K1

6.

Funkcje i mechanizmy pamięci. Wprowadzenie. Historia badań

W1, U1, K1

7.

Pamięć krótkotrwała i robocza: klasyczne paradygmaty eksperymentalne, typowe
wyniki i ich interpretacje. Neuronalne podłoże mechanizmów pamięci
krótkotrwałej i roboczej.

W1, U1, K1

8.

Pamięć długotrwała: klasyczne paradygmaty eksperymentalne, typowe wyniki i
ich interpretacje. Neuronalne podłoże mechanizmów długotrwałej.

W1, U1, K1

9.

Relacje pomiędzy uwagą a pamięcią.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
udział w badaniach, analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny / ustny Zdany egzamin

ćwiczenia

prezentacja, zaliczenie

Zaliczenie prezentacji na ocenę; zaliczenie zadanej aktywności
dodatkowej, np. udziału w badaniach

Literatura
Obowiązkowa
1. Piotr Jaśkowski "Neuronauka poznawcza. Jak mózg tworzy umysł"
Dodatkowa
1. The Handbook of Attention (red. Jonathan Fawcett, Evan Risko, i Alan Kingstone, MIT Press, 2015)
2. Cognitive Neuroscience of Memory (Scott D. Slotnick, Cambridge University Press, 2017)

Sylabusy
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Interpretacja badań EEG w neuronauce
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.180.604baca0027ac.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0288Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje
obejmujące sztukę i przedmioty humanistyczne

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z wynikami najnowszych badań, realizowanych w ramach szeroko
rozumianej neuronauki poznawczej, ze szczególnym uwzględnieniem prac opierających się na pomiarach
elektroencefalograﬁcznych (EEG), pozwalających na precyzyjną rejestrację zmian aktywności elektrycznej mózgu.
W ramach wykładu studenci poznają ﬁzyczne i teoretyczne podstawy pomiaru sygnału EEG, a więc uzyskają
odpowiedź na pytania: Skąd pochodzi sygnał EEG? W jaki sposób jest mierzony? Na czym polega analiza
potencjałów związanych ze zdarzeniem? Jakie znaczenie funkcjonalne mają komponenty wyłaniane z ciągłego
zapisu EEG, m.in. takie jak P1, N1, N170, P2, MMN, N2, N250, P3, LPP, N400, N450, P600, CNV, LRP, ERN, Pe, SPN,
FRN, RewP? Omówione zostaną także najważniejsze obszary zastosowań tej metody, m.in. w zakresie badań nad
percepcją, uwagą, przetwarzaniem języka, kontrolą poznawczą, a zwłaszcza detekcją błędów, hamowaniem
reakcji, monitorowaniem konﬂiktu i przetwarzaniem informacji zwrotnej. Szczególny nacisk zostanie położony
na aspekty metodologiczne prezentowanych badań oraz krytyczną analizę literatury przedmiotu. Zajęcia powinny
przybliżyć studentów do znalezienia odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób użycie zaawansowanych metod
pomiaru aktywności mózgu może rzucić nowe światło na naturę procesów poznawczych i umożliwić
udoskonalenie lub odrzucenie interpretacji, sformułowanych wcześniej na podstawie danych behawioralnych.

Sylabusy

202 / 278

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą teorii,
paradygmatów badawczych oraz metodologii
neuronauki poznawczej. Zna i rozumie jej
terminologię.

KGN_K1_W02,
KGN_K1_W05

egzamin pisemny,
prezentacja, zaliczenie

KGN_K1_U11

prezentacja, zaliczenie

KGN_K1_K05

prezentacja, zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ interpretować wyniki badań z zakresu
neuronauki poznawczej oraz krytycznie analizować
literaturę przedmiotu.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów wziąć udział w merytorycznej
dyskusji na temat naukowego wyjaśniania sposobu
działania umysłu z odwołaniem do jego biologicznego
podłoża.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

15

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie referatu

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

23

przygotowanie do egzaminu

30

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Fizyczne i teoretyczne podstawy pomiaru sygnału EEG. Analiza potencjałów
związanych ze zdarzeniem. Kluczowe komponenty potencjałów związanych ze
zdarzeniem. Uwaga i jej zaburzenia. Detekcja błędów, monitorowanie konﬂiktu,
przetwarzanie informacji zwrotnej. Hamowanie reakcji. Neuronalne korelaty
wybranych różnic indywidualnych, w tym różnic płciowych. Procesy emocjonalne.
Procesy językowe. Kontrola poznawcza i samokontrola.

1.

W1, U1, K1

Istnieje możliwość rozszerzenia lub zawężenia zakresu tematycznego kursu, jeśli
taka zmiana ułatwi osiągnięcie założonych efektów kształcenia.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Egzamin pisemny.

ćwiczenia

prezentacja, zaliczenie

Obecność i aktywny udział w zajęciach – prezentacje, referaty, udział
w dyskusji.

Literatura
Obowiązkowa
1. Anglojęzyczne artykuły naukowe udostępnione przez prowadzącą.
Dodatkowa
1. Luck, S. J. (2014). An Introduction to the Event-Related Potential Technique. Massachusetts: The MIT Press.

Sylabusy
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Argumenty bioetyki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.1280.5cdd5f6a25a70.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z problematyką ochrony danych dotyczących zdrowia

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

student dostrzega i rozumie interdyscyplinarny
charakter ﬁlozoﬁi, zwłaszcza znaczenie namysłu
etycznego w procesie rozwoju nauk medycznych

KGN_K1_W06,
KGN_K1_W09

egzamin ustny,
zaliczenie
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W2

podstawową terminologię bioetyczną w języku
angielskim

KGN_K1_W03,
KGN_K1_W06

egzamin ustny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

krytycznie analizować teksty naukowe z zakresu
bioetyki, identyﬁkować tezy w nich zawarte oraz
rekonstruować argumenty

KGN_K1_U11

egzamin ustny,
zaliczenie

U2

identyﬁkować problemy etyczne w sferze
biomedycyny

KGN_K1_U07,
KGN_K1_U11

egzamin ustny,
zaliczenie

KGN_K1_K03,
KGN_K1_K05

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student jest gotów pod wpływem prezentowanych idei
kształtować swoje postawy, nie rezygnując jednak
z intelektualnej samodzielności i krytycyzmu

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

50

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie do egzaminu

40

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
172

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

A. zaprezentowanie ogólnych normatywnych problemów związanych z prawem do
prywatności i ochrony danych osobowych

W1, W2, U1, U2, K1

2.

B.kwestie dotyczące przestrzegania (i ograniczania) prawa do prywatności i
ochrony danych osobowych w opiece zdrowotnej

W1, W2, U1, U2, K1

3.

C.kwestie dotyczące przestrzegania (i ograniczania) prawa do prywatności i
ochrony danych osobowych w badaniach klinicznych i epidemiologicznych

W1, W2, U1, U2, K1

4.

D.kwestie dotyczące przestrzegania (i ograniczania) prawa do prywatności i
ochrony danych osobowych w zakresie zdrowia publicznego

W1, W2, U1, U2, K1

Sylabusy
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E.formalne modele godzenia zdrowotnych celów społeczeństwa z prawem do
prywatności i ochrony danych osobowych

5.

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin ustny

egzamin ustny z treści wykładów

ćwiczenia

zaliczenie

regularne i aktywne uczestnictwo w zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
bierna znajomość j. angielskiego

Literatura
Obowiązkowa
1. W. Galewicz, Dobro i sprawiedliwość w opiece zdrowotnej, Wydawnictwo UJ, Kraków 2018, rozdz. I, 1. Wartość życia
i jakość życia.
2. Antologia bioetyki, tom 6: Ochrona zdrowia psychicznego, redakcja naukowa Włodzimierz Galewicz, TAiWPN Universitas,
Kraków 2019
3. Anderson, Scott, "Coercion", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2008 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL =
<http://plato.stanford.edu/archives/fall2008/entries/coercion/>
Dodatkowa
1. Tom L. Beauchamp, James F. Childress, Zasady etyki medycznej, tłum. i wstęp W. Jacórzyński, Książka i Wiedza,
Warszawa 1996.
2. B. Gert, C.M. Culver, K.D. Clouser, Bioetyka – ujęcie systematyczne, przeł. M. Chojnacki, słowo/obraz/terytoria, Gdańsk
2009

Sylabusy
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Autobiograﬁa jako „ﬁlozoﬁa praktyczna”. Znaczenie autobiograﬁi dla
ﬁlozoﬁcznej antropologii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.1280.5cdd5f7216ce7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Student powinien rozumieć intelektualny kontekst, w którym autobiograﬁa staje się interesująca ﬁlozoﬁcznie,
oraz umieć go zrekonstruować, wskazując na myślicieli oraz historyczne stanowiska. Zaś na podstawie dyskusji
problemów w czasie zajęć przedstawi, krytyczny lub historyczny, komentarz do wybranej przez siebie
autobiograﬁi lub zagadnienia z zakresu teorii autobiograﬁi. Podczas wspólnej lektury klasyki autobiograﬁi student
obserwuje, jak z życiowego doświadczenia wyłaniają się na drodze historycznej antropologiczne kategorie, które
zna z tekstów czysto ﬁlozoﬁcznych. W ten sposób zyskuje głębsze rozumienie również własnych studiów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

208 / 278

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student powinien rozumieć intelektualny kontekst,
w którym autobiograﬁa staje się interesująca
ﬁlozoﬁcznie, oraz umieć go zrekonstruować, wskazując
na myślicieli oraz historyczne stanowiska. Zaś
na podstawie dyskusji problemów w czasie zajęć
przedstawić krytyczny lub historyczny komentarz
do wybranej przez siebie autobiograﬁi lub zagadnienia KGN_K1_W06
z zakresu teorii autobiograﬁi. Podczas wspólnej lektury
klasyki autobiograﬁi student obserwuje, jak
z życiowego doświadczenia wyłaniają się na drodze
historycznej antropologiczne kategorie, które zna
z tekstów czysto ﬁlozoﬁcznych. W ten sposób zyskuje
głębsze rozumienie również własnych studiów.

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

patrz punkt: cele przedmiotu

KGN_K1_U11

prezentacja

KGN_K1_K01,
KGN_K1_K07

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

poszerzania własnej kultury humanistycznej, rozumnej
rozmowy na temat ﬁlozoﬁcznych zagadnień

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

60

przygotowanie projektu

30

konsultacje

25

przygotowanie do egzaminu

10

przeprowadzenie badań literaturowych

55

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Sylabusy

Celem zajęć jest ukazanie ﬁlozoﬁcznego znaczenia autobiograﬁi – literackiego
„gatunku”, który pojawia się jako kulturowy wynalazek, uznający indywidualne
życie za warte osobnej reﬂeksji.
Zakładamy, że choć bezpośrednią pobudką dla powstania pewnej autobiograﬁi
mogą stać się takie motywy, jak: próżność czy pragnienie sławy, potrzeba
usprawiedliwienia siebie lub uczynienia wyznania, tym, o co naprawdę tu chodzi,
jest ﬁlozoﬁczna „radość rozmawiania z sobą samym”.
Za Georgiem Mischem twierdzimy, że historia autobiograﬁi to dzieje medium, za
pomocą którego umysł staje się siebie świadomy lub inaczej: dzieje ludzkiej
samowiedzy.
W tej swojej funkcji autobiograﬁa staje się dla nas interesująca ﬁlozoﬁcznie.
Tylko na pozór przedstawia ona pewną egzystencję, „jaką ona była”.
W autobiograﬁi jako „medytacji nad jaźnią” życie umysłu wyzwala się i pogłębia.
Poprzez akt autobiograﬁczny porusza się on ku swoim możliwościom. Nie próbuje
odzyskać na własność tego, co przeszłe, lecz chodzi mu o jego życie teraz i w
przyszłości.
Zakładamy tu, że czynność autobiograﬁczna wyrasta z tego samego poziomu,
który odsłaniać chciała fenomenologia.
Zakładamy też, że czynność autobiograﬁczna ma konsekwencje poznawcze oraz
etyczne.
Założenia powyższe i przedmiotowe cele zostaną w czasie zajęć przedyskutowane
w oparciu o teksty teoretyków autobiograﬁi (Coleridge, Dilthey, Misch, Gusdorf,
Croce, Starobinsky, De Man, Olney, Weintraub, Renza, Ankersmit, Foucault i.in),
częściowo referowane przez prowadzącą, oraz zilustrowane analizą klasycznych
dzieł autobiograﬁcznych.
W roku akademickim 2010/2011 były to np.: „List siódmy” Platona, „Rozmyślania”
Marka Aureliusza, „Wyznania” św. Augustyna.

W1, U1, K1
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Na rok akademicki 2019/2020 planujemy: Rousseau, „Wyznania” oraz „Marzenia
samotnego wędrowca”. A także: Goethego „Z mojego życia. Zmyślenie i prawda”
oraz ﬁkcyjną biograﬁę: Carlyle, „Sartor Resartus. The Life and Opinions of Herr
Teufelsdrockh.”
Dla prezentowanego w czasie zajęć antropologicznego podejścia do autobiograﬁi
ukazany zostanie – metodą przedstawienia pisarzy, myślicieli i stanowisk kontekst historyczny.
Student powinien na tej podstawie rozumieć intelektualny kontekst, w którym
autobiograﬁa staje się interesująca ﬁlozoﬁcznie, oraz umieć go zrekonstruować,
wskazując na myślicieli oraz historyczne stanowiska. Zaś w oparciu o dyskusję
problemów w czasie zajęć przedstawić krytyczny lub historyczny komentarz do
wybranej przez siebie autobiograﬁi lub zagadnienia z zakresu teorii autobiograﬁi.
Podczas wspólnej lektury klasyki autobiograﬁi student obserwuje, jak z życiowego
doświadczenia wyłaniają się na drodze historycznej antropologiczne kategorie,
które zna z tekstów czysto ﬁlozoﬁcznych. W ten sposób zyskuje głębsze
rozumienie również własnych studiów.

2.

Szczegółowa problematyka ulega co roku zmianie z uwagi na doktorantów i
studentów kontynuujących zajęcia.
Na początku kursu tematem było np. odkrycie autobiograﬁi jako kategorii życia
przez „świadomość historyczną.” W ramach tego dyskutowaliśmy: I. Na czym
polega „świadomość historyczna” i na jakiej drodze się wyłania? W oparciu o:
T.Manna, „Józef i jego bracia”: Prolog.
II. Odkrycie indywidualności przez Greków (Hezjod, liryka
attycka, Heraklit, tragedia grecka, Sokrates).
III. Retoryczne dzieło autobiograﬁczne Izokratesa a „List siódmy” Platona. Co
sprawia, że autobiograﬁczny impuls otrzymuje retoryczno-konwencjonalną
„odpowiedź”?
IV. Greckie i rzymskie (stoickie) spojrzenie na świat jako na teatr a autobiograﬁa.
„Rozmyślania” Marka Aureliusza. Dialogiczna struktura myślenia.
V. Romantyzm a zainteresowanie praktyką i teorią autobiograﬁi.
Związek pomiędzy autobiograﬁą a romantyczną teorią ironii. W oparciu o wybrane
fragmenty z tekstów braci Schleglów, Novalisa, a także „O teatrze marionetek”
Kleista. VI. Paul de Man, „Retoryka czasowości.” Autobiograﬁa jako alegoria życia.
VII. Fichte i Hegel a podniesienie autobiograﬁi do rangi ﬁlozoﬁi.
VIII.Ujęcie autobiograﬁi w „Budowie świata historycznego...” Diltheya.
Zilustrowanie diltheyowskich „kategorii życia” przy pomocy fragmentów
„Pamiętników Hadriana” Yourcenar.
IX. Georga Mischa teoria autobiograﬁi z „Historii autobiograﬁi”.
X. „Wyznania” św. Augustyna. Dusza przekracza samą siebie.
Życie jest czymś więcej w stosunku do tego, co przeżyte. Jak posługując się
językiem wyrazić to, czego nie zawiera „litera” życia?
XI. Autobiograﬁa jako praca życia nad samym sobą i wyznacznik człowieczeństwa.
Kiedy autobiograﬁa staje się karykaturą?
.
W następnych latach kontynuowaliśmy tematy i przeszliśmy do
pytania o podmiot autobiograﬁi.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwersatoryjny, dyskusja, konsultacje

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Efekty kształcenia i nabywane umiejętności sprawdzane są w praktyce w
ciągu całego semestru podczas konsultacji indywidualnych oraz dyskusji w
czasie zajęć. Ostateczną formą sprawdzenia efektów kształcenia,
nabytych umiejętności, a także uzyskanych kompetencji społecznych
będą : przedstawiona przez studenta prezentacja i rozmowa na jej temat
w czasie egzaminu. Na podstawie uczestnictwa w zajęciach i pozytywnie
ocenionej prezentacji student przystępuje do egzaminu, polegającego na
rozmowie o problematyce zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach i systematyczna lektura wskazanych tekstów

Literatura
Obowiązkowa
1. J.J. Rousseau, Wyznania, w przekładzie T. Żeleńskiego (Boya), Kraków 1915. J.J. Rousseau, Marzenia samotnego
wędrowca”, w przekładzie E. Rzadkowskiej, Wrocław 1983. T. Carlyle, Sartor Resartus, ed. K. McSweeney and P. Sabor,
Oxford World's Classics, New York 1987.
Dodatkowa
1. 1.W. Dilthey, Budowa świata historycznego w naukach humanistycznych, przeł. E. Paczkowska-Łagowska, słowo/obraz
terytoria, Gdańsk 2004. 2. G.Misch, A History of Autobiography in Antiquity, t. 1-2, London 1950. 3. B. Croce, Philosophy,
Poetry, History. An Anthology of Essays , transl. C. Sprigge, Oxford University Press, New York, Toronto 1966. 4. J. Olney
(ed.), Autobiography:Essays Theoretical and Critical, Princeton University Press, Princeton, New Jersey 1980.

Sylabusy
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Egzystencjalizm
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.1280.5cdd5f6d777fc.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Analiza podstawowych problemów ﬁlozoﬁi egzystencjalistycznej i fenomenologii bytu ludzkiego. Rys historyczny
od Kierkegaarda po egzystencjalizm amerykański. Wątki ontologii i konstytucji świata; trwoga istnienia,
podstawowe projekty egzystencji ludzkiej, absurd istnienia. Analiza tekstów ﬁlozoﬁcznych, literackich i dzieł
sztuki.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

uczestnik zajęć ma zdobyć wiedzę dotyczącą zasad,
ideałów i ﬁlozoﬁcznych korzeni koncepcji ﬁlozoﬁi
egzystencjalnej

KGN_K1_W06,
KGN_K1_W10

egzamin ustny

KGN_K1_U04,
KGN_K1_U11,
KGN_K1_U12

zaliczenie

KGN_K1_K01,
KGN_K1_K02,
KGN_K1_K03,
KGN_K1_K04,
KGN_K1_K05,
KGN_K1_K07,
KGN_K1_K08,
KGN_K1_K10,
KGN_K1_K11

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

posługiwać się odpowiednimi fragmentami tekstów
źródłowych w celu unaocznienia tez ﬁlozoﬁcznych,
oraz rozumie teoretyczne podstawy poszczególnych
kierunków w ﬁlozoﬁi egzystencjalnej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

współpracy w celu wykonania zadania badawczego

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do egzaminu

50

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
130

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Rys historyczny kierunku ﬁlozoﬁi egzystencjalnej
2. rozróżnienie pomiędzy egzystencjalnym, a egzystencjalistycznym
3. tradycja starożytna, nowożytna, współczesna
Zakres tematów: Doktryna bytu ludzkiego jako egzystencji w sytuacji, od Pascala
po Jean Luc Marion.

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin ustny

zdany egzamin na ocenę pozytywną

ćwiczenia

zaliczenie

obecność i aktywność

Wymagania wstępne i dodatkowe
bez wymagań wstępnych

Literatura
Obowiązkowa
1. S. Kierkegaard - Bojaźń i drżenie, J.P. Sartre – Egzystencjalizm jest humanizmem; A. Camus – Obcy, Upadek; M.
Heidegger – List o humanizmie, M. Merleau-Ponty – Wstęp do fenomenologii; F. Dostojewski – Notatki z podziemia; L.
Szestow – Dostojewski i Nietzsche. Filozoﬁa tragedii; F. Nietzsche – Tako rzecze Zaratustra; G. Marcel – Tajemnica bytu;
K. Jaspers – Filozoﬁa egzystencji. Wybór pism.
Dodatkowa
1. J.P. Sartre – Mdłości, Przy drzwiach zamkniętych; L. Szestow – Ateny i Jerozolima;

Sylabusy
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Estetyka performatywna przestrzeni miejskiej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.1280.5cdd5f6f34096.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
e-learning: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z estetycznymi aspektemi działań o charakterze performatywnym, które
podejmowane są w obrębie współczesnej kultury miejskiej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

różne koncepcje z zakresu estetyki performatywnej,
które stanowić mogą teoretyczne ramy dla procesu
rekonstytucji podmiotowego doświadczenia
estetycznego w przestrzeni miejskiej

KGN_K1_W08,
KGN_K1_W09

egzamin ustny, esej,
prezentacja

W2

współzależności pomiędzy różnymi dyscyplinami
o charakterze performatywnym uprawianymi
w przestrzeni miejskiej, zarówno będącymi już
przedmiotem namysłu estetycznego takimi jak graﬃti
a także stosunkowo nowymi lub nie objętymi do tej
pory estetyczną reﬂeksją jak urban explorations,
architektura mobilna / prowizoryczna czy parkour.

KGN_K1_W08,
KGN_K1_W09

egzamin ustny, esej,
prezentacja

W3

towarzyszącą miejskim zjawiskom performatywnym
sferą działań medialnych, znajdującą swój wyraz
w dokumentalnych produkcjach ﬁlmowych, fotograﬁi
i blogosferze. Student zna i rozumie środowisko
elektroniczne Second Life służące do dydaktyki
w systemie e-learningu poprzez instytucję Academia
Electronica Instytutu Filozoﬁi UJ.

KGN_K1_W11,
KGN_K1_W12

egzamin ustny, esej,
prezentacja

U1

rozpoznawać, analizować oraz oceniać działania
o charakterze performatywnym podejmowane
w przestrzeni miejskiej oraz dokonywać interpretacji
ich estetycznych kontekstów.

KGN_K1_U04,
KGN_K1_U12

egzamin ustny, esej,
prezentacja

U2

posługiwać się środowiskiem elektronicznym Second
Life w procesie e-learningu prowadzonego w ramach
Academia Electronica Instytutu Filozoﬁi UJ

KGN_K1_U01,
KGN_K1_U02,
KGN_K1_U06,
KGN_K1_U09

egzamin ustny,
prezentacja

K1

rozpoznawania i rozumienia performatywnych
aspektów aktywności podejmowanych w ramach
współczesnej kultury miejskiej

KGN_K1_K01,
KGN_K1_K02,
KGN_K1_K03,
KGN_K1_K05

egzamin ustny, esej,
prezentacja

K2

efektywnej współpracy w ramach elektronicznego
środowiska sieciowego e-learningu

KGN_K1_K05,
KGN_K1_K06,
KGN_K1_K07,
KGN_K1_K08

egzamin ustny,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

e-learning

60

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie eseju

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Wprowadzenie kategorii performatywności w kontekst estetyki współczesnego
miasta.
Ku performatywnej estetyce miasta:
1. Performing City. Ku performatywnej estetyce miasta
2. Performing City. Somatyczna autonomia podmiotu
3. Somatyka miasta. Ciało-umysł w przestrzeni miasta
4. Czym jest działalność performatywna? Permormatywność poza performansem
5. Kategoria gry w kontekście performatywności
6. Czy estetyka codzienności może mieć charakter performatywny?
7. Program i styl jako kategorie perfomansu miejskiego

1.

W1, U1, U2, K1, K2

Performatyka miasta:
8. U podstaw współczesnej kultury ulicy: Performatyka obrazów miejskich –
graﬃti, street art
9. U podstaw współczesnej kultury ulicy: Performatyka dzwięku
10. Architektura mobilna i prowizoryczna. Tymczasowość zamieszkiwania
11. Urban Explorations. Kontemplując tkankę miasta
12. Estetyka ruin jako element doświadczenia indywidualnego oraz polityki
kulturalnej miasta
13. Parkour I Freerunning
14. Skateboarding
15. Jibbing

2.

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
e-learning

Formy zaliczenia
egzamin ustny, esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
maksymalnie 2 nieobecności, egzamin ustny, prezentacja,
esej

Wymagania wstępne i dodatkowe
fakultatywny

Sylabusy
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Literatura
Obowiązkowa
1. 1. J. Petri, Fenomen japońskiej architektury prowizorycznej, w: Studia z Architektury Nowoczesnej 4, 2011 2. E. Rewers,
Post – Polis. Wstęp do ﬁlozoﬁi ponowoczesniego miasta, Universitas, Kraków, 2005 ( fragm ) 3. Y. Saito, Everyday
Aesthetics, Oxford, 2007, ( fragm ) 4. R. Schechner, Perofrmatyka (fragm), Wydawnictwo Instytutu Kultury im. Jerzego
Grotowskiego, 2006
2. 5. Shusterman Richard, Estetyka Pragmatyczna i doświadczenie nieobecności miejskiej, w: Kultura Współczesna, 2004, nr
1 6.. Sinclair Brian, Urban Japan, Considering Homelessness, Categorizing Shelter and Contemplating Culture, w:
www.aia.org 7. Szarecki Artur, Somatyka Miasta, w Kultura Miasta 2008, nr 1
Dodatkowa
1. 1. Shusterman Richard, Performing Life. Aesthetics Alternatives for the Ends of Art, 2000 ( fragm ) Lista lektur będzie
uzupełniana/weryﬁkowana po ustaleniu konkretnych potrzeb i zainteresowań ze strony studentów,. oraz w przypadku
ukazania się istotnych publikacji na dany temat

Sylabusy
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Filozoﬁa na przełomie XX/XXI wieku
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.1280.5cdd5f6b1768b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Podczas kursu będzie prezentowana ﬁlozoﬁa najnowsza, analizowane będę współczesne dyskusje ﬁlozoﬁe i idee.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

absolwent zna i rozumie ma podstawową wiedzę
o miejscu i znaczeniu współczesnej ﬁlozoﬁcznych
w systemie nauk humanistycznych oraz o ich
specyﬁce przedmiotowej i metodologicznej

KGN_K1_W01,
KGN_K1_W02

brak zaliczenia
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absolwent zna i rozumie posiada uporządkowaną
i pogłębioną wiedzę szczegółową (którą prezentuje
w trakcie egzaminu licencjackiego) w ﬁlozoﬁi
współczesnej

KGN_K1_W04

brak zaliczenia

U1

absolwent potraﬁ rozumie różnorodność
światopoglądów współczesnych, postaw i norm
moralnych współczesnej ﬁlozoﬁi reprezentowanych
przez przedstawicieli odmiennych środowisk, kultur
i epok

KGN_K1_U12

brak zaliczenia

U2

absolwent potraﬁ odnosi problemy ﬁlozoﬁczne
do problemów formułowanych i rozwiązywanych
na gruncie innych nauk (humanistycznych,
społecznych, przyrodniczych, ścisłych)

KGN_K1_U12

brak zaliczenia

W2

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

absolwent jest tolerancyjny wobec przedstawicieli
innych kultur, wyznań religijnych i postaw
światopoglądowych; szanuje odmienności, ale potraﬁ
bronić wyznawanych przez siebie wartości

KGN_K1_K01,
KGN_K1_K05

brak zaliczenia

K2

absolwent jest gotów do jest tolerancyjny wobec
KGN_K1_K01,
przedstawicieli innych kultur, wyznań religijnych
KGN_K1_K11,
i postaw światopoglądowych; szanuje odmienności, ale
KGN_K1_K13
potraﬁ bronić wyznawanych przez siebie wartości

brak zaliczenia

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

uczestnictwo w egzaminie

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Analiza współczesnych ﬁlozoﬁi wielokulturowości, multikulturalizmu i różnic
kulturowych

W2, U1, U2, K1, K2

2.

Analiza kwestii współczesnej globalizacji, jej pozytywnych jak i negatywnych
aspektów

W1, W2, U1, U2, K1, K2

3.

Filozoﬁe sieciowe, technologie współczesne, technologia i życie człowieka

W1, U1, K1

4.

Współczesna ﬁlozoﬁa zaangażowana, ekoetyka, ﬁlozoﬁa zrównoważonego
rozwoju.

W2, U2, K2

5.

Przemiany, przyszłość i tradycja w ﬁlozoﬁi współczesnej

W2, U2, K1

6.

Nowy humanizm i posthumanizm współczesne koncepcje człowieka i
postczłowieka

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

brak zaliczenia

esej

ćwiczenia

brak zaliczenia

esej

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Literatura
Obowiązkowa
1.
2.
3.
4.
5.

Rosi Braidotti "Po człowieku"
Nick Bistrom "Superinteligencja"
Michael Schmidt-Salomon "Humanizm ewolucyjny"
Will Kymlicka "Zoopolis
Kwame Anthony Appiah "Kosmopolityzm"

Dodatkowa
1.
2.
3.
4.
5.

Daniel Dennett "Świadomość"
Sam Harris "Free will"
Alain de Botton "Lęk o status"
Tariq Modood "Multikulturalizm"
Dariusz Gzyra "Dziękuję za świńskie oczy"

Sylabusy
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Graﬁka komputerowa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.1280.5ca75b584b2c8.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0288Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje
obejmujące sztukę i przedmioty humanistyczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z obsługą podstawowych programów przeznaczonych do tworzenia graﬁki
dwuwymiarowej i trójwymiarowej.

C2

Przekazanie wiedzy z obszaru teorii graﬁki komputerowej.

C3

Uświadomienie studentom problemów związanych z rolą graﬁki komputerowej w rożnych obszarach nauki,
techniki, ekonomii i funkcjonowania we współczesnym społeczeństwie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

terminologię związaną ze współczesną graﬁką
komputerową.

KGN_K1_W01

egzamin ustny, projekt

W2

student posiada wiedzę dotyczącą wykorzystania
pakietów oprogramowania przeznaczonych
do tworzenia graﬁki komputerowej.

KGN_K1_W04

egzamin ustny, projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

tworzyć projekty graﬁczne wykorzystując w tym celu
wybrane pakiety oprogramowania.

KGN_K1_U02

egzamin ustny, projekt

U2

wskazywać metody rozwiązania wybranych
problemów związanych z obszarem graﬁki
komputerowej.

KGN_K1_U04

egzamin ustny, projekt

KGN_K1_K01

egzamin ustny, projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielnego pogłębiania swej wiedzy z obszaru
współczesnej graﬁki komputerowej.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

30

przygotowanie projektu

50

przygotowanie do egzaminu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
110

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Reprezentacja obiektów graﬁcznych, krzywe i powierzchnie, obszary płaskie,
bryły, reprezentacja szkieletowa, geometria brył

W1, U1, K1

2.

Modelowanie krzywych, reprezentacje krzywych, funkcje sklejane i funkcje
wielomianowe, krzywe Beziera, krzywe B-sklejane

W1, U1, K1

3.

Modelowanie powierzchni, reprezentacja powierzchni, powierzchnie Beziera,
gładka interpolacja funkcją kawałkami wielomianową, stopnia 3, powierzchnie Bsklejane, powierzchnie Coonsa, powierzchnie Gordona

W1, U1, K1

4.

Algorytmy wyznaczania linii i powierzchni zasłoniętych, algorytm z buforem
głębokości, algorytm przeglądani aliniami poziomymi, algorytm sortowania ścian

W1, W2, U1, U2, K1

Sylabusy
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5.

Szczególne klasy obiektów trójwymiarowych, rysowanie powierzchni zadanych
funkcją dwóch zmiennych, wizualizacja molekuł, powierzchnie zdeﬁniowane w
sposób parametryczny

W1, U1, U2, K1

6.

Modelowanie oświetlenia, koloru i tekstury, wyznaczanie cieni, cieniowanie
powierzchni przedmiotów, algorytm śledzenia promieni

W1, U2, K1

7.

Wykorzystanie efektu metamorfozy w pakiecie CorelDRAW i kształtowania
obiektów.

W2, U2, K1

8.

Wykorzystanie trójwymiarowego efektu głębi w pakiecie CorelDRAW.

W2, U2, K1

9.

Podstawy obsługi interfejsów wybranych pakietów graﬁcznych 3D.

W2, U2, K1

10.

Projekty i sceny w pakietach graﬁcznych 3D, struktura projektu, automatyczne
listy projektów, modele referencyjne, łączenie scen

W1, W2, U1, U2, K1

11.

Drzewo renderingu, podstawowe typy shadingu, projekcja równoległa, projekcja
cylindryczna, projekcja sferyczna

W1, U1, K1

12.

Filtry selekcji, narzędzia, tryby

W1, W2, U2, K1

13.

Globalny i lokalny układ współrzędnych

W1, W2, U1, U2

14.

Transformacje, translacja, rotacja, skalowanie

W2, U2

15.

Typy świateł, selektywność świateł, typy cieni, kaustyka, fotony

W2, U2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, metoda projektów, wykład konwencjonalny, ćwiczenia laboratoryjne,
konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin ustny

Uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu

ćwiczenia

projekt

Wykonanie projektu graﬁcznego

Wymagania wstępne i dodatkowe
wymagana jest znajomość podstaw matematyki, zwłaszcza geometrii (planimetria i stereometria), znajomość obsługi
komputera, obecność na zajęciach nie jest obowiązkowa

Literatura
Obowiązkowa
1. Michał Jankowski, Elementy graﬁki komputerowej, Wydawnictwa naukowo-Techniczne, Warszawa, 2002
Dodatkowa
1. Paweł Krzemiński, Softimage XSI - Podstawy, Wydawnictwo HELION, Gliwice, 2002

Sylabusy
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Językoznawstwo kognitywne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.1280.5cdd5f8ceb012.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0288Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje
obejmujące sztukę i przedmioty humanistyczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zasadniczym celem kursu jest zaznajomienie uczestników z głównymi nurtami i kierunkami badawczymi
w językoznawstwie kognitywnym oraz z najważniejszymi pojęciami, koncepcjami i metodami wykorzystywanymi
do modelowania zjawisk językowych ujmowanych z perspektywy poznawczej.

C2

Oprócz zagadnień ściśle językoznawczych omówione zostaną również kwestie z pogranicza ﬁlozoﬁi umysłu i teorii
reprezentacji związane z wykorzystywaniem narzędzi językoznawstwa kognitywnego do wyjaśniania procesów
myślenia i porozumiewania się przy współudziale systemów symbolicznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna i rozumie terminologię, teorię
i metodologię językoznawstwa kognitywnego oraz ma
uporządkowaną wiedzę ogólną na ich temat.

KGN_K1_W05

egzamin pisemny,
zaliczenie

W2

Student ma uporządkowaną wiedzę szczegółową
na temat wybranych teorii, koncepcji i metod
badawczych językoznawstwa kognitywnego.

KGN_K1_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie

W3

Student zna główne nurty językoznawstwa
kognitywnego i potraﬁ opisać ich cechy
charakterystyczne w powiązaniu z dyscyplinami
pokrewnymi.

KGN_K1_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie

U1

Student potraﬁ, kierując się wskazówkami
wykładowcy, rozwijać i pogłębiać swoją wiedzę
i umiejętności w zakresie językoznawstwa
kognitywnego i dyscyplin pokrewnych.

KGN_K1_U01

egzamin pisemny,
zaliczenie

U2

Student rozpoznaje i opisuje główne problemy
z zakresu językoznawstwa kognitywnego oraz potraﬁ
wskazać ich standardowe rozwiązania w ramach
aktualnych stanowisk i koncepcji tej dyscypliny.

KGN_K1_U08

egzamin pisemny,
zaliczenie

U3

Student potraﬁ jasno i w sposób zdyscyplinowany
przedstawiać swoje poglądy i przemyślenia związane
z kwestiami poruszanymi na zajęciach oraz racjonalnie
dyskutować na ich temat, wykorzystując zdobytą
wiedzę.

KGN_K1_U11

egzamin pisemny,
zaliczenie

K1

Student jest gotów myśleć samodzielnie i krytycznie,
wystrzega się demagogii i fałszywych argumentów,
nie akceptuje roszczeń zagrażających wolności
i autonomii jednostki.

KGN_K1_K03

egzamin pisemny,
zaliczenie

K2

Student jest otwarty na nowe teorie, argumenty, idee
i postawy, które stara się poznać i zrozumieć. Jest
gotowy do zmiany własnego stanowiska pod ich
wpływem.

KGN_K1_K05

egzamin pisemny,
zaliczenie

K3

Student umie współpracować w grupie, przyjmując
w niej różne role. Potraﬁ skutecznie i w sposób
niewykluczający komunikować się z innymi.

KGN_K1_K07

egzamin pisemny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

uczestnictwo w egzaminie

3

przygotowanie eseju

24

Sylabusy
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przygotowanie do egzaminu

45

przygotowanie do ćwiczeń

18

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Współczesne kontrowersje dotyczące natury języka i metod jego badania.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

2.

Nurt modularno–natywistyczny a podejścia kognitywno–ewolucyjne w badaniach
nad zjawiskami językowymi.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

3.

Semiotyczna perspektywa językoznawstwa a dynamiczne, komunikacyjne ujęcia
zjawisk językowych.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

4.

Modele i modelowanie w językoznawstwie kognitywnym.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

5.

Gramatyka uniwersalna N. Chomskiego i semantyka pojęciowa R. Jackendoﬀa.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

6.

Obliczeniowe teorie umysłu i LOT J. A. Fodora.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

7.

Język i myślenie w ujęciu G. Lakoﬀa i M. Johnsona – ucieleśniony charakter
poznania i doświadczeniowy wymiar struktur pojęciowych.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

8.

Elementy semantyki kognitywnej – ramy interpretacyjne, schematy
wyobrażeniowe, scenariusze, idealizacyjne modele kognitywne, taksonomie,
kategorie radialne, prototypy.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

9.

Dynamiczne reprezentacje zjawisk znaczeniowych – metafory konceptualne,
przestrzenie mentalne, amalgamaty pojęciowe.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

10.

Główne założenia gramatyki kognitywnej R. W. Langackera.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, analiza tekstów, seminarium, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
multimedialną, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Aktywne uczestnictwo w zajęciach.

ćwiczenia

zaliczenie

Regularne i aktywne uczestnictwo w zajęciach, pisemna praca
zaliczeniowa.

Sylabusy
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs metodologii badań językoznawczych lub równorzędny. Umiejętność samodzielnej pracy z zaawansowanymi tekstami
naukowymi.

Literatura
Obowiązkowa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Evans V., Leksykon językoznawstwa kognitywnego, Kraków 2009.
Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa. Redakcja E. Tabakowska, Kraków 2001.
Lakoﬀ G., Johnson M., Metafory w naszym życiu, Warszawa 1988.
Lakoﬀ G., Kobiety, ogień i rzeczy niebezpieczne. Co kategorie mówią nam o umyśle, Kraków 2011.
Langacker R.W., Gramatyka kognitywna. Wprowadzenie, Kraków 2009.
Nowak T., Język w świetle odkryć nauki, Kraków 2011.
Tomasello M., Kulturowe źródła ludzkiego poznawania, Warszawa 2002.

Dodatkowa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kleiber G., Semantyka prototypu. Kategorie i znaczenie leksykalne, Kraków 2003.
Kövecses Z., Język, umysł, kultura. Praktyczne wprowadzenie, Kraków 2011.
Langacker R.W., Wykłady z gramatyki kognitywnej. Lublin 2001, oprac. red. H. Kardela, P. Łozowski, Lublin 2005.
Libura A., Teoria przestrzeni mentalnych i integracji pojęciowej. Struktura modelu i jego funkcjonalność, Wrocław 2010.
Mecner P., Elementy gramatyki umysłu. Od „Struktur składniowych” do minimalizmum, Kraków 2005.
Pawelec A., Znaczenie ucieleśnione. Propozycje kręgu Lakoﬀa, Kraków 2005.
Taylor J. R., Gramatyka kognitywna, Kraków 2007.
Taylor J. R., Kategoryzacja w języku. Prototypy w teorii językoznawczej, Kraków 2001.

Sylabusy
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Ethical Aspects of Artiﬁcial Intelligence (e-kurs)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.1280.604df728e8b5e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0288Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje
obejmujące sztukę i przedmioty humanistyczne

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład online: 21

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Familiarize students with current debates about the moral and ethical issues connected to advances in artiﬁcial
intelligence

C2

Give means to analyze complex and interdisciplinary texts

C3

Being able to formulate a theoretical argument and present it in a paper

C4

Understanding of ethical issues in artiﬁcial intelligence

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

KGN_K1_W01,
KGN_K1_W02,
KGN_K1_W03,
KGN_K1_W08

esej

KGN_K1_U04,
KGN_K1_U06,
KGN_K1_U07,
KGN_K1_U08,
KGN_K1_U09,
KGN_K1_U10,
KGN_K1_U11

esej

KGN_K1_K01,
KGN_K1_K02,
KGN_K1_K03,
KGN_K1_K04,
KGN_K1_K05,
KGN_K1_K06

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład online

21

analiza badań i sprawozdań

10

analiza problemu

5

przygotowanie eseju

30

wykonanie ćwiczeń

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
86

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
21

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.
1.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, metody e-learningowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład online

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Completion of a paper (50%) and participation in onine forum (50%)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Literatura
Obowiązkowa
1. Klincewicz, Michał. "Autonomous Weapons Systems, the Frame Problem and Computer Security." Journal of Military
Ethics 14.2 (2015): 162-176.
2. Roﬀ, Heather M., and David Danks. "Trust but Verify”: The diﬃculty of trusting autonomous weapons systems." Journal of
Military Ethics 17.1 (2018): 2-20.
3. A. Chouldechova, (2016). Fair Prediction with Disparate Impact: A Study of Bias in Recidivism Prediction Instruments. Big
Data. 5. 10.1089/big.2016.0047.
4. J. Rawls, (1958). Justice as fairness. Philosophical Review 67 (2):164-194.
5. Fairness in Machine Learning: Lessons from Political Philosophy Reuben Binns https://arxiv.org/abs/1712.03586
6. Lanzing, M. (2016). The transparent self. Ethics and Information Technology, 18(1), 9-16.
https://doi.org/10.1007/s10676-016-9396-y
7. Klincewicz, Michał (2019). Robotic Nudges for Moral Improvement through Stoic Practice. Techné: Research in Philosophy
and Technology 23 (3):425-455.
8. Andreas Theodorou, Robert H. Wortham & Joanna J. Bryson (2017) Designing and implementing transparency for real
time inspection of autonomous robots, Connection Science, 29:3, 230-241, DOI: 10.1080/09540091.2017.1310182
9. Vayena E, Blasimme A, Cohen IG (2018) Machine learning in medicine: Addressing ethical challenges. PLoS Med 15(11):
e1002689. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1002689
10. Deﬁnitions, methods, and applications in interpretable machine learning W. James Murdoch, Chandan Singh, Karl
Kumbier, Reza Abbasi-Asl, Bin Yu Proceedings of the National Academy of Sciences Oct 2019, 116 (44) 22071-22080;
DOI: 10.1073/pnas.1900654116
Dodatkowa
1. https://iep.utm.edu/ethic-ai/

Sylabusy
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Historia marksizmu: ﬁlozoﬁa i utopia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.1280.5cdd5f6933657.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs przedstawia historię kształtowania się doktryny marksistowskiej oraz jej różne formy w myśli XIX i XX wieku.
Nacisk zostanie położony na ﬁlozoﬁczne źródła i konteksty marksizmu oraz jego utopijne paradoksy
i konsekwencje.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

- elementarne informacje na temat historii myśli
marksistowskiej i inspirowanych przez nią ruchów
politycznych; - rozumie podstawowe kategorie i idee
marksizmu;

KGN_K1_W01,
KGN_K1_W02,
KGN_K1_W07

egzamin ustny,
zaliczenie

KGN_K1_U01,
KGN_K1_U11,
KGN_K1_U12

egzamin ustny,
zaliczenie

KGN_K1_K01,
KGN_K1_K02,
KGN_K1_K03,
KGN_K1_K05,
KGN_K1_K11,
KGN_K1_K13

egzamin ustny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

- samodzielnie analizować najważniejsze koncepty
Marksa i jego następców; - odróżniać koncepcję
Marksa od jej późniejszych rozwinięć i interpretacji; rozpoznawać podstawowe antynomie myśli Marksa
i jego następców; - poznać wkład marksizmu
do współczesnych nauk społecznych
i humanistycznych; - umieszczać koncepcje i idee
marksistowskie w szerokim kontekście dziejów
zachodniej ﬁlozoﬁi i myśli społecznej;

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

- rozumieć zagrożenia wynikające z ideologiczności
i utopijności myślenia; - deﬁniowania społecznych
funkcje ﬁlozoﬁi; - samodzielnego zajmowania
stanowiska wobec różnych ideałów społecznych
i doktryn politycznych; - krytycznego dystansu wobec
debaty politycznej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

60

przygotowanie do egzaminu

45

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
165

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Wykład prezentuje podstawowe elementy doktryny Karola Marksa oraz historię
myśli marksistowskiej w XIX i XX wieku na szerokim tle dziejów ﬁlozoﬁi i wydarzeń
politycznych.
W trakcie ćwiczeń analizowane będą teksty klasyków marksizmu.
Problematyka wykładów:
1. Genealogia marksizmu: socjalizm utopijny i lewica heglowska
2. Materializm historyczny: ﬁlozoﬁczne fundamenty i implikacje
3. Komunizm i utopia racjonalnego kresu dziejów
4.Fryderyk Engels i zwrot naturalistyczny. Paradoksy dialektyki przyrody.
5. II Międzynarodówka i marksizm ortodoksyjny
6. Rewizjonizm polityczny i ﬁlozoﬁczny w marksizmie XX wieku
7. Kazimierz Kelles-Krauz i Stanisław Brzozowski: oblicza marksizmu w Polsce
8.Narodnictwo i początki marksizmu rosyjskiego. Georgij Plechanow
9. Marksizm legalny, czyli rewizjonizm w Rosji. Narodziny bolszewizmu
10.Lenin i leninizm. Rewolucja bolszewicka a marksizm
11. Filozoﬁa po rewolucji: Antonio Gramsci, György Lukács, Karl Korsch
12. Szkoła frankfurcka i krytyczna teoria społeczna

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin ustny

Znajomość treści wykładów. Znajomość lektur czytanych na ćwiczeniach.
Opracowanie co najmniej jednej pozycji z listy lektur obowiązkowych.

ćwiczenia

zaliczenie

Obecność na zajęciach. Aktywny i pożyteczny udział w zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczony kurs HF04p (Filozoﬁa nowożytna) lub zgoda prowadzących

Literatura
Obowiązkowa
1. Literatura obowiązkowa do egzaminu (jedna książka do wyboru): E. Hobsbawm, Jak zmienić świat. Marks i marksizm
1840-2011, Warszawa 2013 L. Kołakowski, Główne nurty marksizmu. Powstanie-rozwój-upadek, t. I-III (dostępnych jest
kilka różnych wydań) A. Walicki, Marksizm i skok do królestwa wolności. Dzieje komunistycznej utopii, Warszawa 1996
Dodatkowa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

E. Balibar, Filozoﬁa Marksa, Warszawa 2007
I. Berlin, Karol Marks. Jego życie i środowisko, Warszawa 1999
A. Flis, Antynomie wielkiej wizji. Rekonstrukcja i krytyka marksowskiej teorii historii, Kraków 1990
K. R. Popper, Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, t. II, Warszawa 19931
S. Rainko, Marks. Dwie ﬁlozoﬁe, Warszawa 2015
J. Schumpeter, Kapitalizm, socjalizm, demokracja, Warszawa 20092
A. Walicki, Polska, Rosja, marksizm. Studia z dziejów marksizmu i jego recepcji, Warszawa 1983 E. Voegelin, Od
Oświecenia do rewolucji, Warszawa 2011
8. Wykaz literatury ma charakter poglądowy. Pełne informacje bibliograﬁczne podawane będą w trakcie zajęć
z uwzględnieniem najnowszej literatury.

Sylabusy
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Nowe źródła ﬁlozoﬁi politycznej w Rzeczypospolitej XVII w.
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.1280.620e1c4975393.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z kontekstem historycznym

C2

Kompetencje w zakresie interpretacji źródeł

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

kontekst historyczny amalizowanych źródeł.

KGN_K1_W08

zaliczenie na ocenę

W2

terminologię ﬁlozoﬁi politycznej XVII w.

KGN_K1_W06

zaliczenie na ocenę

Sylabusy
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować źródła w ich kontekście historycznym.

KGN_K1_U11

zaliczenie na ocenę

KGN_K1_K07

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
wspólnej pracy w grupie nad problemami
interpretacyjnymi.

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

30

analiza problemu

30

przygotowanie dokumentacji

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

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.

W latach 1690/1691 Zachariasz Modzelewski, Krzysztof Puciłowski i Andrzej
Boreysza wygłosili na Uniwersytecie Wileńskim wykłady o polityce. Teksty te
świadczą o tym, jak postrzegano ustrój, instytucje i wartości polityczne w
Rzeczypospolitej Obojga Narodów w okresie między wojną Rzeczypospolitej z
Rosją (1654-1667) a wielką wojną północną (1700-1721). Seminarium służy
pierwszej lekturze tych źródeł, które zostały transkrybowane z rękopisów i
przetłumaczone na język polski w ramach projektu NPRH "Polonica Philosophica
Orientalia" w latach 2020-2022.

W1, W2, U1, K1

2.

Zachariasz Modzelewski, Praelectiones politicae

W1, W2, U1, K1

3.

Krzysztof Puciłowski, Praelectiones politicae

W1, W2, U1, K1

4.

Andrzej Boreysza, Praelectiones politicae

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium
Rodzaj zajęć
seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Udział w zajęciach, referat, praca zaliczeniowa
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Literatura
Obowiązkowa
1. Zachariasz Modzelewski, Krzysztof Puciłowski, Andrzej Boreysza, Praelectiones politicae 1690-1691, edycja
w przygotowaniu

Sylabusy
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Filozoﬁa Heideggera i jej współczesna recepcja
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.1280.5cdd5f716822c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z wybranymi aspektami myśli Martina Heideggera (czasowość pierwotna,
relacja człowieka i bycia, krytyka cywilizacji technicznej, pytanie o bycie jako pytanie etyczne) oraz głównymi
kierunkami współczesnych badań nad dorobkiem myśliciela z Fryburga.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student zyskuje pogłębioną wiedzę dotyczącą
fenomenologicznego projektu ontologii
fundamentalnej oraz wybranych aspektów myśli
Heideggera po "zwrocie" w świetle aktualnego stanu
badań nad wybranymi zagadnieniami z zakresu
problematyki wiodącej w danym cyklu kształcenia.

KGN_K1_W04,
KGN_K1_W05,
KGN_K1_W06

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

KGN_K1_U04,
KGN_K1_U07,
KGN_K1_U11

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

KGN_K1_K02,
KGN_K1_K03,
KGN_K1_K07,
KGN_K1_K10

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student pogłębia zdolności samodzielnej interpretacji
tekstów źródłowych i uczestnictwa w dyskusji.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

merytorycznego i opartego na wzajemnym
poszanowaniu osób i stanowisk dialogu.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

60

przygotowanie eseju

30

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Wiodący temat modułu kształcenia w roku akademickim 2022/2023:
Czasowość – troska – bycie-ku-śmierci. Czas jako jedność ekstaz. Właściwa czasowość i właściwa
dziejowość.
Program zajęć:
(I)

Przed Heideggerem – czas rozumiany ze względu na bycie.

(a) Przedheideggerowskie, metaﬁzyczne i powszednie rozumienie czasu w świetle „Bycia i czasu” i
„Podstawowych problemów fenomenologii”. Istota projektu metaﬁzyki a jej wykładnia czasu. Znaczenie
uobecnienia (Anwesenheit) w metaﬁzyce. Czas jako byt pośród bytów i jako miara. Wpływ Arystotelesa
na zachodnie myślenie o czasie. Pytanie o źródłowość koncepcji czasu w dziełach Augustyna. Znaczenie
Kantowskiej koncepcji czasu wobec długu Kanta względem metaﬁzyki. Ocena prawomocności tezy
Heideggera o jedności metaﬁzycznego myślenia o czasie od Arystotelesa do Bergsona. Heidegger i
Husserlowski pogląd na wewnętrzną świadomość czasu. Ocena prawomocności Heideggerowskiej
interpretacji Bergsonowskiej krytyki tradycyjnej wykładni czasu.
(b). Byt ludzki w obliczu metaﬁzycznej wykładni czasu. Rola obserwatora w konstytucji czasu.
Ograniczenia chrono-logicznej, sekwencyjnej koncepcji czasu w świetle ludzkiego postrzegania czasu.
(c). Ontologia powszedniego rozumienia czasu. Tranzytywny charakter chwili (“teraz”) a koncepcja czasu
jako continuum versus idea chwili – rzeczy. Substancjalizacja czasu.
(d). Ontologiczno – etyczne konsekwencje dominacji metaﬁzycznego rozumienia czasu. Czas jako
narzędzie służące do administrowania obecnymi bytami.
(II). Heidegger – bycie rozumiane ze względu na czas.
(a). Czasowość – troska – bycie-ku-śmierci- zdecydowanie.
- Czasowość jako podstawowy egzystencjał Dasein.
- Czas jako horyzont rozumienia bycia. Czasowość jako sens bycia Dasein. Możliwość rozumienia Dasein
jako troski (Sorge).

1.

- Bycie-ku-śmierci. Możliwość rozumienia Dasein w jego byciu całością (Ganzsein). Śmierć jako fenomen
mojego własnego bycia, otwierający na właściwą (eigentlich) egzystencję. Porównanie metaﬁzycznej (na
przykładzie J.-P. Sartre’a) i Heideggerowskiej wykładni śmierci i możliwości bycia całością.
Niezastępowalność Dasein w śmierci – śmierć jako ostateczna, pewna i nieusuwalna możliwość bycia.
Współbycie w powszedniości i w byciu-ku-śmierci. Wybieganie ku śmierci (Vorlaufen zum Tode) jako
właściwe bycie-ku-śmierci, odsłaniające przed Dasein jego wolność. Śmierć jako indywidualizacja.
Egzystencjalna rola trwogi (Angst) a ontyczny fenomen lęku (Furcht).

W1, U1, K1

- Sumienie (Gewissen) jako zwrotny punkt w egzystencji Dasein: od bycia na sposób Się (Man-Selbst) do
bycia właściwym Sobą (Selbst). Wola-posiadania-sumienia. Zew jako milczący wyłom w codziennej
gadaninie (Gerede). Rola zewu jako przywołującego Dasein do siebie samego – do jego własnych
możliwości bycia; do wolności i tym samym do odpowiedzialności. Egzystencjalna wina (Schuld) Dasein a
ontologiczna dynamika bycia-ku-możliwościom.
(b). Czas jako jedność ekstaz.
- Czasowość jako ontologiczny sens troski – jako warunek jej jedności w modusach projektu (Entwurf),
rzucenia (Geworfenheit), upadania (Verfallen). Zdecydowanie jako odsłonięcie struktury pierwotnej
czasowości: przyszłość (Zukunft) jako przy-chodzenie do siebie przez Dasein na gruncie jego najbardziej
własnej możliwości bycia; byłość (Gewesenheit) jako bycie tak, jak już zawsze Dasein było; współczesność
(Gegenwart) jako uwspółcześnianie (Gegenwärtigen). Przyszłość jako warunek projektu, byłość jako
warunek rzucenia. Wyróżniony przypadek właściwej współczesności jako okamgnienia (Augenblick), gdzie
zdecydowane Dasein wydobyło się już z upadania.
- Przyszłość, byłość i współczesność jako ekstazy. Teza o jedności ekstaz czasowych i odrzucenie
sekwencyjnej koncepcji czasu. Fenomeny „do”, „ku”, „przy” jako odsłonięcie ekstatycznej natury
pierwotnej czasowości.
- Właściwa czasowość i skończoność Dasein versus nieskończoność czasu i czasowość niewłaściwa (w
metaﬁzyce)
- Pierwotna rola przyszłości i znaczenie współczesności przez wzgląd na fenomen okamgnienia.
- Dasein i los (Schicksal). Dasein jako współbycie (Mitsein) i dola (Geschick) Właściwa dziejowość
(Geschichtlichkeit).
- Czasowa jedność egzystencji właściwej w obliczu sytuacji. Okamgnienie jako właściwe
uwspółcześnienie, zawsze utrzymujące się w przyszłości jako byłej, by sprostać wymaganiom sytuacji.
- Etyka i czas w myśli Heideggera po zwrocie. Dasein a wolność. Pytanie o naturę współprzynależności
człowieka i bycia w wydarzaniu (Ereignis) – otwarcie problematyki następnej edycji kursu.
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, dyskusja, metody e-learningowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin ustny

Do egzaminu obowiązuje znajomość treści wykładów oraz lektur
analizowanych na ćwiczeniach.

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest (a) przedstawienie pracy pisemnej; (b)
obecność i aktywny udział w zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wymagane zaliczenie kursu z historii ﬁlozoﬁi nowożytnej.

Literatura
Obowiązkowa
1. M. Heidegger, „Bycie i czas”, tłum. B. Baran, Warszawa 1994; M. Heidegger, „Podstawowe problemy fenomenologii”,
tłum. B. Baran, Warszawa 2009; M. Heidegger, „Pojęcie czasu”, tłum. J. Mizera, (w:) „Drogi Heideggera”, red. J. Mizera,
„Principia” T. XX (1998); M. Heidegger, „List o humanizmie”, tłum. J. Tischner; „O istocie prawdy”, tłum. J. Filek (w:)
„Znaki drogi”, Warszawa 1999.
Dodatkowa
1. Literatura uzupełniająca, zalecana: B. Baran, „Heidegger i powszechna demobilizacja”, Kraków 2004; K. M. Cern,
„Koncepcja czasu wczesnego Heideggera”, Poznań 2007; E. Kettering, „Nähe: das Denken Martin Heideggers”, Pfüllingen
1987; P. Korobczak, "Skryty wymiar etyczności w myśli Martina Heideggera", Wrocław 2018 D. F. Krell, „Intimations of
Mortality...”, Philadelphia 1991; D. F. Krell, „Daimon Life: Heidegger and Life Philosophy”, Bloomington 1992;
2. W. Marx, „Gibt es auf Erden ein Mass? Grundbestimmungen einer nichtmetaphysischen Ethik”, Hamburg 1983; W. Marx,
„Heidegger und die Tradition”, Stuttgart 1961; J. Mizera, „W stronę ﬁlozoﬁi niemetaﬁzycznej. Martina Heideggera droga
do innego myślenia”, Kraków 2006; O. Pöggeler, „Neue Wege mit Heidegger”, Freiburg / München 1984; C. Wodziński,
„Heidegger i problem zła”, Warszawa 1994; C. Wodziński, „Kairos”, Gdańsk 2010.
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Bioetyka-wprowadzenie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.1280.6074422e5a02f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30, wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie studentów z podstawowym zakresem informacji dotyczących regulacji bioetycznych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Absolwent zna i rozumie miejsce i znaczenie nauk
ﬁlozoﬁcznych w systemie nauk humanistycznych oraz
ich specyﬁkę przedmiotową i metodologiczną.

KGN_K1_W06,
KGN_K1_W09

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę
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W2

Absolwent zna i rozumie interdyscyplinarny charakter
ﬁlozoﬁi i jej związki z innymi naukami oraz ludzkim
życiem

KGN_K1_W06,
KGN_K1_W09

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

W3

Absolwent zna i rozumie elementarną terminologię
ﬁlozoﬁczną w wybranym języku obcym wiodącym dla
dyscypliny ﬁlozoﬁcznej, w której się specjalizuje.

KGN_K1_W05

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

U1

Absolwent potraﬁ myśleć krytycznie i samodzielnie;
potraﬁ identyﬁkować problemy i wskazywać
standardowe sposoby ich rozwiązania

KGN_K1_U07,
KGN_K1_U11,
KGN_K1_U12,
KGN_K1_U16

egzamin ustny,
zaliczenie

U2

Absolwent potraﬁ wykorzystać odpowiednie narzędzia
do wyszukiwania informacji i zdobywania wiedzy
z zakresu nauk ﬁlozoﬁcznych i nauk szczegółowych.

KGN_K1_U02,
KGN_K1_U07,
KGN_K1_U11,
KGN_K1_U12,
KGN_K1_U16

egzamin ustny,
zaliczenie

U3

Absolwent potraﬁ identyﬁkować zagadnienia
ﬁlozoﬁczne w ramach różnych obszarów działalności
człowieka: artystycznej, politycznej, społecznej,
administracyjnej, prawnej.

KGN_K1_U07,
KGN_K1_U11,
KGN_K1_U12,
KGN_K1_U16

egzamin ustny,
zaliczenie

K1

Absolwent jest gotów do tolerancyjnej postawy wobec
przedstawicieli innych kultur, wyznań religijnych
i postaw światopoglądowych; szanuje odmienności, ale
potraﬁ bronić wyznawanych przez siebie wartości.

KGN_K1_K02,
KGN_K1_K03,
KGN_K1_K05,
KGN_K1_K10

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

K2

Absolwent jest gotów do poznawania nowych teorii,
idei, postaw i argumentów; stara się je zrozumieć. Jest
gotowy pod ich wpływem do zmiany własnego
stanowiska.

KGN_K1_K02,
KGN_K1_K03,
KGN_K1_K04,
KGN_K1_K10

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

K3

Absolwent jest gotów do poznawania nowych teorii,
idei, postaw i argumentów; stara się je zrozumieć. Jest
gotowy pod ich wpływem do zmiany własnego
stanowiska.

KGN_K1_K02,
KGN_K1_K03,
KGN_K1_K04,
KGN_K1_K10

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

wykład

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do zajęć

30

uczestnictwo w egzaminie

2

poznanie terminologii obcojęzycznej

15
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
167

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Bioetyka – historia pojęcia, dziedziny oraz fundamentalne regulacje normatywne

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

2.

Klasyczne modele uzasadniania w etyce ze szczególnym uwzględnieniem
koherentyzmu oraz pryncypializm jako jego konkretyzacja

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

3.

Bioetyka czterech zasad cz. 1a): szacunek dla autonomii pacjenta ze szczególny
uwzględnieniem obowiązku uzyskiwania świadomej zgody

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

4.

Bioetyka czterech zasad cz. 1b): szacunek dla autonomii pacjenta wobec praktyk
uniemożliwiających uzyskanie świadomej zgody (np. terapeutyczne użycie
placebo, przywilej terapeutyczny)

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

5.

Bioetyka czterech zasad cz. 2): obowiązek nieszkodzenia i próby jego
doprecyzowania

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

6.

Bioetyka czterech zasad cz. 3): obowiązek działania na rzecz dobra pacjenta na
tle rozważań o pojęciu dobroczynności

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

7.

Bioetyka czterech zasad cz. 4a): sprawiedliwość

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

8.

Podstawowe zasady etyczne w badaniach biomedycznych

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

9.

Kryteria przyznawania statusu moralnego płodom ludzkim i kryteria
dopuszczalności przerywania ciąży.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

10.

Problematyka końca ludzkiego życia cz. 1): letalna analgezja, eutanazja,
terminalna sedacja oraz opieka paliatywna i hospicyjna

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

11.

30-godzinna część ćwiczeniowo-konwersatoryjna kursu jest poświęcona lekturze i
analizie wybranych tekstów uzupełniających i poszerzających problematykę
poruszaną na wykładach

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, dyskusja, wykład konwencjonalny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę, zaliczenie

regularne uczestnictwo i aktywność

wykład

egzamin ustny

znajomość treści wykładów
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Literatura
Obowiązkowa
1. om L. Beauchamp, James F. Childress, Zasady etyki medycznej, tłum. i wstęp W. Jacórzyński, Książka i Wiedza, Warszawa
1996.
Dodatkowa
1. Antologia bioetyki, t. 1 - 6, redakcja naukowa Włodzimierz Galewicz, TAiWPN Universitas, Kraków 2009-2019.
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Filozoﬁa podmiotowości: samowiedza i tożsamość
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.1280.1584451883.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30, wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie słuchaczy z ﬁlozoﬁczną treścią pojęć, takich jak: samoświadomość, świadomość, samopoznanie
(samowiedza), tożsamość osobowa, wolna wola, normatywność.

C2

Uświadomienie studentom dziejów głównych sporów związanych z podmiotowością: między innymi sporu
z naturalizmem i sporu ze strukturalizmem.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

247 / 278

W1

Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę dotyczącą
najważniejszych pojęć określających podmiotowość
człowieka, takich jak: samoświadomość, świadomość,
samopoznanie (samowiedza), tożsamość osobowa,
wolna wola, normatywność, odpowiedzialność

KGN_K1_W01,
KGN_K1_W03

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę, esej

W2

Zna podstawowe metody badawcze i strategie
argumentacyjne właściwe dla ﬁlozoﬁi podmiotowości
z uwzględnieniem najnowszych badań
interdyscyplinarnych

KGN_K1_W01,
KGN_K1_W03

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Potraﬁ rozpoznać związek ﬁlozoﬁi podmiotowości
z innymi dziedzinami ﬁlozoﬁi (etyką, ontologią
i epistemologią) oraz z innymi naukami społecznymi

KGN_K1_U01,
KGN_K1_U05

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę, esej

U2

Potraﬁ dostrzec związek między różnymi ujęciami
podmiotowości (w tym między odmiennymi
koncepcjami samoświadomości i świadomości,
koncepcjami doświadczenia wolitywnego, działania
i tożsamości)

KGN_K1_U01,
KGN_K1_U05

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę, esej

U3

Potraﬁ kompetentnie zreferować główne tezy
czytanych tekstów oraz krytycznie odnieść się
do zawartej w nich argumentacji

KGN_K1_U01,
KGN_K1_U05

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę, esej

U4

Potraﬁ rzeczowo i syntetycznie przedstawić problem
KGN_K1_U01,
w pracy pisemnej, podając argumentację na rzecz jego
KGN_K1_U05
rozwiązania

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Potraﬁ w jasny i zrozumiały sposób prezentować swoje
poglądy grupie

KGN_K1_K01,
KGN_K1_K02,
KGN_K1_K03,
KGN_K1_K05

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę, esej

K2

Potraﬁ życzliwie wysłuchać osobę o odmiennych
poglądach i w sposób merytoryczny odnieść się do jej
stanowiska (przekonań)

KGN_K1_K01,
KGN_K1_K02,
KGN_K1_K03,
KGN_K1_K05

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę, esej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

wykład

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przeprowadzenie badań literaturowych

30

przygotowanie eseju

20

konsultacje

10

przygotowanie do egzaminu

30
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Celem kursu jest krytyczna analiza ﬁlozoﬁcznych ujęć podmiotowości ze
szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień jak: racjonalność,
samoświadomość, samowiedza, doświadczenie wolitywne, emocje, normatywność
oraz tożsamość osobowa. Dyskusji poddana zostanie argumentacja na rzecz
obrony pojęć tradycyjnej antropologii i etyki, jak również strategie teoretyczne
wykorzystywane na rzecz naturalistycznego redukcjonizmu i eliminatywizmu.
Omawiając współczesne konteksty pojęć związanych z podmiotowością, będziemy
nawiązywać do starożytnych, średniowiecznych oraz nowożytnych modeli
reﬂeksyjnej samowiedzy. Tematyka wykładów oraz ćwiczeń zorientowana będzie
wokół następujących kwestii: (1) czym jest samowiedza i jaki jest jej związek z
tożsamością osobową; (2) czy granice samopoznania są raz na zawsze ustalone;
(3) co jest przyczyną niepowodzenia racjonalnego namysłu; (4) na czym polega
różnica między samoświadomością i samowiedzą; (5) normatywna relacja do
samego siebie i źródła tożsamości osobowej; (6) na ile wolna wola jest naprawdę
wolna, a na ile jest uwarunkowana oraz do jakiego stopnia możemy wpływać na
napotkane ograniczenia; (7) czym jest tożsamość narracyjna; (8) czy współczesna
(naturalistyczna) nauka dysponuje odpowiednimi narzędziami do uchwycenia
podmiotowości; (9) czy wyniki badań empirycznych mogą prowadzić do zmiany
naszego pojmowania samych siebie; (10) granice naturalizacji pojęć
antropologiczno-etycznych.

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, dyskusja, wykład konwencjonalny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę, esej

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest napisanie min. 5stronicowej pracy oraz obecność na ćwiczeniach.

wykład

zaliczenie ustne, zaliczenie na
ocenę

Egzamin dotyczy treści prezentowanych na wykładzie.
Wymagana jest także znajomość tekstów analizowanych
na ćwiczeniach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Warunkiem zapisania się na kurs jest ukończenie pierwszego roku studiów ﬁlozoﬁi I stopnia lub pogłębiona znajomość
najważniejszych zagadnień ﬁlozoﬁcznych.
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Literatura
Obowiązkowa
1. Manfred Frank, Świadomość siebie i poznanie siebie, przeł. Z. Zwoliński, Oﬁcyna Naukowa, Warszawa 2002 (wybrany
rozdział)
2. Dan Zahavi, Subjectivity and Selfhood. Investigating the First-Person Perspective, MIT Press, Cambridge, MA, 2008
(wybrany rozdział)
3. Shaun Gallagher, Self-Reference and Schizophrenia: A Cognitive Model of Immunity to Error through Misidentiﬁcation,
[in] Exploring the Self: Philosophical and Psychopathological Perspectives on Self-experience, eds. D. Zahavi, J.
Benjamins, Amsterdam 2000, p. 203-239.
Dodatkowa
1. Donald P. Verene, Philosophy and the Return to Self-Knowledge, Yale University Press, New Haven 1997
2. Agency and Self-Awareness. Issues in Philosophy and Psychology, ed. J. Roessler, N. Eilan, Oxford 2003
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Filozoﬁa ogrodu (e-kurs)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.1280.621cc3ebc9199.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30, wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Ogrody, jako jedna z najstarszych form kultury, były tworzone przez ludzi od zarania dziejów. Są związane
z światem człowieka w sposób równie fundamentalny i wielowymiarowy jak język, sztuka czy religia. Dlatego
ﬁlozoﬁczny, systematyczny namysł nad ich fenomenem dotyka kwestii podstawowych. Stosowanie metod
ﬁlozoﬁcznych w odniesieniu do fenomenu ogrodu w istotny sposób poszerza wiedzę o nas samych; o sposobach,
w jakich doświadczamy otaczającego świata; patrzymy na nasze życie; myślimy i działamy; dostarcza wiedzy
o kondycji ludzkiej w szczególnej relacji zarówno do przyrody, jak i kultury. Każdy z proponowanych w trakcie
trwania kursu tematów będzie analizowany w kontekście koncepcji zaczerpniętych z ﬁlozoﬁi Wschodu i Zachodu.
Przyjrzymy się ogrodom głównie w dwu kręgach kulturowych: europejskim wraz z kontynuacją idei w tzw. Nowym
Świecie oraz konfucjańskim, czyli Chiny wraz z japońską recepcją koncepcji ﬁlozoﬁcznych i artystycznych
stworzonych pierwotnie w Kraju Środka.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Stosowanie metod ﬁlozoﬁcznych w odniesieniu
do fenomenu ogrodu w istotny sposób poszerza
wiedzę o nas samych; o sposobach, w jakich myślimy
i działamy; o kondycji ludzkiej w szczególnej relacji
zarówno do przyrody, jak i kultury.

KGN_K1_W01,
KGN_K1_W05,
KGN_K1_W09

egzamin ustny,
prezentacja

KGN_K1_U02,
KGN_K1_U10

egzamin ustny,
prezentacja

KGN_K1_K02,
KGN_K1_K03,
KGN_K1_K07

egzamin ustny,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student nabywa umiejętność • samodzielnego
stawiania pytań, udzielania odpowiedzi,
argumentowania, i wyciągania wniosków, •
samodzielnego formułowania wypowiedzi ustnych
o charakterze teoretycznym, • rozumienia i krytycznej
analizy wypowiedzi ogólnoteoretycznych oraz
wartościujących.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

współdziałania w grupie społecznej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

wykład

30

analiza problemu

20

e-wykład

30

przygotowanie do egzaminu

50

przygotowanie referatu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Deﬁnicja i zakres problemowy ﬁlozoﬁi ogrodów.

2.

Mit pierwszego ogrodu w wybranych kulturach – toposy i kulturowe a priori.

3.

Ogrody ﬁlozofów i dla uprawiania ﬁlozoﬁi.

4.

Ogrody w wybranych narracjach religijnych.

5. Na granicy przyrody i kultury. Co oznacza „natura” i „naturalność” w
ogrodzie. Opozycja kultura/natura w reﬂeksji ﬁlozoﬁcznej najbardziej wpływowych
myślicieli Wschodu i Zachodu. „Obraz natury” - wybrane zachodnie i wschodnie
koncepcje ﬁlozoﬁi natury oraz inspirowane nimi projekty ogrodów w Europie, obu
Amerykach, Chinach i Japonii.
6. Ogród jako dzieło sztuki i miejsce odpowiednie dla jej uprawiania.
Problematyka kultury artystycznej w kontekście projektowania ogrodów.
7.

Wybrane zagadnienia z ﬁlozoﬁi krajobrazu. Krajobraz i uczucia.

8. Zagadnienia o charakterze ontologicznym – Jak istnieje ogród? Czas i
przestrzeń jako specyﬁczne formy istnienia ogrodu; ogród jako przedmiot
intencjonalny; jako byt świadomościowy i jako forma inteligibilna.

1.

W1, U1, K1

9. Słowa i ogrody: Semantyka ogrodów. Ogrody i formy symboliczne. Nazwy w
ogrodzie i język ogrodów. Ogrody jak sutry, traktaty i koany.
10. Ogród jako szczególne medium poznawcze.
11. Ogrody i miasta w ujęciu historycznym - między innymi zagadnienie
wykluczenia z naturalnego krajobrazu czy prawo do czystego powietrza,
naturalnego światła i zieleni jako prawa człowieka w manifestach
modernistycznych twórców początku XX wieku; miasta ogrody i wynalazek
małego ogródka)
12. Ogrody w dobie katastrofy ekologicznej - XXI wiek i nowe formy w
projektowaniu miast ("ogrody deszczowe", miejscy ogrodnicy i farmerzy; "dzikie"
łąki i siedliska w zurbanizowanych lub postindustrialnych przestrzeniach; idee
parków publicznych, kieszeniowych i narodowych w kontekście problemów
urbanistycznych wielkich metropolii)
13. Koncepcje "ogrodu dzikiego"; "ogrodnictwo regeneracyjne"; permakultura i
tzw. food forest

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

prezentacja

zaliczenie

wykład

egzamin ustny

egzamin ustny

Wymagania wstępne i dodatkowe
bez wymagań wstępnych

Sylabusy
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Literatura
Obowiązkowa
1. Ogrody – zwierciadła kultury, tom I (Wschód), tom II (Zachód), Wydawnictwo UJ; red. L. Sosnowski; A.I.Wójcik
Dodatkowa
1. L. Sosnowski, A.I. Wójcik Odnawianie kultury. Studium wybranych przypadków, Wyd. Libron Frydryczak, Beata Krajobraz.
Od estetyki picturesque do doświadczenia topograﬁcznego, Harrison, Robert Pogue Gardens. An Essay on the Human
Condition, Korusiewicz, Maria Cień wiśni. Natura w kulturze japońskiej – Doi, Saito, Kagawa-Fox, Wyd. Universitas
Macnaghten, Ph., Urry, J. Alternatywne przyrody. Nowe myślenie o przyrodzie i społeczeństwie

Sylabusy
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Filozoﬁa chińskiej kultury artystycznej (e-kurs)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.1280.604e02e1d306e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30, wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs poświęcony jest sztuce uprawianej przez chińskich myślicieli jako kluczowa część ich praktyki ﬁlozoﬁcznej.
Mamy tu do czynienia z pozaestetycznymi formy uprawiania literatury, poezji, malarstwa, które były traktowane
jako działania w przestrzeni ﬁlozoﬁi jako praktyki życia codziennego, w obszarze metaﬁzyki i epistemologii
uprawianej w kontekście samodoskonalenia czy jako sztuki dostarczające narzędzi przydatnych w praktyce
politycznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

materiał, z którym zapoznaje się na zajęciach

KGN_K1_W05

egzamin ustny,
prezentacja, zaliczenie

KGN_K1_U01

egzamin ustny,
prezentacja, zaliczenie

KGN_K1_K01,
KGN_K1_K03,
KGN_K1_K04

egzamin ustny,
prezentacja, zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

prowadzić poprawnie badania i interpretować teksty

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

współpracy z grupą i samodzielnych badań

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

wykład

30

przygotowanie do ćwiczeń

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

przygotowanie do egzaminu

50

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
160

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Kurs poświęcony jest sztuce uprawianej przez chińskich myślicieli jako kluczowa
część ich praktyki ﬁlozoﬁcznej. Będziemy poznawać te rodzaje sztuk chińskich,
które nie były przez ich twórców traktowane jako formy autonomiczne o
charakterze przedmiotów i działań estetycznych. Za reprezentacyjne przykłady
takich sztuk może posłużyć „sztuka życia”, która jako wyodrębniona dziedzina
była przedmiotem namysłu ﬁlozoﬁcznego już w najstarszych traktatach epoki
klasycznej zarówno szkoły daoistycznej jak i konfucjańskiej lub cała dziedzina tzw.
sześciu sztuk (ceremonie, muzyka, kaligraﬁa, matematyka, powożenie
zaprzęgiem konnym i łucznictwo). Najbardziej charakterystyczną była tu postać
ﬁlozofa/artysty, twórcy kultury wysokiej. Naczelną wartością nie było piękno, lecz
ożywczy (qi) charakter uprawiania sztuki a główną koncepcją była koncepcja
rezonansu umysłu i natury. Artysta/ﬁlozof był tym, który podążał szlakiem pytań
ostatecznych, drogą natury innymi słowy szlakiem, który w innych cywilizacjach
była raczej zarezerwowany dla religii. Mamy tu do czynienia z pozaestetycznymi
formy uprawiania literatury, poezji, malarstwa, które były traktowwane jako
działania w przestrzeni ﬁlozoﬁi jako praktyki życia codziennego, w obszarze
metaﬁzyki i epistemologii uprawianej w kontekście samodoskonalenia czy jako
sztuki dostarczające narzędzi przydatnych w praktyce politycznej.

1.

W1, U1, K1

Wiedz tła: Księga przemian i jedność wiecznie zmieniającego się świata
Sześć sztuk i kultura mistrzów ceremonii w naukach Konfucjusza
Spór między Mozi a Xunzi i Mencjuszem o charakter muzyki i jej rolę w kulturze
Muzyka uczonych i sztuka „wsłuchiwania się w świat” jako podstawa epistemologii
Poezja klasyczna jako część polityki i ﬁlozoﬁi
Kaligraﬁa i tuszowe malarstwo potrójnej kompozycji
Sztuka tworzenia i delektowania się krajobrazem (penjing i jej kontynuacja w
Japonii bonsai oraz suiseki oraz sztuka ogrodów ﬁlozofów)
Sztuka herbaty i artystycznego picia wina
W1, U1, K1
Sztuka artystycznego pisania, czytania i komentowania traktatów ﬁlozoﬁcznych
Metaﬁzyczni malarze mglistych pejzaży. Nieokreśloność, pustka umysłu i
buddyjskie „znaki bez echa"
Wang Shu i współczesna chińska architektura jako nowa odsłona sześciu sztuk
Sześć sztuk we współczesnym ﬁlmie chińskim: Zhang Yimou (między innymi
Czerwone sorgo, Zawieście czerwone latarnie, Hero, Dom latających sztyletów; i
ostatnia produkcja Cień)
Nowe idee urbanistyczne metropolii Azji Wschodniej- relacja
człowiek/miasto/natura

2.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

prezentacja, zaliczenie

zaliczenie

wykład

egzamin ustny

egzamin ustny

Wymagania wstępne i dodatkowe
bez wymagań wstępnych

Sylabusy
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Literatura
Obowiązkowa
1. Anna I. Wójcik Filozoﬁczne podstawy sztuki konfucjańskiej.
2. Estetyka chińska. Antologia , red. Adina Zemanek, w serii Estetyki świata, pod red. Krystyny Wilkoszewskiej – wybrane
teksty analizowane na ćwiczeniach
Dodatkowa
1. Jullien Pochwała nieokreśloności. Zapiski o myśli i estetyce Chin,
2. Filozoﬁa Wschodu , tom 1, red. Beata Szymańska, tom 2 red. Marta Kudelska

Sylabusy
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Advanced Modal logic
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.1280.6225c216c70ad.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
12.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30, wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
G1

Głównym celem nauczania jest zapoznanie się z zaawansowanymi pojęciami i twierdzeniami formalnej logiki
modalnej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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Absolwent potraﬁ myśleć logicznie; jasno i ściśle
przedstawia swoje poglądy i przemyślenia, potraﬁ
formułować sądy, argumentować oraz dyskutować,
wykorzystując zdobytą wiedzę.

U1

egzamin pisemny,
egzamin pisemny / ustny

KGN_K1_U11

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

wykład

30

przygotowanie do ćwiczeń

150

przygotowanie do egzaminu

150

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
360

ECTS
12.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

- Algebraizacja logiki modalnej - twierdzenie Jonssona-Tarskiego - Rozszerzenia
Ultraﬁltr - Dualność - wyniki charakteryzacji van Benthema

U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład konwencjonalny, seminarium
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

egzamin pisemny

praca domowa

wykład

egzamin pisemny / ustny

praca domowa + egzamin

Literatura
Obowiązkowa
1. Patrick Blackburn, Maarten de Rijke & Yde Venema: Modal logic, Cambridge University Press (2002)

Sylabusy
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Sztuka elektroniczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.1280.5cdd5f6e84626.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
e-learning: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zaprezentowanie sztuki elektronicznej (Sztuki Nowych Mediów), czyli sztuki opartej
na współczesnej technologi, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska interaktywności.

C2

Celem kursu jest zaprezentowanie prace artystycznych, w których wykorzystujące się różnorodne technologie
oparte na elektronice, np. instalacje interaktywne, wideoinstalacje, projekcje, instalacje oparte na technologii VR
(np. HMD, Cave, Deep Space, 3D), także dzieła sieciowe, gps, monitoringu, postinternetowe.

C3

Celem kursu jest przedstawienie w zarysie takich fenomenów cyberkultury, jak immersja, teleobecność lub
telematyczność.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

studentka/student posiada wiedzę teoretyczną
na temat nurtów w sztuce współczesnej, tworzonej
szczególnie na gruncie interaktywnej technologii.

KGN_K1_W01,
KGN_K1_W11

egzamin pisemny

W2

studentka/student ma świadomość różnorodności
w Sztuce Nowych Mediów, rozpoznaje zastosowane
w nich technologie.

KGN_K1_W04,
KGN_K1_W07

egzamin pisemny

W3

studentka/student posiada wiedzę dotyczącą
cyberkultury, rozumie takie zjawiska, jak np.
interaktywność, partycypacja lub zapośredniczenie.

KGN_K1_W04,
KGN_K1_W12

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

studentka/student posiada wiedzę dotyczącą
cyberkultury, rozumie takie zjawiska, jak np.
interaktywność, partycypacja lub zapośredniczenie.

KGN_K1_U01,
KGN_K1_U04

egzamin pisemny

U2

studentka/student posiada umiejętność
komunikowania się na temat cyberkultury
z przedstawicielami różnych środowisk, w tym
w relacjach zagranicznych oraz potraﬁ z nimi
podejmować współpracę.

KGN_K1_U07,
KGN_K1_U11

egzamin pisemny

U3

studentka/student potraﬁ wyciągać wnioski dotyczące
rozwoju sztuki i kultury, wartościując znajdowane tam
fenomeny, opisując je lub analizując.

KGN_K1_U09,
KGN_K1_U13

egzamin pisemny

K1

studentka/student jest otwarty na nowość
i oryginalność rozwijającej się sztuki interaktywnej
i cyberkultury, jest zdolny do analizy i akceptacji
zjawisk wynikających z rozwoju technologii.

KGN_K1_K01,
KGN_K1_K04

egzamin pisemny

K2

studentka/student potraﬁ wypowiadać się na forum
międzynarodowym, organizować środowisko
do wspólnych projektów rozpowszechniających wiedzę
na temat Sztuki Nowych Mediów.

KGN_K1_K09,
KGN_K1_K13

egzamin pisemny

K3

studentka/student potraﬁ wypowiadać się na forum
międzynarodowym, organizować środowisko
do wspólnych projektów rozpowszechniających wiedzę
na temat Sztuki Nowych Mediów.

KGN_K1_K08,
KGN_K1_K10

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

e-learning

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

przygotowanie pracy semestralnej

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

Sylabusy

262 / 278

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

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.

Sztuka elektronicznej materii – ontologia dzieł elektronicznych (Sztuki Nowych
Mediów)

W1, U1

2.

Interaktywność, jako fenomen współczesności.

W3, U3

3.

Rodzaje interaktywności.

U3, K1

4.

Technologia jako warsztat artysty – deﬁniowanie interaktywnych technologii dla
sztuki.

W1, U3

5.

Sieć jako uniwersalna przestrzeń wystawiennicza.

W2, K3

6.

Sztuka sieci a sztuka w sieci.

U2, K1

7.

Immersja jako powszechna właściwość sztuki.

W1, K2

8.

Sztuka sztucznej inteligencji i inteligentnych robotów.

U1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, burza
mózgów, seminarium, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
e-learning

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obowiązkowa obecność na zajęciach

Sylabusy
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Literatura
Obowiązkowa
1. R. Kluszczyński, "Sztuka interaktywna. Od dzieła - instrumentu do interaktywnego spektaklu", Wydawnictwa Akademickie
i Profesjonalne, Warszawa, 2010.
2. A. Porczak, "Interaktywne Media Sztuki", Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Kraków 2009.
3. "Aesthetics and Mass Culture" – Proceedings of ICA 2016 – Seoul, Korea:
https://pegaz.uj.edu.pl/pluginﬁle.php/2570766/mod_resource/content/3/Proceedings_of_ICA_2016.pdf
4. "Mięso, metal i kod: rozchwiane chimery. STELARC":
https://www.academia.edu/31884143/Meat_Metal_and_Code_Contestable_Chimeras._STELARC_Mi%C4%99so_metal_i_ko
d_rozchwiane_chimery._STELARC
5. Ars Electronica: www.aec.at
6. ZKM Karlsruhe (Center for Art and Media): https://zkm.de
7. E. Kac, Telepresence & Bio Art. Networking Humans, Rabbits, & Robots, The University of Michigan 2005.
8. G. Jacucci, M. Wagner, I. Wagner, E. Giaccardi, M. Annunziato, J. Hansen, K. Jo, S. Ossevoort, A. Perini, N. Roussel, S.
Schuricht (2010) ParticipArt: Exploring Participation in Interactive Art Installations, Proceedings of IEEE ParticipArt:
Exploring Participation in Interactive Art Installations: https://www.cs.helsinki.ﬁ/u/jacucci/participart.pdf
9. C. J. Lakhmi, L. Mignonneau (eds.), The Art and Science of Interface and Interaction Design (Vol. 1), Springer-Verlag,
Berlin–Heidelberg 2008.
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Metodologia badań kognitywistycznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.1300.5ce263342dd95.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0288Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje
obejmujące sztukę i przedmioty humanistyczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, laboratoria: 15

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z teoretycznymi podstawami metodologii nauk przyrodniczych i formalnych.

C2

Przedstawienie studentom problemów związanych z zaawansowanymi technikami metodologicznymi
w kognitywistyce.

C3

Przedstawienie studentom metod badawczych stosowanych w kognitywistyce.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

ﬁlozoﬁczne podstawy metodologii nauki, leżące
u podłoża metod badawczych stosowanych
w kognitywistyce.

KGN_K1_W01,
KGN_K1_W05

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

W2

metody badawcze stosowane we wszystkich
dziedzinach kognitywistyki.

KGN_K1_W05

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

W3

mocne i słabe strony różnych narzędzi
metodologicznych oraz możliwości ich stosowania
w różnych dziedzinach kognitywistyki.

KGN_K1_W07,
KGN_K1_W08

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

dobrać i zastosować narzędzia badawcze do typu
problemu naukowego z zakresu kognitywistyki.

KGN_K1_U03,
KGN_K1_U07,
KGN_K1_U14

projekt, zaliczenie

U2

używać narzędzi informatycznych, statystycznych
i laboratoryjnych do tworzenia i dostosowywania
procedur metodologicznych właściwych dla
określonego problemu badawczego.

KGN_K1_U05,
KGN_K1_U06

projekt, zaliczenie

KGN_K1_K01

projekt, zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielnego pogłębiania biegłości w użyciu
narzędzi informatycznych i statystycznych
wykorzystywanych w kognitywistyce.

Bilans punktów ECTS
Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

laboratoria

15

przygotowanie do egzaminu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
65

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Semestr 6
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

15

przygotowanie pracy dyplomowej

70

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
85

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Filozoﬁczne podstawy metod badawczych stosowanych w kognitywistyce.

W1, W2, W3, U1

2.

Wykorzystanie metod psychometrycznych i narzędzi neuropsychologicznych w
kognitywistyce.

W2, W3, U1, U2, K1

3.

Wykorzystanie metod nauk komputerowych i sztucznej inteligencji w
kognitywistyce.

W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 5
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny / ustny 1. Pozytywna ocena egzaminu. 2. Zaliczenie laboratorium.

laboratoria

projekt

Projekt polega na zrobieniu przeglądu aktualnych nurtów badań,
prowadzonych przy użyciu wybranego narzędzia badawczego.

Semestr 6
Metody nauczania:
seminarium
Rodzaj zajęć
seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie seminarium
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Literatura
Obowiązkowa
1. Grobler, A. (2008). Metodologia nauk. Kraków: Znak.

Sylabusy

268 / 278

Myślenie i rozumowanie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.1100.5ce2633459ab3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0288Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje
obejmujące sztukę i przedmioty humanistyczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest prezentacja i objaśnienie pojęć, teorii, modeli oraz wyników badań dotyczących procesów
myślenia. Oprócz rozważań o tym, czym jest myślenie w ogólności (u ludzi, naczelnych i maszyn),
zaprezentowane zostaną komplementarne poziomy (ﬁlozoﬁczny, logiki kognitywnej, psychologiczny,
neuroﬁzjologiczny, porównawczy) opisu i badania różnorakich kategorii procesów myślenia (m.in. wnioskowania,
rozwiązywania problemów, kategoryzacji, czy twórczości). Omówione zostaną także problemy dotyczące
racjonalności, unikalności i redukowalności ludzkiego myślenia.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

absolwent ma uporządkowaną wiedzę szczegółową
z zakresu ﬁlozoﬁcznych, psychologicznych
i neuropsychologicznych badań nad myśleniem
i rozumowaniem.

KGN_K1_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

KGN_K1_U08

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

KGN_K1_K01

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zidentyﬁkować i opisać podstawowe problemy
dotyczące procesów myślowych

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

poszerzania swojej wiedzy dotyczącej myślenia
i rozwiązywania problemów przez ludzi i wybrane
zwierzęta

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

15

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

25

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
132

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Ewolucja mózgu i myślenia, poznanie u naczelnych i innych gatunków

W1, U1, K1

2.

Rozumowanie dedukcyjne, indukcyjne; błędy w rozumowaniu

W1, U1, K1

3.

Teorie rozumowania: modele mentalne, podejście probabilistyczne, teorie
pragmatyczne

W1, U1, K1

4.

Rozumowanie przez analogie

W1, U1, K1

5.

Wnioskowanie o prawdopodobieństwie i podejmowanie decyzji

W1, U1, K1

6.

Teorie dwóch systemów i problem racjonalności

W1, U1, K1

7.

Rozwiązywanie problemów, wgląd i myślenie twórcze

W1, U1, K1

8.

Różnice kulturowe w poznaniu

W1, U1, K1
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9.

Reprezentacje umysłowe, pojęcia naturalne i relacyjne, kategoryzacja, pojęcia a
język

W1, U1, K1

10.

Mechanizmy poznawcze leżące u podłoża procesów myślenia i rozumowania

W1, U1, K1

11.

Neuronalne mechanizmy i korelaty myślenia i rozumowania

W1, U1, K1

12.

Nowe trendy w badaniach nad myśleniem

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, rozwiązywanie zadań, dyskusja
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Uzyskanie minimum 5 punktów z odpowiedzi na 8 pytań otwartych

ćwiczenia

zaliczenie pisemne Zaliczenie dwóch zapowiedzianych kolokwiów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wymagane posiadanie zaliczenia następujących prerekwizytów: Psychologia poznawcza, Psychologia różnic indywidualnych,
Logika, Statystyka, Neurobiologia behawioralna (lub kursów im równoważnych).
Wymagana obecność na dwóch zapowiedzianych kolokwiach.

Literatura
Obowiązkowa
1. K. Holyoak, R. Morrison (red.) (2012). Oxford Handbook of Thinking and Reasoning. Oxford UP.
2. Kilkanaście aktualnych artykułów przeglądowych udostępnianych na początku zajęć
Dodatkowa
1. Nęcka, E., Orzechowski, J., Szymura, B. (2006). Psychologia poznawcza. PWN.
2. Bremer, J. (red.) (2016). Przewodnik po kognitywistyce. Wydawnictwo WAM.

Sylabusy

271 / 278

Świadomość
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.1100.5ce263348977c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0288Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje
obejmujące sztukę i przedmioty humanistyczne

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi problemami badań świadomości: od strony empirycznej
oraz teoretycznej. Zaprezentujemy ﬁlozoﬁczne, neurobiologiczne i psychologiczne teorie wyjaśniające czym
świadomość jest, jak powstaje i jaką pełni funkcję.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student zna i rozumie problematykę
interdyscyplinarnych badań nad świadomością

KGN_K1_W06

egzamin pisemny
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ rozpoznać i opisać najbardziej
fundamentalne problemy z zakresu badań
świadomości; potraﬁ wskazać i porównać aktualne
stanowiska i koncepcje.

KGN_K1_U08

egzamin pisemny,
zaliczenie

KGN_K1_K01

egzamin pisemny,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów samodzielnie poszerzać i pogłębiać
własną wiedzę w zakresie badań interdyscyplinarnych
świadomości.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

15

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do egzaminu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

45

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

ﬁlozoﬁczne ujęcia świadomości (fenomenologia, ujęcie pierwszo-osobowe, pojęcie
świadomości, najważniejsze pytania w dziedzinie badań nad świadomości,
najważniejsze teorie świadomości)

W1, U1, K1

2.

neuronalne podłoże świadomości (mechanizmy percepcji i uwagi,
neuropsychologia świadomości, odmienne stany świadomości, neurobiologiczne
teorie świadomości).

W1, U1, K1

3.

poznawcze teorie świadomości (problematyka Ja, świadomość a uwaga i pamięć
robocza, świadomość i nieświadomość)

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia laboratoryjne
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Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

egzamin pisemny na ocenę w formie pytań otwartych

ćwiczenia

zaliczenie

aktywność na zajęciach, projekt zaliczeniowy. Zaliczenie ćwiczeń jest
warunkiem dopuszczenia do egzaminu pisemnego

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Literatura
Obowiązkowa
1.
2.
3.
4.

Susan Blackmore, Emily Troscianko (2018). Consciousness: An Introduction. Third Edition. Routledge
Piotr Jaśkowski “Neuronauka poznawcza. Jak mózg tworzy umysł”, Vizja Press & IT, 2009
Górska, U. et al., 2016. Disorders of consciousness in view of neuroimaging. Aktualności Neurologiczne, 16(1), pp.37–49.
Górska, U. et al., 2014. Disorders of consciousness – clinical and ethical perspective. Aktualności Neurologiczne, 14(3),
pp.190–198

Dodatkowa
1. Kouider, S., de Gardelle, V., Sackur, J. i Dupoux, E. (2010). How rich is consciousness? The partial awareness hypothesis.
Trends in Cognitive Sciences, 14(7), 301-307.
2. Dehaene, S. i Naccache, L. (2001). Towards a cognitive neuroscience of consciousness: basic evidence and a workspace
framework. Cognition, 79, 1-37.
3. O’Regan, J.K. i Noe, A. (2001). A sensorimotor account of vision and visual consciousness. Behavioral and Brain Science,
24, 939-1031.
4. Seth, A.K., Dienes, Z., Cleeremans, A., Overgaard, M. i Pessoa, L. (2008). Measuring consciousness: relating behavioural
and neurophisiological approaches. Trends in Cognitive Science, 12(8), 314-321.
5. Tsuchiya, N., Wilke, M., Frässle, S., & Lamme, V. A. (2015). No-Report Paradigms: Extracting the True Neural Correlates
of Consciousness. Trends in Cognitive Sciences, 19(12), 757-770.
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Action and cognition
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.1200.5ce2633897947.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0288Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje
obejmujące sztukę i przedmioty humanistyczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Investigation of the relation between action and cognition from philosophical and empirical perspective

C2

Inspection of the role of agency in various cognitive states and activities such as belief, intention, consciousness,
or perception.

C3

Introduction to the main philosophical issues related to the notion of action; including metaphysical,
psychological, and ethical aspects of agency.

C4

Studying the relation between distal modalities which are central to cognition and proximal modalities which are
more tightly connected to bodily movements and hence to action

C5

Introduction to methodology of action-explanation.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Relationships between action and cognition from
philosophical and empirical perspectives. Role of
agency in various cognitive states and activities such
as belief, intention, consciousness, or perception.
Relation between distal modalities which are central to KGN_K1_W03,
KGN_K1_W07
cognition and proximal modalities which are more
tightly connected to bodily movements and hence to
action. Current cognitive science perspective where
action is considered a primary mode of cognition and
perception secondary.

egzamin pisemny,
prezentacja

W2

The student is aware of the main philosophical issues
related to the notion of action, including metaphysical
(what constitutes an action?), explanatory (how to
rationalize an action?), and ethical (how to ﬁt acting
agents into the natural world) aspects of agency.

KGN_K1_W01,
KGN_K1_W02,
KGN_K1_W03,
KGN_K1_W05

egzamin pisemny

W3

The student is aware of diﬀerent methodological
approaches to explanation of agency (causal vs
teleological; biological vs psychological)

KGN_K1_W02,
KGN_K1_W03,
KGN_K1_W05

egzamin pisemny, raport

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Read research papers; critically analyse and evaluate
their contributions; and present the results of this
analysis in front of their peers.

KGN_K1_U03,
KGN_K1_U04,
KGN_K1_U08

prezentacja

U2

Collaborate within a group to understand and present
scientiﬁc arguments and theories.

KGN_K1_U01,
KGN_K1_U07,
KGN_K1_U11,
KGN_K1_U12

raport

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Discussing various ideas in a group and incorporate
the results of this discussion in their own work.

KGN_K1_K05,
KGN_K1_K06,
KGN_K1_K07

prezentacja

K2

The student is ready to entertain diverse perspectives
on agency and its cognitive elements.

KGN_K1_K05,
KGN_K1_K10

egzamin pisemny

K3

The student appreciates the complexity of the
problems related to action and cognition.

KGN_K1_K03,
KGN_K1_K05,
KGN_K1_K10

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

60

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

przeprowadzenie badań literaturowych

20

Sylabusy
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przygotowanie do egzaminu

20

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do zajęć

20

Przygotowywanie projektów

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
147

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Metaphysics of action.

W1, W2, U2, K2, K3

2.

Read recent research papers on theoretical and empirical aspects of cognitive
science. Present these papers in the class and discuss their contributions and
limitations.

U1, K1

3.

Explanation of action.

W2, W3, U1, U2, K1, K2,
K3

4.

Causal theories of action.

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2, K3

5.

Higher-level components of action: consciousness, deliberation, and freedom.

W1, W2, U1, U2, K1, K2,
K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, dyskusja, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin pisemny, raport, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Evaluation of presentations. Evaluation of the exam.
Presence during the classes.

Wymagania wstępne i dodatkowe
No entry requirements.

Sylabusy
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Literatura
Obowiązkowa
1. The literature consists of over a dozen scientiﬁc articles introducing to the topics discussed during the classes. The
complete list will be provided at the beginning of the course.
2. The philosophical discussion of the theory of action will be based in part on “A Companion to the Philosophy of Action”
(O’Connor and Sandis, 2010)

Sylabusy
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Charakterystyka kierunku
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału:

Wydział Filozoﬁczny

Nazwa kierunku:

kognitywistyka

Poziom:

drugiego stopnia

Proﬁl:

ogólnoakademicki

Forma:

studia stacjonarne

Język studiów:

polski

Przyporządkowanie kierunku do dziedzin oraz dyscyplin, do
których odnoszą się efekty uczenia się
Filozoﬁa

51%

Psychologia 49%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia
Charakterystyka kierunku
Kognitywistyka to interdyscyplinarne studia, których przedmiotem są dociekania na temat tego, jak ludzie oraz systemy
sztucznej inteligencji poznają otaczający świat i w nim działają. Studia dają wiedzę i umiejętności z zakresu ﬁlozoﬁi, logiki,
informatyki, lingwistyki, psychologii oraz neuronauki. Studia drugiego stopnia mają na celu zdobycie pogłębionej i
szczegółowej wiedzy z obszaru wspólnego wszystkim dziedzinom wchodzącym w skład kognitywistyki oraz nabycia
praktycznych umiejętności użycia narzędzi kognitywistycznych. Absolwent/ka studiów otrzymuje tytuł zawodowy magistra.

Koncepcja kształcenia
Studia drugiego stopnia służą poglębieniu przez studentów/studentki wiedzy w wybranym obszarze kognitywistyki.
Większość kursów w ramach tych studiów jest kursami obieralnymi zarówno z obszaru ściśle rozumianej kognitywistki, jak i
ﬁlozoﬁi, etyki oraz psychologii. Kursy te mają charakter przeważnie warsztatowy i seminaryjny. Ich tematy wiążą się z
bieżącymi projektami naukowymi prowadzonymi przez nauczycieli akademickich.

Cele kształcenia
Zdobywanie przez studentów biegłości w umiejętnościach praktycznych, które stały się dostępne dzięki rozwojowi badań w
zakresie nauk kognitywnych
Zapoznanie studentów z zaawansowanymi aspektami metodologii badań kognitywistycznych
Rozwijanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w trakcie specjalistycznych kursów
Zgłębianie teoretycznych podstaw kognitywistyki
Pogłębianie wiedzy na temat sztucznych systemów poznawczych oraz ćwiczenie kompetencji w zakresie ich wykorzystania
Zgłębianie neuronalnego podłoża procesów poznawczych

Charakterystyka kierunku
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Potrzeby społeczno-gospodarcze
Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku
Rozwijający się obszar badań oraz szybko rosnący rynek wykorzystujący wdrożenia technologii z zakresu sztucznej
inteligencji, robotyki i uczenia maszynowego stwarza potrzebę kształcenia specjalistów w dziedzinach z tego i pokrewnych
obszarów. Absolwenci kognitywistyki są wyposażeni w kompetencje pozwalające na uczestniczenie w badaniach i
praktycznych zastosowaniach technologii związanych z szeroko rozumianym przetwarzaniem informacji przez systemy
sztuczne i naturalne.

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi
Efekty uczenia się na kierunku Kognitywistyka obejmują zestaw umiejętności praktycznych i informacji, które pozwalają
absolwentom z jednej strony na stosowanie narzędzi używanych w dziedzinach związanych ze sztuczną inteligencją i
uczeniem maszynowym, a z drugiej wykorzystanie wiedzy na temat ﬁlozoﬁcznych, etycznych i matematycznych podstaw
zjawiska sztucznego i naturalnego przetwarzania informacji.

Charakterystyka kierunku
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Nauka, badania, infrastruktura
Główne kierunki badań naukowych w jednostce
W Laboratorium Procesów Neuropoznawczych prowadzone sa badania z użyciem funkcjonalnego spektroskopu w bliskiej
podczerwieni NIRScoutX oraz elektroencefalografu ACTIVE2 BASE EURO, który zalicza się do najnowszej generacji systemów
EEG, przeznaczonych do celów naukowo-badawczych. Urządzenie pozwala na nieinwazyjną rejestrację aktywności
bioelektrycznej mózgu z bardzo dużą rozdzielczością czasową (milisekundową). Ponadto wykorzystuje się urządzenie EyeLink
1000 Plus do pomiaru ruchów gałek ocznych, które pozwala rejestrować ﬁksacje wzroku z dokładnością przestrzenną rzędu
.05 stopnia kątowego oraz rozdzielczością czasową 500 Hz. W Laboratorium Technik Kognitywnych realizowane są projekty
badawcze i kursy związane z informatyką, robotyką i sztuczną inteligencją, a także warsztaty i seminaria dotyczące
rzeczywistości wirtualnej. Z kolei prowadzone prace eksperymentalne dotyczą m.in. świadomości, percepcji dźwięku i czasu
oraz informatyki afektywnej.

Związek badań naukowych z dydaktyką
Obszar badań naukowych prowadzonych przez pracowników Zakładu Kognitywistyki pokrywa się tematycznie z wieloma
kursami prowadzonymi na kierunku Kognitywistyka. Zarówno wyniki badań własnych, jak i znajomość literatury przedmiotu,
wynikająca z prowadzenia badań pozwala na przedstawianie w ramach kursów najbardziej aktualnego stanu wiedzy w
dziedzinie.

Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
W Uniwersytecie Jagiellońskim działa system biblioteczno-informacyjny, zapewniający studentom dostęp do niezbędnych
książek, zalecanych w ramach kształcenia na danym kierunku. Biblioteka Instytutu Filozoﬁi (ul. Grodzka 52, 31-044 Kraków)
posiada 38275 woluminów książek, 485 tytułów czasopism. W bibliotece są 2 komputery przeznaczone dla czytelników:
jeden do przeglądania i składania zamówień z katalogu komputerowego biblioteki oraz drugi do korzystania z baz danych:
JStore, Cognet oraz z bazy Oxford Scholarship Onlie. Dostęp do wyżej wymienionych baz danych jest również na wszystkich
komputerach instytutowych (równoczesne korzystanie dla jednego użytkownika). Studenci mają dodatkowo dostęp do
Internetu na swoich laptopach poprzez sieć radiową, po wcześniejszym zajestrowaniu się. Dostęp do Wirtualnej Biblioteki
Nauki jest możliwy z wszystkich komputerów działających w sieci UJ, także instytutowych. Ponadto na stronie Biblioteki
Jagiellońskiej znajduje się spis baz danych, z których mogą korzystać wszyscy pracownicy i studenci UJ. Co istotne dostęp do
tych baz danych możliwy jest także przez extranet, po zalogowaniu się na konto mailowe serwera UJ.
Baza dydaktyczna Wydziału Filozoﬁcznego Uniwersytetu Jagiellońskiego jest dostosowana do specyﬁki studiów na kierunku
kognitywistyka i zapewnia pełną realizację efektów kształcenia, włączając możliwość kształcenia na odległość. Liczba i
powierzchnia sal wykładowych w Instytucie Filozoﬁi UJ (ul. Grodzka 52, 31-044 Kraków): - 5 sal wykładowych o łącznej
powierzchni 185,5mm; - sala seminaryjna o powierzchni 54 mm; - sala komputerowa o powierzchni 37 mm wyposażona w 16
stanowisk komputerowych i serwer sieciowy; Łączna powierzchnia sal przeznaczonych na dydaktykę to 277 mm. Wszystkie
sale wykładowe są wyposażone w sprzęt multimedialny, rzutnik i projektor.
Laboratorium Procesów Neuropoznawczych Zakładu Kognitywistyki jest zlokalizowane w budynku Wydziału Matematyki i
Informatyki, Łojasiewicza 6, Kraków. Laboratorium jest wyposażone w funkcjonalny spektroskop w bliskiej podczerwieni
NIRScoutX 48 32 ﬁrmy NIRx, USA, elektroencefalograf ACTIVE2 BASE EURO ﬁrmy Biosemi, Holandia, dwa wysokiej jakości
okulografy (SR Research EyeLink 1000 Plus, Kanada oraz Tobii REX, Szwecja), kilkanaście stacji roboczych i serwerów oraz
oprogramowanie do analizy danych: Brain Vision Analyzer (dla EEG), NAVI (dla NIRS), Statistica, Experiment Builder (do
projektowania procedur dla EyeLinka) oraz Data Viewer (do analiz danych z EyeLinka). Okazjonalnie, prowadzimy także
badania metodą neuroobrazowania funkcjonalnym rezonansem magnetycznym w Pracowni ﬁrmy Voxel.

Nauka, badania, infrastruktura
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Laboratorium Technik Kognitywnych jest wyposażone w różnorodny sprzęt służący do prototypowania systemów i realizacji
prac eksperymentalnych w kilku obszarach badań, takich jak rzeczywistość wirtualna i poszerzona (hełmy Oculus Rift i
tablety), elektroniczne platformy sensoryczne (Arduino), kontrolery sterowane gestami (Leap Motion) oraz informatyka
afektywna (Empatica, Arduino E-health). Ponadto laboratorium jest wyposażone w kilkanaście laptopów służących do
programowania i wspierania eksperymentów i prac projektowych. Istotna część sprzętu została zakupiona z grantu UJ Ars
Docendi "Umysł+".
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Program
Podstawowe informacje
Klasyﬁkacja ISCED:
Liczba semestrów:

4

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:

magister

Opis realizacji programu:
Studia mają charakter badawczy oraz tutorialowy. Pod opieką pracownika naukowego student projektuje tok swoich studiów
w optymalny sposób na potrzeby realizacji projektu badawczego, stanowiącego przedmiot pracy dyplomowej. Jednocześnie
w trakcie "Proseminarium" i "Seminarium kognitywistycznego" (trzy semestry) studenci integrują wiedzę z dyscyplin
szczegółowych w interdyscyplinarne, kognitywistyczne rozumienie ludzkiego oraz sztucznego poznania. Osoby uprzednio
niestudiujące określonych dyscyplin składowych kognitywistyki obowiązane są do uzupełnienia podstaw tych dyscyplin.
Kursy obecne w programie studiów prowadzone są przez pracowników naukowych Instytutu Filozoﬁi UJ (z Zakładów:
Kognitywistyki, Epistemologii i Ontologii oraz Pracowni Logiki, Estetyki, Etyki, Filozoﬁi Nauk Przyrodniczych, Etyki Praktycznej
i Historii Etyki, Filozoﬁi Języka i Umysłu) oraz Instytutu Psychologii UJ (z Zakładów: Psychoﬁzjologii, Psychologii
Eksperymentalnej oraz Psychologii Społecznej), których bogaty dorobek naukowy daje gwarancję wysokiego poziomu
merytorycznego studiów.

Liczba punktów ECTS
konieczna do ukończenia studiów

120

w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich
lub innych osób prowadzących zajęcia

100

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauki języków obcych

4

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej

70

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych

0

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub
nauk społecznych

1

Liczba godzin zajęć
Łączna liczba godzin zajęć: 904

Praktyki zawodowe
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych
W ramach kognitywistyki nie są odbywane praktyki zawodowe

Program
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Ukończenie studiów
Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)
Ukończenie studiów wymaga zaliczenia obowiązkowych kursów, uzyskania określonej liczy punktów ECTS, pozytywnej oceny
pracy dyplomowej, oraz zdania egzaminu dyplomowego.

Program
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Efekty uczenia się
Wiedza
Kod

Treść

PRK

KGN_K2_W01

Absolwent zna i rozumie w stopniu pogłębionym miejsce i znaczenie nauk
kognitywnych wśród innych obszarów nauki (nauk humanistycznych, społecznych,
ścisłych i przyrodniczych) oraz ich specyﬁkę przedmiotową i metodologiczną, którą
potraﬁ wykorzystywać i rozwijać w swojej działalności zawodowej.

P7U_W

KGN_K2_W02

Absolwent zna i rozumie na poziomie rozszerzonym terminologię nauk o poznaniu
(kognitywistyki) w perspektywie złożoności i zmienności języka naukowego i
potocznego.

P7S_WG

KGN_K2_W03

Absolwent zna i rozumie powiązania kognitywistyki z innymi obszarami nauki i
dyscyplinami naukowymi, a w jednym z wybranych obszarów (modułów)
problemowych kognitywistyki ma szeroką wiedzę na temat tych powiązań.

P7S_WG

KGN_K2_W04

Absolwent zna i rozumie w sposób pogłębiony terminologię, teorie, metodologię i
wyniki badań w zakresie kognitywistyki, jest świadomy ich zmienności, biegle zna
terminologię, metodologię i wyniki badań wybranego obszaru badawczego z zakresu
kognitywistyki w języku polskim.

P7S_WG

KGN_K2_W05

Absolwent zna i rozumie terminologię kognitywistyczną w języku angielskim i wie, jak
ją wykorzystać w działalności naukowej i zawodowej.

P7S_WG

KGN_K2_W06

Absolwent zna i rozumie w sposób uporządkowany terminologię, teorię i metodologię
nauk kognitywnych w zakresie logiki, ﬁlozoﬁi, psychologii, psychoﬁzjologii,
językoznawstwa i sztucznych systemów poznawczych (inteligentnych).

P7U_W

KGN_K2_W07

Absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym problematykę jednego z
wybranych modułów problemowo-metodologicznych z zakresu kognitywistyki, którą
prezentuje w formie pracy magisterskiej (w formie rozszerzonej lub skróconej, jako
artykułu gotowego do publikacji w czasopiśmie naukowym).

P7S_WG

KGN_K2_W08

Absolwent zna i rozumie na poziomie zaawansowanym terminologię, narzędzia i
metody jednego z wybranych modułów problemowo-metodologicznych kognitywistyki P7S_WG
lub obszarów specyﬁcznych dla współczesnych badań kognitywistycznych.

KGN_K2_W09

Absolwent zna i rozumie w stopniu pogłębionym problematykę obecności treści
kognitywistycznych w sferze nauki, kultury i polityki; rozumie relacje pomiędzy tymi
sferami a kognitywistyką i pracuje na rzecz rozwoju tych relacji.

P7S_WK

KGN_K2_W10

Absolwent zna i rozumie a także potraﬁ porównać idee i koncepcje ważne dla
kognitywistyki, ale wykraczające poza sferę nauk wchodzących w skład
kognitywistyki, potraﬁ z nich korzystać w pracy naukowej i zawodowej.

P7S_WK

KGN_K2_W11

Absolwent zna i rozumie naukowy, społeczny i kulturowy kontekst powstawania i
przemian stanowisk kognitywistycznych.

P7S_WK

KGN_K2_W12

Absolwent zna i rozumie problematykę więzi społecznych i struktur społecznych oraz
przemian jakim podlegają i prawidłowości rządzących ich funkcjonowaniem.

P7S_WK

KGN_K2_W13

Absolwent zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności
intelektualnej i prawa autorskiego, korzysta z tych zasad we własnej pracy i
przyczynia się do ich utrwalenia.

P7S_WK

KGN_K2_W14

Absolwent zna i rozumie w stopniu pogłębionym problematykę funkcjonowania
współczesnych instytucji naukowych (polskich i zagranicznych), społecznych,
kulturalnych i politycznych oraz etycznych kontekstów i konsekwencji ich
funkcjonowania, w którym bierze czynny udział.

P7S_WK

KGN_K2_W15

Absolwent zna i rozumie technologie informatyczne niezbędne do uprawnia nauki i
orientuje się w sposobach i zakresie ich stosowania.

P7S_WG

Efekty uczenia się
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Kod

Treść

PRK

KGN_K2_W16

Absolwent zna i rozumie w stopniu pogłębionym zagadnienie użyteczności środków
komunikacji elektronicznej, ich zalet i ograniczeń.

P7S_WK

Kod

Treść

PRK

KGN_K2_U01

Absolwent potraﬁ samodzielnie rozwijać i pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności
korzystając z różnorodnych metod edukacyjnych.

P7S_UU

KGN_K2_U02

Absolwent potraﬁ wykorzystać odpowiednie narzędzia do wyszukiwania informacji i
zdobywania wiedzy z zakresu nauk kognitywnych poznaniu (kognitywistyki).

P7S_UU

KGN_K2_U03

Absolwent potraﬁ rozpoznać i opisać współczesne problemy z zakresu nauk
kognitywnych; potraﬁ zaproponować samodzielnie opracowane rozwiązania,
integrować wiedzę z różnych dyscyplin w zakresie nauk kognitywnych.

P7S_UU

KGN_K2_U04

Absolwent potraﬁ samodzielnie formułować i analizować podstawowe problemy
badawcze z zakresu nauk kognitywnych, dobierając właściwe metody ich analizy,
opracowania i prezentacji.

P7S_UK

KGN_K2_U05

Absolwent potraﬁ przeprowadzić prosty eksperyment badawczy, opracować uzyskane
wyniki, porównać je z innymi wynikami i przedyskutować je w ramach literatury z
P7S_UW
zakresu badanego problemu.

KGN_K2_U06

Absolwent potraﬁ zastosować metody nauki o sztucznej inteligencji do wybranego
problemu badawczego, opisać uzyskane wyniki i przedyskutować je w ramach
literatury z zakresu badanego problemu.

P7U_U

KGN_K2_U07

Absolwent potraﬁ zidentyﬁkować, rozpoznać i przedyskutować wybrany problem
badawczy w świetle wyników badań ﬁlozoﬁcznych, a następnie opisać rezultaty i
skonfrontować je z wynikami uzyskanymi w ramach innych dyscyplin kognitywistyki.

P7S_UW

KGN_K2_U08

Absolwent potraﬁ używać właściwych metod rekonstrukcji problemów i metod
zawartych w tekstach z zakresu kognitywistyki i specyﬁcznych tekstów z zakresu
nauk ścisłych, przyrodniczych i medycznych. Potraﬁ syntetyzować badane idee i
poglądy, formułować nowe pytania i problemy, określać możliwe sposoby ich
rozwiązywania.

P7S_UW

KGN_K2_U09

Absolwent potraﬁ wykorzystać wiedzę z nauk kognitywnych do krytycznej analizy
zjawisk, działań i programów w sferze edukacji, gospodarki, sztuki, medycyny, praw i
polityki.

P7S_UK

KGN_K2_U10

Absolwent potraﬁ (pod kierunkiem opiekuna naukowego) prowadzić pracę badawczą,
której wyniki potraﬁ ująć w formie krótkich tekstów (raportów z badań), wypowiedzi
ustnych bazujących na prezentacjach multimedialnych oraz w formie pracy
magisterskiej (obszerniejszej lub krótszej przyjmującej postać artykułu naukowego).

P7S_UU

KGN_K2_U11

Absolwent potraﬁ zredagować własny i cudzy tekst naukowy (w szczególności
kognitywistyczny) zgodnie z przyjętymi standardami edycji tekstów naukowych.

P7S_UO

KGN_K2_U12

Absolwent potraﬁ jasno i ściśle przedstawić swoje stanowisko (poglądy i
przemyślenia); potraﬁ formułować sądy, argumentować, kontrargumentować oraz
dyskutować, wykorzystując zdobytą wiedzę; potraﬁ poddać krytyce sądy i poglądy, z
którymi się nie zgadza, wykorzystując metody dyskusji naukowej.

P7S_UK

KGN_K2_U13

Absolwent potraﬁ zrozumieć i zaakceptować różnorodność światopoglądów, postaw i
norm moralnych reprezentowanych przez przedstawicieli odmiennych środowisk,
P7S_UK
kultur i epok; swoją działalnością przyczynia się do zachowania pluralizmu ideowego i
różnorodności dziedzictwa kulturowego.

KGN_K2_U14

Absolwent potraﬁ komunikować się na poziomie zaawansowanym ze specjalistami w
zakresie wybranych obszarów (modułów) kognitywistyki z wykorzystaniem różnych
technik komunikacji w języku polskim i angielskim.

Umiejętności

Efekty uczenia się

P7S_UK
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Kod

Treść

PRK

KGN_K2_U15

Absolwent potraﬁ wykorzystać swoją interdyscyplinarną wiedzę w zakresie interakcji
człowiek-sztuczne systemy poznawcze (inteligentne).

P7S_UW

KGN_K2_U16

Absolwent potraﬁ (pod kierunkiem opiekuna naukowego) przygotować raporty z prac
badawczych dotyczących wybranych zagadnień kognitywistycznych, wykorzystując
najnowsze ujęcie teoretyczne i mniej dostępne źródła; próbuje dokonywać własnych
analiz i poszukiwań rozwiązań problemu.

P7S_UW

KGN_K2_U17

Absolwent potraﬁ komunikować się w języku obcym na poziomie B2+: potraﬁ
dokonać przekładu z języka polskiego na język angielski (i vice versa)
specjalistycznego tekstu z zakresu nauk kognitywnych, wygłosić referat w języku
angielskim i aktywnie uczestniczyć w dyskusji na tematy kognitywistyczne
prowadzonej w tym języku.

P7S_UK

KGN_K2_U18

Absolwent potraﬁ wykorzystywać zaawansowane technologie informatyczne do
identyﬁkowania i propagowania informacji z zakresu kognitywistyki.

P7S_UW

KGN_K2_U19

Absolwent potraﬁ rozpoznać możliwości i ograniczenia elektronicznych środków
masowej komunikacji. Umie wykorzystać je do pracy zawodowej.

P7S_UU

Kompetencje społeczne
Kod

Treść

PRK

KGN_K2_K01

Absolwent jest gotów do uczenia się przez całe życie, pogłębia i poszerza własną
wiedzę, uczestniczy w procesie uczenia się innych osób jako nauczyciel, ekspert,
doradca.

P7U_K

KGN_K2_K02

Absolwent jest gotów do świadomego przeżywania własnej autonomii, którą stara się
rozwijać i której broni nie naruszając autonomii innych osób.

P7U_K

KGN_K2_K03

Absolwent jest gotów do samodzielnego i krytycznego myślenia; jest wyczulony na
demagogię, fałszywe argumenty i biurokratyczne roszczenia zagrażające wolności
P7S_KK
i autonomii jednostkowej, potraﬁ inspirować innych do samodzielności i krytycyzmu w
myśleniu.

KGN_K2_K04

Absolwent jest gotów do przyjmowania odpowiedzialnej postawy w pracy i w życiu;
bierze pod uwagę możliwe skutki swoich działań; w taki sam sposób wyznacza cele i
organizuje pracę innych.

P7S_KR

KGN_K2_K05

Absolwent jest gotów do poznawania nowych teorii, idei, postaw i argumentów; stara
się je zrozumieć. Jest gotowy pod ich wpływem do zmiany własnego stanowiska.

P7S_KK

KGN_K2_K06

Absolwent jest gotów do efektywnego zarządzania własnym czasem; potraﬁ
organizować pracę własną i grupy, określać, porównywać cele i oceniać stopień
zaawansowania w ich osiąganiu, pomaga innym w organizacji pracy.

P7S_KR

KGN_K2_K07

Absolwent jest gotów do współpracy z innymi. Potraﬁ współpracować w grupie,
przyjmując w niej różne role, w tym funkcje kierownicze; potraﬁ zarządzać zespołem.
Potraﬁ stosować zasady efektywnej komunikacji interpersonalnej.

P7S_KR

KGN_K2_K08

Absolwent jest gotów do tego, by skutecznie rozwiązywać stojące przed nim zadania;
potraﬁ planować i ustalać priorytety odpowiednich działań dla siebie i zespołu,
którym kieruje.

P7S_KR

KGN_K2_K09

Absolwent jest gotów do świadomego stosowania standardowych procedur
rozstrzygania dylematów związanych z wykonywanym zawodem. Rozpoznaje i
rozstrzyga dylematy, przewiduje możliwe sytuacje konﬂiktowe i stara się im
zapobiegać.

P7S_KR

KGN_K2_K10

Absolwent jest gotów do tolerancyjnej postawy wobec przedstawicieli innych kultur,
wyznań religijnych i postaw światopoglądowych; szanuje odmienności, ale potraﬁ
bronić wyznawanych przez siebie wartości.

P7U_K

Efekty uczenia się
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Kod

Treść

PRK

KGN_K2_K11

Absolwent jest gotów do uczestnictwa w życiu kulturalnym, ma świadomość wagi
dziedzictwa kulturowego w różnych jego przejawach, potraﬁ troszczyć się o jego
zachowanie i wnosić do niego własny wkład.

P7U_K

KGN_K2_K12

Absolwent jest gotów do tego, by swoją postawą i wiedzą potwierdzać rosnące
znaczenie kognitywistyki w dziedzictwie kultury europejskiej i jej współczesnej
tożsamości.

P7U_K

KGN_K2_K13

Absolwent jest gotów do przyjęcia zaangażowanej postawy społecznej. Wykorzystuje
wiedzę kognitywistyczną i przyczynia się do kształtowania więzi społecznych i
rozwoju jednostek oraz grup społecznych. Potraﬁ myśleć w sposób przedsiębiorczy.

P7S_KR

Efekty uczenia się
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Plany studiów
Przedmioty obligatoryjne należy uzupełnić kursami fakultatywnymi tak, aby na każdym roku studiów zdobyć minimum 60
punktów ECTS. Za pracę magisterską studenci otrzymują 20 punktów ECTS. Punkty te wliczają się do puli 120 punktów ECTS,
które sumarycznie należy zgromadzić podczas całych studiów. Oznacza to, że na drugim roku kognitywistyki student w
praktyce powinien zdobyć 40 punktów ECTS za przedmioty obligatoryjne i fakultatywne. Ewentualna nadwyżka punktów
ECTS uzyskana na pierwszym roku studiów przechodzi na rok drugi.
Studenci, którzy ukończyli studia na kierunkach innych niż kognitywistyka, powinni obowiązkowo uzyskać w ramach puli
kursów fakultatywnych minimum 50 punktów ECTS za kursy kognitywistyczne lub ﬁlozoﬁczne wybrane z oferty Instytutu
Filozoﬁi UJ. W przypadku kursów fakultatywnych realizowanych poza Instytutem Filozoﬁi (w innych jednostkach UJ)
wymagana jest zgoda jednostki prowadzącej kurs oraz potwierdzenie wyboru kursu pozainstytutowego przez Dyrekcję
Instytutu Filozoﬁi (wzór wniosku znajduje się na stronie Instytutu Filozoﬁi UJ). W toku studiów wszyscy studenci są
zobowiązani do zrealizowania minimum jednego kursu w języku obcym (może nim być „Seminarium kognitywistyczne I”,
które jest kursem anglojęzycznym) lub translatorium.
Kwestię ewentualnego zaliczenia lektoratu języka obcego na podstawie uznawanego certyﬁkatu potwierdzającego
znajomość tego języka reguluje Zarządzenie nr 112 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 16 października 2020 roku
(z ewentualnymi późniejszymi zmianami):
https://bip.uj.edu.pl/documents/1384597/146186234/zarz_112_2020.pdf/7f283d77-bddd-4a06-a9b7-74ca1bd0d87d.

Semestr 1
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Proseminarium

15

2,0

zaliczenie

O

Podstawy ﬁlozoﬁi nauki

30

4,0

egzamin

O

Etyka badań naukowych

30

4,0

egzamin

O

Filozoﬁa dziejów

60

6,0

egzamin

F

Filozoﬁa kultury

60

6,0

egzamin

F

Filozoﬁa religii romantyzmu polskiego

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Uczenie maszynowe w neuronauce

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Filozoﬁa w praktyce: początek i koniec ludzkiego życia

30

3,0

zaliczenie

F

Filozoﬁczne koncepcje języka

60

6,0

egzamin

F

Główne narracje, teorie, praktyki w ﬁlozoﬁi kultury

60

6,0

egzamin

F

Metaﬁzyka w ﬁlozoﬁi analitycznej

60

6,0

egzamin

F

Piękno a dobro- relacje etyki z estetyką

60

6,0

egzamin

F

Poznanie matematyczne

30

3,0

egzamin

F

Seminarium z ﬁlozoﬁi człowieka

60

6,0

egzamin

F

Seminarium z warsztatu historyka ﬁlozoﬁi

60

6,0

egzamin

F

Wątki ﬁlozoﬁczne w literaturze rosyjskiej

60

6,0

egzamin

F

Przedmiot

GRUPA PRZEDMIOTÓW DO WYBORU

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Wprowadzenie do analizy EEG

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesna etyka ﬁlozoﬁczna

60

6,0

egzamin

F

Źródła i dziedzictwo myśli antropologicznej klasycznego
niemieckiego idealizmu (Fichte, Schelling, Hegel)

60

6,0

zaliczenie

F

Cognition and magic

45

5,0

egzamin

F

Etyka anarchistyczna. Od Proudhona do Bubera

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Cognitive robotics

45

5,0

zaliczenie

Etyka praktyczna

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Człowiek jako mikrokosmos, imago Dei, osoba. Zarys
średniowiecznej antropologii

60

6,0

egzamin

F

Metaﬁzyka klasyczna: od Arystotelesa do Dunsa Szkota

60

6,0

egzamin

F

"Poznaj samego siebie" - ﬁlozoﬁczne ujęcia samoświadomości, od
starożytności po współczesność

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Etyka w tragicznej epoce Greków

60

6,0

egzamin

F

Estetyka feministyczna – estetyka na marginesie?

60

6,0

zaliczenie

F

Goedel's First Theorem with almost no mathematics

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Introduction to unversal algebra

60

6,0

egzamin

F

Środowisko elektroniczne jako rzeczywistość człowieka

30

3,0

egzamin

F

Seminarium poświęcone lekturze "Pracy nad mitem" Hansa
Blumenberga

30

3,0

egzamin

F

Psychology of Reading

30

5,0

egzamin

F

Visual Cognition

30

5,0

egzamin

F

Seminarium - poglądy ﬁlozoﬁczne Mikołaja Kopernika

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Filozoﬁa religii - wybrane aspekty

60

6,0

egzamin

Doing Things with Words: Implicating, Presupposing, Asserting

30

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Translatorium z języka angielskiego II

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Logika ﬁlozoﬁczna

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Natura doświadczenia

60

6,0

egzamin

Przedmiot

Lektorat z języka obcego

F

F

F
O

Student realizuje jeden przedmiot
English for Cognitive Science B2+

Plany studiów

30

-

zaliczenie na
F
ocenę
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Przedmiot
English for Cognitive Science C1+
Szkolenie BHK

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

-

zaliczenie na
F
ocenę

4

-

zaliczenie

O

Przedmioty obligatoryjne należy uzupełnić kursami fakultatywnymi tak, aby na każdym roku studiów zdobyć minimum 60
punktów ECTS. Za pracę magisterską studenci otrzymują 20 punktów ECTS. Punkty te wliczają się do puli 120 punktów ECTS,
które sumarycznie należy zgromadzić podczas całych studiów. Oznacza to, że na drugim roku kognitywistyki student w
praktyce powinien zdobyć 40 punktów ECTS za przedmioty obligatoryjne i fakultatywne. Ewentualna nadwyżka punktów
ECTS uzyskana na pierwszym roku studiów przechodzi na rok drugi.
Studenci, którzy ukończyli studia na kierunkach innych niż kognitywistyka, powinni obowiązkowo uzyskać w ramach puli
kursów fakultatywnych minimum 50 punktów ECTS za kursy kognitywistyczne lub ﬁlozoﬁczne wybrane z oferty Instytutu
Filozoﬁi UJ. W toku studiów wszyscy studenci są zobowiązani do zrealizowania minimum jednego kursu w języku obcym
(może nim być „Seminarium kognitywistyczne I”, które jest kursem anglojęzycznym) lub translatorium.
Kwestię ewentualnego zaliczenia lektoratu języka obcego na podstawie uznawanego certyﬁkatu potwierdzającego
znajomość tego języka reguluje Zarządzenie nr 112 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 16 października 2020 roku
(z ewentualnymi późniejszymi zmianami):
https://bip.uj.edu.pl/documents/1384597/146186234/zarz_112_2020.pdf/7f283d77-bddd-4a06-a9b7-74ca1bd0d87d.

Semestr 2
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Analiza danych empirycznych

60

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Autobiograﬁa jako „ﬁlozoﬁa praktyczna”. Znaczenie autobiograﬁi
dla ﬁlozoﬁcznej antropologii

30

6,0

egzamin

Czas, przestrzeń, ruch

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Egzystencjalizm

60

6,0

egzamin

F

Eksperymenty w ﬁlozoﬁi

15

3,0

zaliczenie

F

Ewolucja i adaptacja mechanizmów zachowania

30

4,0

egzamin

F

Filozoﬁa dziejów

60

6,0

egzamin

F

Filozoﬁa kultury

60

6,0

egzamin

F

Filozoﬁa polskiego romantyzmu

30

3,0

egzamin

F

Filozoﬁa religii romantyzmu polskiego

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Filozoﬁczne koncepcje języka

60

6,0

egzamin

F

Główne narracje, teorie, praktyki w ﬁlozoﬁi kultury

60

6,0

egzamin

F

Metaﬁzyka umysłu

30

3,0

egzamin

F

Piękno a dobro- relacje etyki z estetyką

60

6,0

egzamin

F

Seminarium z ﬁlozoﬁi człowieka

60

6,0

egzamin

F

Przedmiot
GRUPA PRZEDMIOTÓW DO WYBORU

Plany studiów

F
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Seminarium z warsztatu historyka ﬁlozoﬁi

60

6,0

egzamin

F

Sztuka elektroniczna

30

3,0

egzamin

F

Technologie kognitywne: projektowanie środowisk mixed reality
językach Python i Processing

45

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Transhumanizm: perspektywy technologicznego usprawniania
człowieka

60

6,0

zaliczenie

F

Wątki ﬁlozoﬁczne w literaturze rosyjskiej

60

6,0

egzamin

F

Współczesna etyka ﬁlozoﬁczna

60

6,0

egzamin

F

Źródła i dziedzictwo myśli antropologicznej klasycznego
niemieckiego idealizmu (Fichte, Schelling, Hegel)

60

6,0

zaliczenie

F

Podstawy wiedzy o kłamstwie i manipulacji

30

4,0

egzamin

F

Metaetyka

60

6,0

egzamin

F

Usability engineering and user experience design

45

5,0

egzamin

F

Kant's philosophy of religion and its historical context

60

6,0

egzamin

F

Etyka anarchistyczna. Od Proudhona do Bubera

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Philosophy of Music

60

12,0

egzamin

Social and Political Philosophy of Language

30

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Nowe źródła ﬁlozoﬁi politycznej w Rzeczypospolitej XVII w.

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Argumenty bioetyki

60

6,0

egzamin

Etyka praktyczna

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Filozoﬁa podmiotowości: samowiedza i tożsamość

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesne badania nad percepcją

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przyjemność i nieprzyjemność zmysłowa

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wielkie metaﬁzyczne pytania w ﬁzyce

60

6,0

egzamin

F

Człowiek jako mikrokosmos, imago Dei, osoba. Zarys
średniowiecznej antropologii

60

6,0

egzamin

F

Metaﬁzyka klasyczna: od Arystotelesa do Dunsa Szkota

60

6,0

egzamin

F

"Poznaj samego siebie" - ﬁlozoﬁczne ujęcia samoświadomości, od
starożytności po współczesność

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Estetyka feministyczna – estetyka na marginesie?

60

6,0

zaliczenie

Goedel's First Theorem with almost no mathematics

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Algebra, logic, and proof theory

60

6,0

egzamin

F

Feminizm, gender i współczesne narracje płci

60

6,0

egzamin

F

Przedmiot

Plany studiów

F

F

F
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Ars Electronica - Sztuka | Nauka | Technologia

30

3,0

egzamin

F

Seminarium Futurologiczne

10

2,0

egzamin

F

Filozoﬁa sieci

30

4,0

egzamin

F

The art of EEG data analysis

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Seminarium - poglądy ﬁlozoﬁczne Mikołaja Kopernika

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Podstawy wiedzy o kłamstwie i manipulacji

30

4,0

egzamin

F

Creativity: cognitive and computional perspectives

45

5,0

egzamin

F

Logika ﬁlozoﬁczna

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Natura doświadczenia

60

6,0

egzamin

30

5,0

zaliczenie na
O
ocenę

Przedmiot

Seminar in cognitivism I

F

Lektorat z języka obcego

O

Student realizuje jeden przedmiot
English for Cognitive Science B2+

30

4,0

egzamin

F

English for Cognitive Science C1+

30

4,0

egzamin

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

5,0

zaliczenie na
O
ocenę

Filozoﬁa dziejów

60

6,0

egzamin

F

Filozoﬁa kultury

60

6,0

egzamin

F

Filozoﬁa religii romantyzmu polskiego

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Filozoﬁa w praktyce: początek i koniec ludzkiego życia

30

3,0

zaliczenie

F

Filozoﬁczne koncepcje języka

60

6,0

egzamin

F

Główne narracje, teorie, praktyki w ﬁlozoﬁi kultury

60

6,0

egzamin

F

Metaﬁzyka w ﬁlozoﬁi analitycznej

60

6,0

egzamin

F

Piękno a dobro- relacje etyki z estetyką

60

6,0

egzamin

F

Poznanie matematyczne

30

3,0

egzamin

F

Seminarium z ﬁlozoﬁi człowieka

60

6,0

egzamin

F

Seminarium z warsztatu historyka ﬁlozoﬁi

60

6,0

egzamin

F

Wątki ﬁlozoﬁczne w literaturze rosyjskiej

60

6,0

egzamin

F

Semestr 3
Przedmiot
Seminarium kognitywistyczne II
GRUPA PRZEDMIOTÓW DO WYBORU

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Wprowadzenie do analizy EEG

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesna etyka ﬁlozoﬁczna

60

6,0

egzamin

F

Źródła i dziedzictwo myśli antropologicznej klasycznego
niemieckiego idealizmu (Fichte, Schelling, Hegel)

60

6,0

zaliczenie

F

Cognition and magic

45

5,0

egzamin

F

Cognitive robotics

45

5,0

zaliczenie

F

Etyka anarchistyczna. Od Proudhona do Bubera

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Uczenie maszynowe w neuronauce

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Etyka praktyczna

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Człowiek jako mikrokosmos, imago Dei, osoba. Zarys
średniowiecznej antropologii

60

6,0

egzamin

F

Metaﬁzyka klasyczna: od Arystotelesa do Dunsa Szkota

60

6,0

egzamin

F

"Poznaj samego siebie" - ﬁlozoﬁczne ujęcia samoświadomości, od
starożytności po współczesność

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Etyka w tragicznej epoce Greków

60

6,0

egzamin

F

Estetyka feministyczna – estetyka na marginesie?

60

6,0

zaliczenie

F

Goedel's First Theorem with almost no mathematics

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Introduction to unversal algebra

60

6,0

egzamin

F

Środowisko elektroniczne jako rzeczywistość człowieka

30

3,0

egzamin

F

Seminarium poświęcone lekturze "Pracy nad mitem" Hansa
Blumenberga

30

3,0

egzamin

F

Psychology of Reading

30

5,0

egzamin

F

Visual Cognition

30

5,0

egzamin

F

Seminarium - poglądy ﬁlozoﬁczne Mikołaja Kopernika

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Filozoﬁa religii - wybrane aspekty

60

6,0

egzamin

Doing Things with Words: Implicating, Presupposing, Asserting

30

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Translatorium z języka angielskiego II

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Logika ﬁlozoﬁczna

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Natura doświadczenia

60

6,0

egzamin

Przedmiot

F

F

Przedmioty obligatoryjne należy uzupełnić kursami fakultatywnymi tak, aby na każdym roku studiów zdobyć minimum 60
punktów ECTS. Za pracę magisterską studenci otrzymują 20 punktów ECTS. Punkty te wliczają się do puli 120 punktów ECTS,
które sumarycznie należy zgromadzić podczas całych studiów. Oznacza to, że na drugim roku kognitywistyki student w

Plany studiów
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praktyce powinien zdobyć 40 punktów ECTS za przedmioty obligatoryjne i fakultatywne. Ewentualna nadwyżka punktów
ECTS uzyskana na pierwszym roku studiów przechodzi na rok drugi.
Studenci, którzy ukończyli studia na kierunkach innych niż kognitywistyka, powinni obowiązkowo uzyskać w ramach puli
kursów fakultatywnych minimum 50 punktów ECTS za kursy kognitywistyczne lub ﬁlozoﬁczne wybrane z oferty Instytutu
Filozoﬁi UJ. W toku studiów wszyscy studenci są zobowiązani do zrealizowania minimum jednego kursu w języku obcym w
wymierze 30 godzin za conajmniej 3 ECTS (może nim być „Seminarium kognitywistyczne I”, które jest kursem
anglojęzycznym)
Kwestię ewentualnego zaliczenia lektoratu języka obcego na podstawie uznawanego certyﬁkatu potwierdzającego
znajomość tego języka reguluje Zarządzenie nr 112 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 16 października 2020 roku
(z ewentualnymi późniejszymi zmianami):
https://bip.uj.edu.pl/documents/1384597/146186234/zarz_112_2020.pdf/7f283d77-bddd-4a06-a9b7-74ca1bd0d87d.

Semestr 4
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Seminarium kognitywistyczne III

30

5,0

zaliczenie na
O
ocenę

Ochrona własności intelektualnej

15

1,0

zaliczenie na
O
ocenę

Analiza danych empirycznych

60

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Autobiograﬁa jako „ﬁlozoﬁa praktyczna”. Znaczenie autobiograﬁi
dla ﬁlozoﬁcznej antropologii

30

6,0

egzamin

Czas, przestrzeń, ruch

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Egzystencjalizm

60

6,0

egzamin

F

Eksperymenty w ﬁlozoﬁi

15

3,0

zaliczenie

F

Ewolucja i adaptacja mechanizmów zachowania

30

4,0

egzamin

F

Filozoﬁa dziejów

60

6,0

egzamin

F

Filozoﬁa kultury

60

6,0

egzamin

F

Filozoﬁa polskiego romantyzmu

30

3,0

egzamin

F

Filozoﬁa religii romantyzmu polskiego

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Filozoﬁczne koncepcje języka

60

6,0

egzamin

F

Główne narracje, teorie, praktyki w ﬁlozoﬁi kultury

60

6,0

egzamin

F

Metaﬁzyka umysłu

30

3,0

egzamin

F

Piękno a dobro- relacje etyki z estetyką

60

6,0

egzamin

F

Seminarium z ﬁlozoﬁi człowieka

60

6,0

egzamin

F

Seminarium z warsztatu historyka ﬁlozoﬁi

60

6,0

egzamin

F

Sztuka elektroniczna

30

3,0

egzamin

F

Technologie kognitywne: projektowanie środowisk mixed reality
językach Python i Processing

45

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

GRUPA PRZEDMIOTÓW DO WYBORU
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Transhumanizm: perspektywy technologicznego usprawniania
człowieka

60

6,0

zaliczenie

F

Wątki ﬁlozoﬁczne w literaturze rosyjskiej

60

6,0

egzamin

F

Współczesna etyka ﬁlozoﬁczna

60

6,0

egzamin

F

Źródła i dziedzictwo myśli antropologicznej klasycznego
niemieckiego idealizmu (Fichte, Schelling, Hegel)

60

6,0

zaliczenie

F

Podstawy wiedzy o kłamstwie i manipulacji

30

4,0

egzamin

F

Metaetyka

60

6,0

egzamin

F

Usability engineering and user experience design

45

5,0

egzamin

F

Kant's philosophy of religion and its historical context

60

6,0

egzamin

F

Etyka anarchistyczna. Od Proudhona do Bubera

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Philosophy of Music

60

12,0

egzamin

Social and Political Philosophy of Language

30

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Nowe źródła ﬁlozoﬁi politycznej w Rzeczypospolitej XVII w.

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Argumenty bioetyki

60

6,0

egzamin

Etyka praktyczna

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Filozoﬁa podmiotowości: samowiedza i tożsamość

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesne badania nad percepcją

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przyjemność i nieprzyjemność zmysłowa

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wielkie metaﬁzyczne pytania w ﬁzyce

60

6,0

egzamin

F

Człowiek jako mikrokosmos, imago Dei, osoba. Zarys
średniowiecznej antropologii

60

6,0

egzamin

F

Metaﬁzyka klasyczna: od Arystotelesa do Dunsa Szkota

60

6,0

egzamin

F

"Poznaj samego siebie" - ﬁlozoﬁczne ujęcia samoświadomości, od
starożytności po współczesność

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Estetyka feministyczna – estetyka na marginesie?

60

6,0

zaliczenie

F

Algebra, logic, and proof theory

60

6,0

egzamin

F

Goedel's First Theorem with almost no mathematics

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Feminizm, gender i współczesne narracje płci

60

6,0

egzamin

F

Ars Electronica - Sztuka | Nauka | Technologia

30

3,0

egzamin

F

Seminarium Futurologiczne

10

2,0

egzamin

F

Filozoﬁa sieci

30

4,0

egzamin

F

Przedmiot

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

The art of EEG data analysis

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Seminarium - poglądy ﬁlozoﬁczne Mikołaja Kopernika

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Podstawy wiedzy o kłamstwie i manipulacji

30

4,0

egzamin

F

Creativity: cognitive and computional perspectives

45

5,0

egzamin

F

Logika ﬁlozoﬁczna

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Natura doświadczenia

60

6,0

egzamin

Przedmiot

F

O - obowiązkowy
F - fakultatywny
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Sylabusy

Karta tytułowa - Sylabusy
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Proseminarium
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.210.5ca756970038b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0288Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje
obejmujące sztukę i przedmioty humanistyczne

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest wprowadzenie studentów w charakterystykę studiów z kognitywistyki oraz przygotowanie ich
do udziału w cyklu seminariów kognitywistycznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student zna i rozumie zasady przygotowania pracy
magisterskiej na kierunku kognitywistyka.

KGN_K2_W06

zaliczenie
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Umiejętności – Student potraﬁ:
Student potraﬁ wskazać obszary badawcze, w ramach
których może zrealizować pracę magisterską.

U1

KGN_K2_U01,
KGN_K2_U04

zaliczenie

KGN_K2_K03,
KGN_K2_K06

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
Student jest gotów do kontynuowania nauki w ramach
cyklu seminariów kognitywistycznych oraz
zaplanowania działań mających na celu
przygotowanie, złożenie i obronę pracy magisterskiej.

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

15

przygotowanie do zajęć

35

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zapoznanie się z możliwymi obszarami tematycznymi prac magisterskich z
kognitywistyki.

W1, U1

2.

Zaplanowanie działań zmierzających do złożenia i obrony pracy magisterskiej,
poznanie możliwych rodzajów pracy i zasad jej tworzenia, korzystanie z literatury i
informacji naukowej.

U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć
seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność i aktywność podczas zajęć
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Literatura
Obowiązkowa
1. Gernsbacher, M. A. (2018). Writing empirical articles: Transparency, reproducibility, clarity, and memorability. Advances
in Methods and Practices in Psychological Science, 1, 403-414.
Dodatkowa
1. Pinker, S. (2015). Piękny styl. Przewodnik człowieka myślącego po sztuce pisania XXI wieku. Sopot: Smak Słowa.
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Podstawy ﬁlozoﬁi nauki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.210.604bbe0c6d421.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0288Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje
obejmujące sztukę i przedmioty humanistyczne

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest wprowadzenie do ﬁlozoﬁi nauki, tzn. przedstawienie różnych koncepcji metody poznania
naukowego; problemu wyjaśniania w nauce; problemu zobowiązań ontologicznych teorii naukowych (spór realizm
– antyrealizm w ﬁlozoﬁi nauki). Podczas kursu przedstawione zostaną również wybrane ﬁlozoﬁczne zagadnienia
nauk szczegółowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zapoznaje się z 1. Podstawowymi
zagadnieniami z zakresu ﬁlozoﬁi nauki. 2. Sposobami
ich rozwiązywania. 3. Argumentami, jakich używano
przy ich analizie.

KGN_K2_W03,
KGN_K2_W06,
KGN_K2_W08,
KGN_K2_W14

egzamin ustny

KGN_K2_U01,
KGN_K2_U07,
KGN_K2_U08,
KGN_K2_U12,
KGN_K2_U13

egzamin ustny

KGN_K2_K01,
KGN_K2_K02,
KGN_K2_K03,
KGN_K2_K04,
KGN_K2_K05,
KGN_K2_K10

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student nabywa umiejętności 1. Analizowania idei
i poglądów z zakresu ﬁlozoﬁi nauki oraz
syntetyzowania ich (poszukiwania ich wspólnych
fundamentów oraz ogólnych rozwiązań). 2.
Formułowania nowych pytań i problemów, a także
wskazywania możliwych sposobów ich rozwiązywania.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student 1. Nabywa kompetencji w zakresie
samodzielnej i krytycznej analizy problemów leżących
na pograniczu ﬁlozoﬁi i nauki oraz rozwiązywania ich.
2. Uczy się pozostawania otwartym na nowe teorie,
idee i argumenty, które stara się poznać i zrozumieć.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do egzaminu

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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I. Wstęp: typy nauk i ich odmienności metodologiczne. Naturalizm i
antynaturalizm metodologiczny.
II. Problem metody naukowej: indukcjonizm, pozytywizm logiczny,
konwencjonalizm, teza Duhema-Quine’a, Michael Polanyi i wiedza osobowa,
falsyﬁkacjonizm Poppera, ﬁlozoﬁa nauki Ludwika Flecka, koncepcja rewolucji
naukowych Thomasa Kuhna, metodologia naukowych programów badawczych
Lakatosa, koncepcja Paula Feyerabenda (od teoretycznego pluralizmu do
anarchizmu metodologicznego), konstruktywizm społeczny oraz poglądy
metodologiczne Larry’ego Laudana.
III. Wyjaśnianie w nauce.
IV. Przyczynowość.
V. Status poznawczy teorii naukowych (spór realizm – antyrealizm w ﬁlozoﬁi
nauki).
VI. Filozoﬁczne zagadnienia nauk szczegółowych.

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Na egzaminie obowiązuje znajomość zagadnień omawianych na
wykładach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wymagana jest obecność na zajęciach.

Literatura
Obowiązkowa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Grobler, A. (2006), Metodologia nauk, Aureus - Znak, Kraków.
Kuhn T. (2009), Struktura rewolucji naukowych, Aletheia, Warszawa.
Lakatos, I. (1995), Pisma z ﬁlozoﬁi nauk empirycznych, PWN, Warszawa.
Laudan, L. (1984), Science and Values, University of California Press, Berkeley.
Popper, K.R. (1992), Wiedza obiektywna: Ewolucyjna teoria epistemologiczna, PWN, Warszawa.
Psillos, S. (1999) Scientiﬁc Realism: How Science Tracks Truth, London, Routledge.
Sady, W. (2013), Spór o racjonalność naukową, WN UMK, Toruń.

Dodatkowa
1.
2.
3.
4.

Heller, M. (2005), „Spór o realizm strukturalny”, Kwartalnik Filozoﬁczny, 33, s. 37 – 55.
Laudan, L. (1977) Progress and its Problems: Towards a Theory of Scientiﬁc Growth, California UP.
Losee, J. (2001), Wprowadzenie do ﬁlozoﬁi nauki, Prószyński i S-ka, Warszawa.
Popper, K.R. (1977), Logika odkrycia naukowego, PWN, Warszawa.
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Etyka badań naukowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.210.5cdd5f9a0ea59.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0288Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje
obejmujące sztukę i przedmioty humanistyczne

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z etycznymi problemami badań naukowych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

absolwent zna i rozumie zasady prowadzenia badań
naukowych, związane z tym aspekty etyczne oraz
regulacje prawne

KGN_K2_W03,
KGN_K2_W14

egzamin ustny

29 / 285

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

absolwent potraﬁ zidentyﬁkować etyczne zasady
prowadzenia badań naukowych oraz przedstawić
i przedyskutować związane z działalnością badawczą
kontrowersje etyczne

KGN_K2_U07,
KGN_K2_U08,
KGN_K2_U12

egzamin ustny

KGN_K2_K03,
KGN_K2_K05

egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

absolwent jest gotów pod wpływem prezentowanych
idei kształtować swoje postawy, nie rezygnując jednak
z intelektualnej i samodzielności i krytycyzmu

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie do egzaminu

45

uczestnictwo w egzaminie

5

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
115

ECTS
4.0

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.

Wykłady 1-2: Wprowadzenie do etyki badań naukowych (działy i cele etyki badań
naukowych; podstawowe typy badań naukowych)

W1, U1, K1

2.

Wykłady 3-4: Prawne i etyczne normy badań naukowych międzynarodowe i
krajowe regulacje dotyczące badań naukowych z udziałem ludzi; zasady i kryteria
etycznej oceny badań naukowych z udziałem ludzi)

W1, U1, K1

3.

Wykłady 5-6: społeczna wartość badań naukowych (poznawcza i praktyczna
wartość spodziewanych i osiąganych wyników badań naukowych; kryterium
ciężaru choroby w decyzjach o podejmowaniu i ﬁnansowaniu badań w naukach
biomedycznych)

W1, U1, K1

4.

Wykłady 7-9: zasada poszanowania autonomii uczestników badań (reguła
świadomej zgody, zachowywanie poufności, nienaruszanie prywatności)

W1, U1, K1

5.

Wykłady 10-11: zasada troski o dobro uczestnika badań (postulat unikania
nieuzasadnionego ryzyka; reguła równowagi w randomizowanych próbach
klinicznych)

W1, U1, K1

Sylabusy
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6.

Wykłady 12-13: zasady sprawiedliwego traktowania uczestników badań
(sprawiedliwość w doborze uczestników badań, sprawiedliwa rekompensata za
szkody poniesione przez uczestników badań

W1, U1, K1

7.

Wykład 14: badania z udziałem osób wymagających szczególnej ochrony (dzieci,
osoby w wieku podeszłym, osoby poznawczo niepełnosprawne)

W1, U1, K1

8.

Wykład 15: szczególne problemy badań w naukach o mózgu

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
ustny egzamin z treści wykładów

Literatura
Obowiązkowa
1. Tom L. Beauchamp, James F. Childress, Zasady etyki medycznej, tłum. i wstęp W. Jacórzyński, Książka i Wiedza,
Warszawa 1996; stąd zwł. Specjalista w roli badacza i lekarza, s. 460-481.
2. Kazimierz Szewczyk, Bioetyka, t. 1 i 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009; stąd: t.1. II. Etyka badań
naukowych w medycynie, s. 5-131.
3. Zbigniew Szawarski, Placebo i sztuka badań medycznych, w: tenże, Mądrość i sztuka leczenia, Gdańsk 2005
4. Etyczne i prawne granice badań naukowych, red. W.Galewicz, TAiWPN Universitas, Kraków 2009.
5. W. Galewicz, Status ludzkiego zarodka a etyka badań biomedycznych, Wydawnictwo UJ, Kraków 2013, stąd: Część V.
Badania z użyciem ludzkich zarodków i komórek macierzystych.
6. Antologia bioetyki, t. 3: Badania z udziałem ludzi, redakcja naukowa Włodzimierz Galewicz, TAiWPN Universitas, Kraków
2011, s. 382.
Dodatkowa
1. Tadeusz Brzeziński, Etyka lekarska, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2002, stąd: Rozdział 10. Etyka badań
naukowych, s. 227-254.
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Filozoﬁa dziejów
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.2F0.5cdd5f6c3fc60.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Poznanie głównych kategorii z zakresu historiozoﬁi

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

mechanizmy reﬂeksji nad historią

KGN_K2_W15

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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analizować teksty historiozoﬁczne, poświęcone
sensowi, kierunkowi dziejów i mechanizmom postępu
i regresu

U1

KGN_K2_U01,
KGN_K2_U06

prezentacja

KGN_K2_K01,
KGN_K2_K05

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
przeprowadzenia argumentacji w debacie naukowej
nad historią

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie projektu

60

zbieranie informacji do zadanej pracy

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zagadnienia terminologiczne i metodologiczne
Linearne i cykliczne ﬁlozoﬁe dziejów
Historiozoﬁa chrześcijańska
Laicyzacja problematyki ﬁlozoﬁczno-dziejowej w dobie Odrodzenia
Oświeceniowa ﬁlozoﬁa historii
Teoria postępu
Teleologiczna i dialektyczna wizja dziejów
Mesjanizm, heroizm, słowianoﬁlstwo
Teorie cywilizacji, ﬁlozoﬁa końca historii
Trwałość i zmiana w historiozoﬁi chrześcijańskiej w XX wieku
Teilhardowska wizja postępu

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, udział w badaniach, konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
praca pisemna
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Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
referat ustny

Wymagania wstępne i dodatkowe
równoległy udział w kursach podstawowych dla pierwszego roku studiów

Literatura
Obowiązkowa
1. Teksty źródłowe będą podawane bezpośrednio na zajęciach.
Dodatkowa
1. Teksty źródłowe będą podawane bezpośrednio na zajęciach.

Sylabusy
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Filozoﬁa kultury
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.2F0.5ca75b58e4718.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest prezentacja ﬁlozoﬁi kultury

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

absolwent zna i rozumie uświadamia sobie
interdyscyplinarny charakter ﬁlozoﬁi i jej związki
z innymi naukami oraz ludzkim życiem

KGN_K2_W01,
KGN_K2_W02

zaliczenie ustne
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W2

absolwent zna i rozumie ma podstawową wiedzę
o obecności idei ﬁlozoﬁcznych w sferze nauki, kultury
i polityki; rozumie relacje pomiędzy tymi sferami
a ﬁlozoﬁą

KGN_K2_W02,
KGN_K2_W03

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

absolwent potraﬁ myśli krytycznie i samodzielnie,
potraﬁ identyﬁkować problemy i wskazywać
standardowe sposoby ich rozwiązania.

KGN_K2_U09

zaliczenie ustne

U2

absolwent potraﬁ rozpoznaje i opisuje współczesne
problemy ﬁlozoﬁczne, potraﬁ wskazać i porównać ich
typowe rozwiązania w oparciu o poznane stanowiska
i koncepcje, a także podstawowe argumenty na ich
rzecz

KGN_K2_U12,
KGN_K2_U13

zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

absolwent jest gotów do odczuwa potrzebę
poszerzania i pogłębiania własnej wiedzy, jest
nastawiony na uczenie się przez całe życie

KGN_K2_K01

zaliczenie ustne

K2

absolwent jest gotów do jest tolerancyjny wobec
przedstawicieli innych kultur, wyznań religijnych
KGN_K2_K10,
i postaw światopoglądowych; szanuje odmienności, ale KGN_K2_K13
potraﬁ bronić wyznawanych przez siebie wartości

zaliczenie ustne

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

60

przygotowanie do zajęć

60

przygotowanie referatu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Problemy tożsamości kulturowe

W1, U1, K2

2.

Historia wobec współczesności, interpretacje tradycji

W1, W2, U1, U2, K1, K2

3.

Kulturowe instytucje i uwarunkowania

W1, W2, U1, U2, K1, K2

4.

Pojęcie kultury i znaczenie relacji między kulturami

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, dyskusja
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
zaliczenie ustne

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Literatura
Obowiązkowa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vincent Descombes "Rozterki tożsamości"
Eriksen Thomas Hylland „Tyrania chwili”
Jack Goody „Kradzież historii”
Rosi Braidotti „Po człowieku”
Michael Schmidt-Salomon „Humanizm ewolucyjny”
Danie C. Dennett: „Odczarowanie. Religia jako zjawisko naturalne”
Tannen Deborah „Cywilizacja kłótni"

Dodatkowa
1.
2.
3.
4.
5.

Harari Yuval Noah "Od zwierząt do bogów"
Sidey Myoo "Ontoelektronika"
Will Kymlicka "Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights."
Grant Ramsey „Culture in humans and other animals”
: Robert C. Solomon „Thinking about feeling”

Sylabusy

37 / 285

Filozoﬁa religii romantyzmu polskiego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.2F0.5cdd5f67dfc2e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć seminaryjnych jest podjęcie badań nad polską ﬁlozoﬁą epoki romantyzmu, ze szczególnym
uwzględnieniem problematyki religijnej (ﬁlozoﬁi religii).

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

podstawowe zagadnienia ﬁlozoﬁczne epoki
romantyzmu.

KGN_K2_W09

esej, prezentacja
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

poruszać się wśród zagadnień właściwych epoce
romantyzmu polskiego i europejskiego.

KGN_K2_U12

esej, prezentacja

KGN_K2_K01,
KGN_K2_K05

esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

poszerzenia wiedzy z zakresu ﬁlozoﬁi religii na gruncie
romantyzmu polskiego i jego następstw.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

60

przygotowanie eseju

50

przygotowanie do zajęć

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kulturalne podglebie ﬁlozoﬁi epoki romantyzmu.

W1, U1, K1

2.

Specyﬁka ﬁlozoﬁi polskiej epoki romantyzmu.

W1, U1, K1

3.

Filozoﬁa religii czy ﬁlozoﬁa religijna?

W1, U1, K1

4.

Ogólno-ﬁlozoﬁczne przesłanki dla ﬁlozoﬁi religii romantyzmu polskiego.

W1, U1, K1

5.

Zagadnienie I: Religia i historia. Czy tylko mesjanizm?

W1, U1, K1

6.

Zagadnienie II: Bóg i historia.

W1, U1, K1

7.

Zagadnienie III: człowiek i historia.

W1, U1, K1

8.

Zagadnienie IV: Bóg i człowiek.

W1, U1, K1

9.

Zagadnienie V: Czym jest religia?

W1, U1, K1

10.

Zagadnienie VI: partykularyzm czy uniwersalizm ﬁlozoﬁi religii romantyzmu
polskiego?

W1, U1, K1

11.

Zagadnienie VII: historyczne i aktualne (ponadczasowe) aspekty ﬁlozoﬁi religii
romantyzmu polskiego.

W1, U1, K1

12.

Podsumowania: wątki ﬁlozoﬁiczno-religiijne w twórczości literackiej i ﬁlozoﬁcznej
(A. Mickiewicz, Z. Krasiński, C. K. Norwid, K. Libelt, J. M. Hoene-Wrońsk).

W1, U1, K1

13.

Podsumowania: Filozoﬁa religii A. Cieszkowskiego.

W1, U1, K1

Sylabusy
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14.

Podsumowania: Filozoﬁa religii B. Trentowskiego.

W1, U1, K1

15.

Podsumowanie: romantyczna ﬁlozoﬁa religii.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, seminarium, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Prezentacja wybranego zagadnienia podczas zajęć. Przygotowanie eseju.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość historii ﬁlozoﬁi nowożytnej.

Literatura
Obowiązkowa
1. A. Cieszkowski, O drogach ducha. Wybór pism, Kraków 2016
2. B. Trentowski, Pisma o ﬁlozoﬁi religii, opr. T. Kozanecki, "Archiwum Historii Filozoﬁi i Myśli Społecznej", nr 11, Warszawa
1962.
3. A. Walicki, Między ﬁlozoﬁą, religią i polityką, Warszawa 1983
Dodatkowa
1. A. Cieszkowski, Prolegomena do historiozoﬁi. Bóg i palingeneza oraz Mniejsze pisma ﬁlozoﬁczne z lat 1838-1842,
Warszawa 2014
2. B. Trentowski, Stosunek ﬁlozoﬁi do cybernetyki oraz Wybór pism ﬁlozoﬁcznych z lat 1842-1845, Warszawa 2014

Sylabusy
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Uczenie maszynowe w neuronauce
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.250.620e151be5d37.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0619Technologie teleinformacyjne gdzie indziej
niesklasyﬁkowane

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z głównymi algorytmami uczenia maszynowego.

C2

Zapoznanie studentów z procesem tworzenia modeli uczenia maszynowego.

C3

Zapoznanie studentów z zastosowaniem uczenia maszynowego w neuronauce. Pokazanie praktycznych
sposobów analizy danych neuroﬁzjologicznych za pomocą uczenia maszynowego. Przedstawienie głównych
metod testowania hipotez w neuronauce przy użyciu uczenia maszynowego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student zna i rozumie zasady nadzorowanej
i nienadzorowanej analizy danych. Zna narzędzia
i techniki możliwe do wykorzystania na każdym
z etapów procesu budowania modeli uczenia
maszynowego. Rozumie metody generowania, selekcji
i ekstrakcji cech. Zna i rozumie podstawowe różnice
pomiędzy metodami uczenia maszynowego. Zna
sposoby oceny jakości modeli.

KGN_K2_W02,
KGN_K2_W06,
KGN_K2_W08

projekt, zaliczenie,
aktywność na zajęciach

W2

Student zna i rozumie cele tworzenia modeli uczenia
maszynowego w neuronauce. Zna mocne i słabe
strony wykorzystania poszczególnych metod uczenia
maszynowego do analizy danych neuroﬁzjologicznych.

KGN_K2_W01,
KGN_K2_W04,
KGN_K2_W06

projekt, zaliczenie,
aktywność na zajęciach

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ opracować system, który można
wykorzystać do klasyﬁkacji. Potraﬁ zastosować
metody regresji do danych wielowymiarowych.

KGN_K2_U05,
KGN_K2_U06

projekt, zaliczenie

U2

Student potraﬁ krytycznie ocenić strukturę modelu
uczenia maszynowego i wybrać właściwe narzędzia
do weryﬁkacji jakości systemu. Potraﬁ krytycznie
ocenić wyniki systemu w kontekście hipotez
badawczych.

KGN_K2_U04,
KGN_K2_U06,
KGN_K2_U08

zaliczenie, aktywność na
zajęciach

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do dyskusji na temat metodologii
dowodzenia hipotez badawczych.

KGN_K2_K03

aktywność na zajęciach

K2

Student posiada umiejętność pracy w zespole
i organizacji pracy nad projektem badawczym.

KGN_K2_K06,
KGN_K2_K07

projekt

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

30

przygotowanie do zajęć

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

wykonanie ćwiczeń

15

przygotowanie projektu

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawowe pojęcia i problemy uczenia maszynowego: metody uczenia
maszynowego, a metody sztucznej inteligencji. Typy uczenia maszynowego:
nadzorowane i nienadzorowane. Podstawowe terminy uczenia maszynowego:
cecha, przestrzeń cech, wektor cech, klasyﬁkacja a regresja, metryki, funkcje
kosztów/strat, walidacja krzyżowa.

W1, U1

2.

Zastosowanie prostego klasyﬁkatora na danych testowych. Proces budowania
modeli uczenia maszynowego. Metody selekcji i ewaluacji modeli.

W1, U1

3.

Cechy w metodach uczenia maszynowego. Przekleństwo wymiaru. Redukcja
wymiarów: metody ekstrakcji i selekcji cech. Przykłady metod ekstrakcji i selekcji
cech dla danych neuroﬁzjologicznych. Przygotowanie danych do analizy.

W1, W2, U1

4.

Klasyﬁkatory liniowe i nieliniowe. Metody weryﬁkacji wyników klasyﬁkacji: ROC,
Precision-Recall, etc.

W1, W2, U1, U2

5.

Modele regresji. Metody weryﬁkacji wyników regresji: średni błąd bezwzględny
(MAE); średni błąd kwadratowy(MSE); średni bezwzględny błąd procentowy
(MAPE); R-kwadrat, etc.

W1, W2, U1, U2

6.

Podstawowe problemy związane z użyciem metod uczenia maszynowego:
niezbalansowanie danych; wymiarowość danych; zanieczyszczenie danych;
niepoprawne cechy; wielkość zbiorów treningowych.

W1, W2, U1, U2, K1

7.

Projekt. Stworzenie własnego systemu predykcji na podstawie danych
neuroﬁzjologicznych obejmującego wszystkie etapy uczenia maszynowego:
generację cech, ekstrakcję i selekcję, predykcję, ocenę istotności statystycznej,
wizualizację wyników.

W1, W2, U1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, analiza przypadków, metoda projektów
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Obecność i aktywny udział w zajęciach.
projekt, zaliczenie, aktywność na zajęciach Wykonanie zadań domowych. Prezentacja
projektu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach obowiązkowa.
Wymagane ukończenie kursu Informatyka (WFz.IF-KINF02) lub innego odpowiadającego.

Literatura
Obowiązkowa
1. Geron, A. (2019). Hands-on machine learning with Scikit-Learn, Keras and TensorFlow: concepts, tools, and techniques to
build intelligent systems (2nd ed.). O’Reilly.
Dodatkowa
1. Dziedzinowe artykuły naukowe udostępnione podczas zajęć.

Sylabusy
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Filozoﬁa w praktyce: początek i koniec ludzkiego życia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.250.1585733146.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Ogólnym celem tego kroczącego kursu jest analiza problemów ﬁlozoﬁcznych leżących u podłoża dylematów
praktycznych z zakresu szeroko rozumianej bioetyki i etyki medycznej. Szczegółowym celem kursu w roku
akademickim 2022/23 będzie analiza argumentów pojawiających się w akademickich dyskusjach etycznych
dotyczących początku i końca życia ludzkiego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

w stopniu pogłębionym miejsce i znaczenie nauk
kognitywnych wśród innych obszarów nauki (nauk
humanistycznych, społecznych, ścisłych
i przyrodniczych) oraz ich specyﬁkę przedmiotową
i metodologiczną, którą potraﬁ wykorzystywać
i rozwijać w swojej działalności zawodowej.

KGN_K2_W01

esej, prezentacja

W2

na poziomie rozszerzonym terminologię nauk
o poznaniu (kognitywistyki) w perspektywie złożoności
i zmienności języka naukowego i potocznego

KGN_K2_W02

esej, prezentacja

W3

powiązania kognitywistyki z innymi obszarami nauki
i dyscyplinami naukowymi, a w jednym z wybranych
obszarów (modułów) problemowych kognitywistyki ma
szeroką wiedzę na temat tych powiązań

KGN_K2_W03

esej, prezentacja

W4

w sposób pogłębiony terminologię, teorie, metodologię
i wyniki badań w zakresie kognitywistyki, jest
świadomy ich zmienności, biegle zna terminologię,
KGN_K2_W04
metodologię i wyniki badań wybranego obszaru
badawczego z zakresu kognitywistyki w języku
polskim

esej, prezentacja

W5

terminologię kognitywistyczną w języku angielskim
i wie, jak ją wykorzystać w działalności naukowej
i zawodowej

KGN_K2_W05

esej, prezentacja

W6

w stopniu pogłębionym problematykę obecności treści
kognitywistycznych w sferze nauki, kultury i polityki;
rozumie relacje pomiędzy tymi sferami
a kognitywistyką i pracuje na rzecz rozwoju tych
relacji

KGN_K2_W09

esej, prezentacja

W7

a także potraﬁ porównać idee i koncepcje ważne dla
kognitywistyki, ale wykraczające poza sferę nauk
wchodzących w skład kognitywistyki, potraﬁ z nich
korzystać w pracy naukowej i zawodowej

KGN_K2_W10

esej, prezentacja

W8

naukowy, społeczny i kulturowy kontekst powstawania
i przemian stanowisk kognitywistycznych

KGN_K2_W11

esej, prezentacja

W9

naukowy, społeczny i kulturowy kontekst powstawania
i przemian stanowisk kognitywistycznych

KGN_K2_W11

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

samodzielnie rozwijać i pogłębiać swoją wiedzę
i umiejętności korzystając z różnorodnych metod
edukacyjnych

KGN_K2_U01

esej, prezentacja

U2

rozpoznać i opisać współczesne problemy z zakresu
nauk kognitywnych; potraﬁ zaproponować
samodzielnie opracowane rozwiązania, integrować
wiedzę z różnych dyscyplin w zakresie nauk
kognitywnych

KGN_K2_U03

esej, prezentacja

U3

samodzielnie formułować i analizować podstawowe
problemy badawcze z zakresu nauk kognitywnych,
dobierając właściwe metody ich analizy, opracowania
i prezentacji

KGN_K2_U04

esej, prezentacja

U4

zastosować metody nauki o sztucznej inteligencji
do wybranego problemu badawczego, opisać
uzyskane wyniki i przedyskutować je w ramach
literatury z zakresu badanego problemu

KGN_K2_U06

esej, prezentacja

Sylabusy
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U5

zidentyﬁkować, rozpoznać i przedyskutować wybrany
problem badawczy w świetle wyników badań
ﬁlozoﬁcznych, a następnie opisać rezultaty
i skonfrontować je z wynikami uzyskanymi w ramach
innych dyscyplin kognitywistyki

KGN_K2_U07

esej, prezentacja

U6

używać właściwych metod rekonstrukcji problemów
i metod zawartych w tekstach z zakresu kognitywistyki
i specyﬁcznych tekstów z zakresu nauk ścisłych,
KGN_K2_U08
przyrodniczych i medycznych. Potraﬁ syntetyzować
badane idee i poglądy, formułować nowe pytania
i problemy, określać możliwe sposoby ich
rozwiązywania

esej, prezentacja

U7

wykorzystać wiedzę z nauk kognitywnych
do krytycznej analizy zjawisk, działań i programów
w sferze edukacji, gospodarki, sztuki, medycyny, praw
i polityki

KGN_K2_U09

esej, prezentacja

U8

(pod kierunkiem opiekuna naukowego) prowadzić
pracę badawczą, której wyniki potraﬁ ująć w formie
krótkich tekstów (raportów z badań), wypowiedzi
ustnych bazujących na prezentacjach multimedialnych
oraz w formie pracy magisterskiej (obszerniejszej lub
krótszej przyjmującej postać artykułu naukowego)

KGN_K2_U10

esej, prezentacja

U9

jasno i ściśle przedstawić swoje stanowisko (poglądy
i przemyślenia); potraﬁ formułować sądy,
argumentować, kontrargumentować oraz dyskutować,
wykorzystując zdobytą wiedzę; potraﬁ poddać krytyce
sądy i poglądy, z którymi się nie zgadza,
wykorzystując metody dyskusji naukowej

KGN_K2_U12

esej, prezentacja

U10

zrozumieć i zaakceptować różnorodność
światopoglądów, postaw i norm moralnych
reprezentowanych przez przedstawicieli odmiennych
środowisk, kultur i epok; swoją działalnością
przyczynia się do zachowania pluralizmu ideowego
i różnorodności dziedzictwa kulturowego

KGN_K2_U13

esej, prezentacja

K1

gotów do świadomego przeżywania własnej autonomii,
którą stara się rozwijać i której broni nie naruszając
KGN_K2_K02
autonomii innych osób

esej, prezentacja

K2

gotów do samodzielnego i krytycznego myślenia; jest
wyczulony na demagogię, fałszywe argumenty
i biurokratyczne roszczenia zagrażające wolności
i autonomii jednostkowej, potraﬁ inspirować innych
do samodzielności i krytycyzmu w myśleniu

KGN_K2_K03

esej, prezentacja

K3

gotów do poznawania nowych teorii, idei, postaw
i argumentów; stara się je zrozumieć. Jest gotowy pod
ich wpływem do zmiany własnego stanowiska

KGN_K2_K05

esej, prezentacja

K4

gotów do tolerancyjnej postawy wobec przedstawicieli
innych kultur, wyznań religijnych i postaw
światopoglądowych; szanuje odmienności, ale potraﬁ
bronić wyznawanych przez siebie wartości

KGN_K2_K10

esej, prezentacja

K5

gotów do uczestnictwa w życiu kulturalnym, ma
świadomość wagi dziedzictwa kulturowego w różnych
jego przejawach, potraﬁ troszczyć się o jego
zachowanie i wnosić do niego własny wkład

KGN_K2_K11

esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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K6

gotów do tego, by swoją postawą i wiedzą potwierdzać
rosnące znaczenie kognitywistyki w dziedzictwie
KGN_K2_K12
kultury europejskiej i jej współczesnej tożsamości

esej, prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie eseju

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie do zajęć

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Ogólnym celem tego kroczącego kursu jest analiza problemów ﬁlozoﬁcznych
leżących u podłoża dylematów praktycznych z zakresu szeroko rozumianej
bioetyki i etyki medycznej. Szczegółowym celem kursu w roku akademickim
2022/23 będzie analiza argumentów pojawiających się w akademickich
dyskusjach etycznych dotyczących początku i końca życia ludzkiego. Kurs ma za
zadanie zapoznać uczestników z aktualnym stanem debaty z zakresu etyki (a
niekiedy również z zakresu ontologii, epistemologii, ﬁlozoﬁi nauki) oraz
wykorzystać narzędzia analizy ﬁlozoﬁcznej nie tylko do dobrze znanych
dylematów (np. aborcja, eutanazja), ale także do mniej dogłębnie opracowanych
problemów, które są wynikiem postępu w biomedycynie. W poprzednich latach
omawialiśmy następujące ogólne tematy:
- Pojęcia zdrowia, choroby, dobrostanu, niepełnosprawności.
- Zło śmierci.
- Pojęcie krzywdy/szkody.
- Niewspółmierność i nieporównywalność wartości.
- Problem nietożsamości.
- Problem niepewności normatywnej.
- Pojęcie statusu moralnego.
Omawialiśmy także bardziej konkretne i praktyczne kwestie:
1.

- Status ontologiczny i moralny embrionów oraz płodów ludzkich.
- Pojęcie życia wartego/niewartego przeżycia/kontynuowania.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, W8, W9, U1,
U10, U2, U3, U4, U5, U6,
U7, U8, U9, K1, K2, K3,
K4, K5, K6

- Problemy etyczne i ﬁlozoﬁczne związane z badaniami naukowymi na ludzkich
embrionach i tworach inżynierii genetycznej oraz z klonowaniem.
- Wartościowanie istnienia ludzkiego w ekonomii zdrowia publicznego.
- Eutanazja, pomoc w śmierci i zaprzestanie podtrzymywania życia (w tym:
pacjenci psychiatryczni, małoletni, wcześniaki).
- Rozróżnienie na zabicie i przyzwolenie na śmierć.
- Efekt zidentyﬁkowania (efekt oﬁary zidentiﬁkowanej).
- Problemy ﬁlozoﬁczne w "Global Burden of Disease".
- Zasada prokreacyjnej dobroczynności.
Ze względu na badawczy charakter kursu ostateczny dobór tematów w roku
2022/23 będzie zależał także od zainteresowań i oczekiwań uczestników. Wstępny
plan przewiduje skoncentrowanie się na tematach związanych głównie, choć nie
wyłącznie, z początkiem i końcem życia ludzkiego, a także także na pogłębieniu
niektórych poprzednio omawianych tematów. Kurs skierowany jest dla studentów
II stopnia ﬁlozoﬁi, ale serdecznie zapraszam także studentów II stopnia
kognitywistyki oraz - w wyjątkowych sytuacjach - poważnie zainteresowanych
tematem studentów I stopnia ﬁlozoﬁi, kognitywistyki.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywny udział w zajęciach, prezentacja, praca zaliczeniowa.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ogólnym celem tego kroczącego kursu jest analiza problemów ﬁlozoﬁcznych leżących u podłoża dylematów praktycznych z
zakresu szeroko rozumianej bioetyki i etyki medycznej. Szczegółowym celem kursu w roku akademickim 2022/23 będzie
analiza argumentów pojawiających się w akademickich dyskusjach etycznych dotyczących początku i końca życia ludzkiego.

Literatura
Obowiązkowa
1. Broome, J. (2004). Weighing Lives. Oxford: Oxford University Press.
2. Hausman D. (2015). Valuing health: Well-being, freedom, and suﬀering. Oxford: Oxford University Press.
3. Parﬁt, D. (2012). Racje i osoby. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Dodatkowa
1. Hare C. (2013). The Limits of Kindness. Oxford: Oxford University Press.
2. Temkin, L. (2011). Rethinking the Good. Oxford: Oxford University Press.
3. Woodward, F. (2015). Doing and Allowing Harm. Oxford: Oxford University Press.

Sylabusy
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Filozoﬁczne koncepcje języka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.2F0.5cdd5f708d44e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z szeroką paletą ﬁlozoﬁcznych koncepcji języka.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

podstawowe kategorie ﬁlozoﬁi języka

KGN_K2_W04

projekt, prezentacja

KGN_K2_U01

projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Sylabusy

analizować zaawansowane teksty ﬁlozoﬁczne
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

twórczego podejmowania wyzwań naukowych
z zakresu ﬁlozoﬁi języka i ontologii

KGN_K2_K03

projekt, prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie pracy dyplomowej

60

przygotowanie do egzaminu

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Celem kursu jest zapoznanie studentów z poglądami na język z punktu widzenia
ontologii, jakie reprezentowali różni myśliciele w dziejach ﬁlozoﬁi:

1.

1. Parmenides jako twórca języka rozważań ﬁlozoﬁcznych.
2. Reakcja Gorgiasa na koncepcję Parmenidesa i wkład Soﬁstów w rozważania nad
językiem.
3. Platon jako kontynuator tradycji Parmenidesa.
4. Naturalistyczna a konwencjonalistyczna teoria języka.
5. Koncepcje prawdy.
6. Tarskiego semantyczna deﬁnicja prawdy.
W1, U1, K1
7. Semiotyka św. Augustyna.
8. Spór o uniwersalia z punktu widzenia języka.
9. Leibniza projekt języka uniwersalnego.
10. Semantyka Milla.
11. Koncepcja Fregego jako realizacja projektu Leibniza.
12. Propozycje Russella.
13. Wczesna i późna koncepcja Wittgensteina.
14. Koncepcja Kripkego.
15. Panorama propozycji współczesnych.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

projekt

egzamin ustny

ćwiczenia

prezentacja

praca pisemna

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Literatura
Obowiązkowa
1. Wittgenstein, Traktat
Dodatkowa
1. Platon, Soﬁsta

Sylabusy
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Główne narracje, teorie, praktyki w ﬁlozoﬁi kultury
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.2F0.5cdd5f6da8979.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Stworzenie możliwości, orientacji w głównych ideach wieku XX i XXI z uwzględnieniem różnorodności
merytorycznych, ideologiczno- światopoglądowych. Najnowsze trendy w myśli o kulturze z uwzględnieniem tła
ﬁlozoﬁcznego i literackiego. Głównym celem jest wypełnienie luki między zagadnieniami poruszanymi w ramach
kursu ﬁlozoﬁi współczesnej, a aktualnymi prądami myśli ﬁlozoﬁcznej. W pierwszym semestrze kurs będzie
przeglądem tematów związanych z ﬁlozoﬁą kultury właściwie od początków ﬁlozoﬁi, lecz we współczesnych
odczytaniach. Następnie, w drugim semestrze, kurs podjąłby trzy linie przewodnie myśli kontynentalnej:
marksizm, psychoanalizę oraz strukturalizm, by zamknąć się zwrotem posthumanistycznym (nowy materializm,
realizm spekulatywny, feminizm afektywny), jako kontynuacja i przepracowanie tamtych trzech formacji
ﬁlozoﬁcznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

najbardziej wpływowe koncepcje współczesnej ﬁlozoﬁi
kultury

KGN_K2_W12,
KGN_K2_W14

egzamin ustny

opisywać i interpretować wzajemne związki ﬁlozoﬁi
i sztuki z odpowiednim kontekstem kulturowym, w tym KGN_K2_U01,
KGN_K2_U12,
polityczno-społecznym, oraz ma umiejętność
KGN_K2_U13
posługiwania się i rozumienia znaczenia pojęć
teoretycznych

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

współdziałania w celu zrealizowania zadania
badawczego

KGN_K2_K01,
KGN_K2_K02,
KGN_K2_K03,
KGN_K2_K04,
KGN_K2_K05,
KGN_K2_K07,
KGN_K2_K08,
KGN_K2_K10,
KGN_K2_K11,
KGN_K2_K12

egzamin ustny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

60

przygotowanie do egzaminu

50

przygotowanie do zajęć

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
160

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zakres tematyki: Od psychoanalizy, neopsychoanalizy, strukturalizmu,
poststrukturalizmu, poprzez new age, postmodernizm, aż do neofenomenologii i
myśli dzisiejszej.

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
zaliczenie ustne

Wymagania wstępne i dodatkowe
bez wymagań wstępnych

Literatura
Obowiązkowa
1. Z. Freud – Psychopatologia życia codziennego; C.G. Jung – Archetypy i symbole, Lacan – Instancja litery; F. De Saussure –
Kurs językoznawstwa ogólnego; R. Barthes – Mitologie; J.L. Marion – Bóg bez bycia; Foucault – Słowa i Rzeczy;
Dodatkowa
1. Z. Freud – Kultura jako źródło cierpień; C.G. Jung – Typy Psychologiczne; P. Grad – O pojęciu tradycji; S. Zizek - Lacan

Sylabusy
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Metaﬁzyka w ﬁlozoﬁi analitycznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.250.5cdd5f6fb1a49.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

zapoznanie uczestników z wybranymi zagadnieniami metaﬁzycznymi poruszanymi na gruncie ﬁlozoﬁi
analitycznej w ostatnim półwieczu, ze szczególnym uwzględnieniem sporu realizm-antyrealizm w jego rozmaitych
aspektach.

C2

drugim celem kursu jest wyrobienie w uczestnikach umiejętności systematycznej analizy tekstów ﬁlozoﬁcznych,
prezentacji i krytycznej oceny zawartych w nim argumentów, jak również uczestnictwa w dyskusji ﬁlozoﬁcznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

terminologię z zakresu współczesnej ﬁlozoﬁi
analitycznej

KGN_K2_W02

egzamin ustny, esej

W2

ewolucję terminologii ﬁlozoﬁcznej na gruncie ﬁlozoﬁi
analitycznej ostatniego półwiecza

KGN_K2_W06

egzamin ustny, esej

W3

terminologię ﬁlozoﬁczną w języku angielskim,
charakterystyczną dla ﬁlozoﬁi analitycznej

KGN_K2_W05

egzamin ustny, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

identyﬁkować problemy ﬁlozoﬁczne wskazywane
w współczesnych tekstach źródłowych

KGN_K2_U03

prezentacja

U2

dokonać rekonstrukcji argumentu ﬁlozoﬁcznego
w tekście źródłowym

KGN_K2_U07

esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

przygotować referat w grupie studenckiej tak by miał
spójną formę

KGN_K2_K08

esej, prezentacja

K2

dokonać krytycznej reﬂeksji nad proponowanymi
teoriami

KGN_K2_K05

egzamin ustny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

60

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

50

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie referatu

20

przygotowanie eseju

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Omówienie podstawowych zagadnień związanych ze sporem realizm anty-realizm
na poziomie ogólnym

W1

2.

Analiza tekstów żródłowych powiązanych z szczegółowym tematem omawianym
w danym roku akademickim

W2, W3, U1, U2, K1, K2

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin ustny, esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzamin + referat + esej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczony kurs podstawowy z Filozoﬁi Umysłu lub/i Epistemologii, znajomość języka angielskiego umożliwiająca samodzielną
lekturę wymagających tekstów

Literatura
Obowiązkowa
1.
2.
3.
4.

Gilbert, Margaret, 1990, “Walking Together: A Paradigmatic Social Phenomenon,”
Searle, J., 1995, The Construction of Social Reality, New York: The Free Press.
Thomasson, A., 2003, “Realism and Human Kinds,” Philosophy and Phenomenological Research, 67(3): 580–609.
List, Christian and Philip Pettit, 2011, Group Agency: The Possibility, Design, and Status of Corporate Agents, Oxford:
Oxford University Press.

Dodatkowa
1. Epstein, Brian, 2015, The Ant Trap: Rebuilding the Foundations of the Social Sciences,

Sylabusy
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Piękno a dobro- relacje etyki z estetyką
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.2F0.5cdd5f87bc892.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs ma na celu zapoznanie studentów z aksjologią, ze współczesnym rozumieniem wartości. Podczas kursu
studenci będą mogli zapoznać się ze współczesnymi dekonstrukcjami wartości, oraz poszukiwaniem nowych
znaczeń "piękna" i "dobra".

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

absolwent zna i rozumie ma uporządkowaną
i pogłębioną wiedzę na temat ﬁlozoﬁi współczesnej
albo wybranego okresu historii ﬁlozoﬁi adekwatnego
do obszaru własnych zainteresowań

KGN_K2_W04,
KGN_K2_W07

zaliczenie, brak
zaliczenia

W2

absolwent zna i rozumie posiada uporządkowaną
i pogłębioną wiedzę szczegółową w zakresie ﬁlozoﬁi
wartości, z którym związana jest praca magisterska

KGN_K2_W11,
KGN_K2_W12

zaliczenie, brak
zaliczenia

U1

absolwent potraﬁ myśleć logicznie, innowacyjnie
i kreatywnie, o wartościach, wykorzystując
interdyscyplinarny i krytyczny charakter ﬁlozoﬁi
wartości

KGN_K2_U01,
KGN_K2_U04

zaliczenie, brak
zaliczenia

U2

absolwent potraﬁ rozumie i docenia różnorodność
światopoglądów, postaw i norm etycznych
reprezentowanych przez przedstawicieli odmiennych
środowisk, kultur i czasów

KGN_K2_U01,
KGN_K2_U09

zaliczenie, brak
zaliczenia

K1

absolwent jest gotów samodzielnego i krytycznego
myślenia o wartościach, jest wyczulony na demagogię,
KGN_K2_K01,
fałszywe argumenty i biurokratyczne roszczenia
KGN_K2_K02
zagrażającej autonomii, potraﬁ inspirować innych
do samodzielności i krytycyzmu w myśleniu

zaliczenie, brak
zaliczenia

K2

absolwent jest tolerancyjny wobec przedstawicieli
innych kultur, wyznań religijnych i postaw
światopoglądowych, rozumie ich system wartości,
pozostaje zainteresowany różnymi wartościami.

zaliczenie, brak
zaliczenia

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

KGN_K2_K10,
KGN_K2_K13

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy

60 / 285

Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Rozumienie wartości w tradycji ﬁlozoﬁi i jej współczesne przepracowanie

W1, W2, U1, U2, K1, K2

2.

Poszukiwanie piękna we współczesnym świecie: sztuka, relacje międzykulturowe.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

3.

Dobro i współczesne dekonstrukcje.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

4.

Aksjologia zglobalizowanego, multikulturowego świata.

W2, U1, K1

5.

Wartości w sieci.

W1, U1, K2

6.

Wyjście poza antropocen. Wartości zielone.

W1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

brak zaliczenia

przygotowanie prezentacji

ćwiczenia

zaliczenie

przygotowanie prezentacji

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Literatura
Obowiązkowa
1. Alain De Botton, John Armstrong, "Art as therapy", 2013.
2. Michael Schmidt-Salomon "Poza dobrem i złem"
3. Joseph Heath, Andrew Potter "Bunt na sprzedaż"
Dodatkowa
1. Joke Hermes "Re-reading Popular Culture"
2. Marina Abramović "Pokonać mur. Wspomnienia"

Sylabusy
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Poznanie matematyczne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.250.1559636176.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0288Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje
obejmujące sztukę i przedmioty humanistyczne

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Wprowadzenie słuchaczy w główne zagadnienia poznania matematycznego, czyli przyswajania, przetwarzania
i tworzenia struktur liczbowych, geometrycznych, algebraicznych itd. przez ludzki umysł

C2

Zapoznanie studentów z kluczowymi teoriami i metodami empirycznych badań nad poznaniem matematycznym

C3

Zapoznanie studentów zarówno z obecnym stanem wiedzy na temat poznania matematycznego, perspektywami
dalszych badań, jak i ograniczeniami metodologicznymi dziedziny

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna i rozumie biopsychologiczne podstawy
myślenia matematycznego

KGN_K2_W04

egzamin ustny

W2

Student zna i rozumie rolę abstrakcyjnych pojęć
w kształtowaniu struktur ludzkiej wiedzy

KGN_K2_W06

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ rozpoznać i opisać kluczowe problemy
z zakresu poznania matematycznego, dostrzegając
jednocześnie ich wagę dla całej kognitywistyki

KGN_K2_U07

egzamin ustny

U2

Student zna i potraﬁ wykorzystać różne składowe
kognitywistyki by zmierzyć się z problematyką
myślenia matematycznego

KGN_K2_U12

egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do zmiany swoich poglądów
na naturę matematyki w obliczu wyników badań
empirycznych

KGN_K2_K05

egzamin ustny

K2

Student jest gotów do obrony poglądu, że matematyka
jest nie tylko "królową nauk", ale sama w sobie może
KGN_K2_K12
i powinna być przedmiotem badań

egzamin ustny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

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 kursu: dlaczego i jak badać myślenie matematyczne?

W1, W2, U1, U2, K1, K2

2.

Intuicja matematyczna: od starożytnej ﬁlozoﬁi do powstania psychologii
eksperymentalnej

W1, W2, U1, U2, K1, K2

3.

Wczesne badania empiryczne nad rozwojem poznawczym pojęć/kompetencji
numerycznych i geometrycznych

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Sylabusy
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4.

Kompetencje proto-matematyczne (numeryczne i geometryczne) zwierząt innych
niż człowiek: od owadów do naczelnych różnych od człowieka (perspektywa
etologiczno-porównawcza)

W1, W2, U1, U2, K1, K2

5.

Specyﬁczne (domain-speciﬁc) mechanizmy poznania numerycznego: „Zmysł
liczby” czy „zmysł wielkości”?

W1, W2, U1, U2, K1, K2

6.

Zaangażowanie ogólnych (domain-general) mechanizmów poznawczych w
przetwarzanie liczb i geometrii (rola percepcji, pamięci roboczej, uwagi, kontroli
poznawczej)

W1, W2, U1, U2, K1, K2

7.

Asocjacje przestrzenno-numeryczne: część 1

W1, W2, U1, U2, K1, K2

8.

Asocjacje przestrzenno-numeryczne: część 2

W1, W2, U1, U2, K1, K2

9.

Ucieleśnione-osadzone-usytuowane poznanie numeryczne: badania nad liczeniem
na palcach

W1, W2, U1, U2, K1, K2

10.

Matematyka w teorii ucieleśnionych metafor pojęciowych

W1, W2, U1, U2, K1, K2

11.

Zaburzenia poznania numerycznego i interwencje (dyskalkulia rozwojowa i lęk
przed matematyką)

W1, W2, U1, U2, K1, K2

12.

Elementarne mechanizmy poznania geometrycznego

W1, W2, U1, U2, K1, K2

13.

Historia poznawcza matematyki: artefakty i nisze poznawcze

W1, W2, U1, U2, K1, K2

14.

Mechanizmy przetwarzania abstrakcyjnych pojęć matematycznych

W1, W2, U1, U2, K1, K2

15.

Podsumowanie kursu i próba systematyzacji wiedzy

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe,
konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zdanie egzaminu końcowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa. Kurs nie zakłada uprzedniej specjalistycznej wiedzy, zatem przeznaczony jest
dla wszystkich zainteresowanych osób.

Sylabusy
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Literatura
Obowiązkowa
1. Brożek, B., Hohol, M. (2017). Umysł matematyczny (wyd. 3.). Kraków: Copernicus Center Press (lub wcześniejsze
wydania: 2014, 2016): rozdziały 1-3.
2. Hohol, M. (2020). The foundations of geometric cognition. Routledge: New York.
3. Landerl, K., Kaufmann, L. (2015). Dyskalkulia. Gdańsk: Harmonia.
Dodatkowa
1. Adams, J., Barmby, P., Mesoudi, A. (red.). (2017). The nature and development of mathematics: Cross-disciplinary
perspectives on cognition, learning and culture. New York: Routledge.
2. Butterworth, B. (1999). The mathematical brain. Oxford: Macmillan.
3. Cipora, K., Hohol, M., Nuerk, H.-C., Willmes, K., Brożek, B., Kucharzyk, B., Nęcka, E. (2016) Professional mathematicians
diﬀer from controls in their spatial-numerical associations, Psychological Research, 80, 710–726.
http://doi.org/10.1007/s00426-015-0677-6
4. Cipora, K., Szczygieł, M., Hohol, M. (2014). Palce, które liczą: znaczenie liczenia na palcach dla poznania
matematycznego u człowieka dorosłego. Psychologia-Etologia-Genetyka, 30, 59-73
5. Cohen Kadosh, R., Dowker, A. (red.). (2015). The Oxford Handbook of Numerical Cognition. Oxford: Oxford University
Press.
6. Dehaene, S. (2011). The number sense (Revised). Oxford: Oxford University Press.
7. Dehaene, S., Brannon, E. M. (red.). (2011). Space, Time and Number in the Brain. Amsterdam: Academic Press.
8. Cipora, K., Schroeder, P. A., Soltanlou, M., Nuerk, H.-C. (2018). More space, better mathematics: Is space a powerful tool
or a cornerstone for understanding arithmetic? W: K. S. Mix & M. T. Battista (red.), Visualizing mathematics: The role of
spatial reasoning in mathematical thought (ss. 77–116). https://doi.org/10.1007/978-3-319-98767-5_4
9. Henik, A. (red.). (2016). Continuous issues in numerical cognition. London: Academic Press.
10. Hohol, M., Miłkowski, M. (2019). Cognitive artifacts for geometric reasoning. Foundations of Science. 24(4), 657–680.
https://doi.org/10.1007/s10699-019-09603-w
11. Hohol, M., Wołoszyn, K., Nuerk, H.-C., Cipora, K. (2018). A large-scale survey on ﬁnger counting routines, their temporal
stability and ﬂexibility in educated adults. PeerJ 6(e5878). https://doi.org/10.7717/peerj.5878
12. Hohol, M., Cipora, K., Willmes, K., Nuerk, H.-C. (2017). Bringing back the balance: Domain-general processes are also
important in numerical cognition. Frontiers in Psychology, 8(499). http://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.0049
13. Lakoﬀ, G., Núñez, R. E. (2000). Where mathematics comes from. New York: Basic Books.
14. Netz, R. (1999). The shaping of deduction in Greek mathematics: A study in cognitive history. Cambridge: Cambridge
University Press.
15. Piaget, J., Inhelder, B. (1967). The child's conception of space. W.W. Norton & Co.: New York.
16. Pogonowski, J. (2011). Geneza matematyki wedle kognitywistów. Investigationes Linguisticae, 23, 106-147.
17. Butterworth, B. (2022). Can ﬁsh count? What animals reveal about our uniquely mathematical mind. London: Quercus.
18. Haman, M., Gut, A. (2016). Wiedza wrodzona. W: J. Bremer (red.), Przewodnik po kognitywistyce (ss. 681–712). Kraków:
WAM (sekcje dotyczące liczb i geometrii).
19. Nieder, A. (2019). A brain for numbers: The biology of the number instinct. Cambridge, MA: The MIT Press.
20. Cipora, K., He, Y., & Nuerk, H.-C. (2020). The spatial-numerical association of response codes eﬀect and math skills: why
related? Annals of the New York Academy of Sciences, 1–15. https://doi.org/10.1111/nyas.14355

Sylabusy
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Seminarium z ﬁlozoﬁi człowieka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.2F0.5cdd5f872e024.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem seminarium jest przekazanie wiedzy ze współczesnej ﬁlozoﬁi człowieka i uświadomienie uczestnikom
specyﬁki tej złożonej problematyki

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

rozpoznać współczesne problemy ﬁlozoﬁi człowieka
i je rozwiązywać

KGN_K2_W01,
KGN_K2_W02

esej
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W2

student rozumie problematykę współczesnej ﬁlozoﬁi
człowieka, potraﬁ ją wykorzystać do rozwiązywania
aktualnych problemów.

KGN_K2_W01,
KGN_K2_W02

esej

W3

student ma pogłębiona wiedze z ﬁlozoﬁi człowieka

KGN_K2_W06

esej

KGN_K2_U01,
KGN_K2_U07

esej

KGN_K2_K02,
KGN_K2_K03,
KGN_K2_K04,
KGN_K2_K05,
KGN_K2_K07

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
myśleć samodzielnie i rozpoznawać problemy ﬁlozoﬁi
człowieka

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
student myśląc i dyskutując z uczestnikami kursu
potraﬁ pracować w grupie, argumentuje słuchając
opinii innych i kieruje się w dialogu z innymi racjami
merytorycznymi.

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

60

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

60

przygotowanie referatu

30

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Seminarium poświęcone będzie sporowi o podmiotowość we współczesnej ﬁlozoﬁi

W1, W2, W3, U1, K1

2.

Student rozpoznaje i rozwiązuje współczesne problemy ﬁlozoﬁi człowieka

W1, W2, W3, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
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Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

esej

Przygotowanie protokołu, referat lub praca pisemna

Literatura
Obowiązkowa
1. Marek Drwięga "Kim jest człowiek? Studia z ﬁlozoﬁi człowieka" Kraków 2013
Dodatkowa
1. J. Tischner "Spór o istnienie człowieka" Kraków, 1998

Sylabusy
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Seminarium z warsztatu historyka ﬁlozoﬁi
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.2F0.5cdd5f6bd90c9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Poznanie zaawansowanych metod warsztatu historyka ﬁlozoﬁi.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

poznanie warsztatu badawczego historyka ﬁlozoﬁi

KGN_K2_W11,
KGN_K2_W12

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

student posiada umiejętności badania źródeł z historii
ﬁlozoﬁi.

KGN_K2_U01,
KGN_K2_U02,
KGN_K2_U09

prezentacja

KGN_K2_K01,
KGN_K2_K08,
KGN_K2_K13

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

sprawnego interpretowania tekstów humanistycznych.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

60

analiza źródeł historycznych

60

przygotowanie referatu

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Kurs ma na celu zapoznanie uczestników z zaawansowanym warsztatem historyka
ﬁlozoﬁi.
Celem zajęć jest zdobycie i pogłębienie kompetencji badawczych niezbędnych
przy pisaniu prac licencjackich, magisaterskich i doktorskich.
Zajęcia będą polegać na prezentacji poprawnych i błędnych prac historyków
ﬁlozoﬁi. Zostaną przedyskutowane typowe błedy warsztatowe i sposoby ich
unikania. Uczestnicy będą prowadzić własne krótkie prace badawcze, które będą
później omawiane na zajęciach od strony ich poprawności i typowych braków.
1.

Uczestnicy poznają różne aspekty badań: analizę źródeł i opracowań,
wykorzystanie kontekstu historycznego, stawianie źródłom pytań i udzielania
odpowiedzi, formułowanie hipotez badawczych, konfrontowanie odmiennych
interpretacji, wykrywanie błędów, ujęć propagandowych, manipulacji,
perswazyjności, uproszczeń i innych tego typu zasadzek obecnych w literaturze
naukowej.

W1, U1, K1

Sporo miejsca zajmie metodyka przekładów z języka łacińskiego i języków
nowożytnych w badaniach źródłowych historyka ﬁlozoﬁi. W tym zakresie także
dyskutowane będą uproszenia, znaczenie kontekstu, problemy terminologii,
błędów w tłumaczeniach, itd.
Stosowane techniki będą testowane na bieżąco i rozwijane przez uczestników
kursu.

Sylabusy

70 / 285

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
praca pisemna lub referat ustny

Wymagania wstępne i dodatkowe
Równoległy udział w kilku kursach z historii ﬁlozoﬁi.

Literatura
Obowiązkowa
1. Przykładowe źródła ﬁlozoﬁczne do testowania umiejętności warsztatowych
2. Platon, Timaios Arystoteles, Metaﬁzyka, Berkeley, Traktat o zasadach poznania
Dodatkowa
1. S. Swieżawski, Zagadnienie historii ﬁlozoﬁi

Sylabusy
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Wątki ﬁlozoﬁczne w literaturze rosyjskiej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.2F0.5cdd5f695a260.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest poszukiwanie i analiza wątków ﬁlozoﬁcznych w literaturze rosyjskiej XIX i XX wieku. W ramach
seminarium studenci uczestniczą w dyskusjach oraz przygotowują i wygłaszają referaty, które ukazują konteksty
ﬁlozoﬁczne dzieł literackich, jak również badają wpływ idei ﬁlozoﬁcznych na literaturę. Szczegółowa
problematyka seminarium ulega zmianie w każdym roku akademickim. Dzięki temu studenci uczestniczący
systematycznie w seminarium kontynuowanym mają możliwość samodzielnej pracy nad różnymi dziełami
literackimi i ﬁlozoﬁcznymi badanymi w odmiennych kontekstach.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student(ka): - zna ważne i ciekawe dzieła literatury
rosyjskiej dawnej i współczesnej w ich szerokim
kontekście kulturalnym, ﬁlozoﬁcznym i ideologicznym;
- rozumie treści ideowe, zwłaszcza ﬁlozoﬁczne,
religijne, polityczne i społeczne, dzieł literackich

KGN_K2_W09,
KGN_K2_W10,
KGN_K2_W12

esej, prezentacja

KGN_K2_U09,
KGN_K2_U12,
KGN_K2_U13

esej, prezentacja

KGN_K2_K01,
KGN_K2_K02,
KGN_K2_K03,
KGN_K2_K05,
KGN_K2_K07,
KGN_K2_K10,
KGN_K2_K11

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

student(ka) potraﬁ: - samodzielnie odnajdywać
konteksty i sensy dzieł literackich, wykorzystując
do tego posiadaną już wiedzę z zakresu ﬁlozoﬁi i jej
historii; - określać społeczne funkcje dzieł literackich,
a zwłaszcza niezwykłą rolę kultury literackiej w historii
Rosji nowożytnej, ZSRR i Rosji dzisiejszej; - odnosić
idee analizowanych dzieł i pisarzy do tradycji ﬁlozoﬁi
światowej, ujawniając ich uniwersalne znaczenie; samodzielnie przygotowywać wystąpienia (referaty),
wygłaszać je na forum publicznym i uczestniczyć
w dyskusji naukowej; - jasno formułować sądy
w ramach prowadzonych dyskusji, analizować
i krytykować argumenty oponentów; - samodzielnie
oceniać wartość dzieł literackich oraz ich analiz
przeprowadzanych zarówno przez profesjonalnych
badaczy, jak też innych uczestników seminarium;

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student(ka) jest gotów - aprobować odmienność
kontekstów historycznych i kulturalnych, a tym
samym krytycznie i samokrytycznie odnosić się
do uprzedzeń narodowych i idiosynkrazji obecnych
w relacjach polsko-rosyjskich; - do badania obecności
wątków ﬁlozoﬁcznych w przestrzeni kultury; do uświadamiania sobie i innym znaczenia
problematyki ﬁlozoﬁcznej w dziedzinach innych niż
tradycja myśli ﬁlozoﬁcznej sensu stricto.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

60

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

60

przygotowanie eseju

30

przygotowanie referatu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Szczegółowa problematyka seminarium ulega zmianie w każdym roku
akademickim.
W poprzednich latach akademickich treści programowe związane były między
innymi z następującymi tematami badawczymi: 1) demonologia ﬁlozoﬁczna w
literaturze pięknej od Gogola do M. Bułhakowa oraz w dziełach rosyjskich
ﬁlozofów. 2) twórczość Lwa Tołstoja, zarówno jego dzieła literackie (przede
wszystkim Wojna i pokój oraz Anna Karenina), jak również doktryna moralnoreligijna „późnego” Tołstoja w jej literackich i ﬁlozoﬁczno-publicystycznych
egzempliﬁkacjach. 3) istotne kategorie rosyjskiej samowiedzy o genezie
literackiej, wywodzące się z twórczości Iwana Turgieniewa: „zbędny
człowiek/zbędni ludzie”, „nihilizm i nihiliści”, „Hamlet i Don Kichot”. 4) tanatologia
i agatologia w literaturze i ﬁlozoﬁi rosyjskiej. 5) rewolucja (obrazy rewolucji i
rewolucjonistów w literaturze i myśli rosyjskiej i polskiej). 6) wątki etyczne w
literaturze rosyjskiej, zwłaszcza próby rekonstrukcji ﬁlozoﬁi moralnej
Dostojewskiego i Lwa Tołstoja. 7) rewolucja 1917 roku w literaturze
autobiograﬁcznej i ówczesnej publicystyce. 8) śmierć i nieśmiertelność w
rosyjskiej literaturze i projekcie "wspólnego czynu" powszechnego wskrzeszenia

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwersatoryjny, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywny udział w zajęciach. Przygotowanie i wygłoszenie referatu lub
napisanie eseju związanego z problematyką konwersatorium

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczone kursy: HF55 (Filozoﬁa rosyjska) lub HF05 (Historia ﬁlozoﬁi współczesnej) lub zgoda prowadzących

Literatura
Obowiązkowa
1. Dzieła literackie będące przedmiotem analiz na seminarium ustalane są i podawane na początku zajęć. Najczęściej
literatura oscyluje wokół klasycznych pozycji:
2. F. Dostojewski, Dzieła (istnieje szereg różnych wydań i różnych tłumaczeń)
3. M. Gogol, Martwe dusze, Dramaty, wybrane opowiadania (dostępne są różne wydania i przekłady)
4. L. Tołstoj, Dzieła literackie, publicystyczne oraz rozprawy ﬁlozoﬁczno-religijne (także dostępne w różnych edycjach)
5. I. Turgieniew, Dzieła wybrane, t. I-III, Warszawa 1981
6. Lektury uzupełniane są przez dzieła innych rosyjskich pisarzy od oświecenia (A. Radiszczew) po współczesność (W.
Kantor, W. Jeroﬁejew, W. Sorokin i in.)
Dodatkowa
1.
2.
3.
4.
5.

I. Berlin, Myśliciele rosyjscy, Warszawa 2003
M. Bierdiajew, Rosyjska idea, Warszawa 1999
.H. Billington, Ikona i topór. Historia kultury rosyjskiej, Kraków 2008.
Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski, t. I-IX, Łódź 1999-2015
A. Walicki, Zarys myśli rosyjskiej od oświecenia do renesansu religijno-ﬁlozoﬁcznego, Kraków 2005

Sylabusy
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Wprowadzenie do analizy EEG
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.250.5cdd5f8ba5ac5.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0288Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje
obejmujące sztukę i przedmioty humanistyczne

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

nabycie umiejetnosci samodzielnej analizy danych EEG

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

zastosowanie techniki EEG

KGN_K2_W15

zaliczenie na ocenę

KGN_K2_U18

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Sylabusy

analizować zapis EEG
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Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

70

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

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.

1. Wprowadzenie do środowiska Matlab. Podstawowe wiadomości o strukturach
danych i języku skryptowym. Prezentacja pakietu EEGLab. Import i przeglądanie
danych. Filtry. Synchronizacja z procedurą eksperymentalną. Triggery i ich
rekodowanie.
2. Identyﬁkacja artefaktów. Metody usuwania artefaktów (odrzucanie, regresja,
korekcja za pomocą ICA). Segmentacja.
3. Metody spektralne. Transformata FFT. Analiza wavelet i metody klasy timefrequency (ERD, ERSP). Lokalizacja źródeł oscylacyjnych.
4. Potencjały wywołane ERP. Separacja źródeł i identyﬁkacja niezależnych
komponentów. Metody lokalizacji źródeł.
5. Analiza grupowa i automatyzacja czynności.

W1, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
samodzielna analiza danych EEG

Wymagania wstępne i dodatkowe
ukończenie kursu 'Wprowadzenie do psychoﬁzjologii'
obecność obowiązkowa

Sylabusy
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Literatura
Obowiązkowa
1. n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
n/a n/a n/a n/a n/a
Dodatkowa
1. 1. Tutorial EEGlab https://eeglab.org/tutorials/ 2. Matlab tutorials
https://www.mathworks.com/help/matlab/getting-started-with-matlab.html
https://www.tutorialspoint.com/matlab/index.htm

Sylabusy
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Współczesna etyka ﬁlozoﬁczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.2F0.5cdd5f8754459.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie uczestników z najnowszymi stanowiskami w zakresie etyki ﬁlozoﬁcznej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

student zyskuje pogłębioną wiedzę dotyczącą
współczesnej etyki ﬁlozoﬁcznej

KGN_K2_W06

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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jasno i merytorycznie argumentować, poprawnie
rekonstruuje tezy zawarte w analizowanych tekstach
oraz potraﬁ odnieść swoje argumenty ﬁlozoﬁczne
do ważnych problemów współczesności

U1

KGN_K2_U08

esej

KGN_K2_K02,
KGN_K2_K03,
KGN_K2_K04,
KGN_K2_K05,
KGN_K2_K07

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
student myśląc i dyskutując z uczestnikami kursu
potraﬁ pracować w grupie, argumentuje słuchając
opinii innych i kieruje się w dialogu z innymi racjami
merytorycznymi.

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

60

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

60

przygotowanie eseju

30

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Kurs obejmuje swoim zakresem wiek XX oraz pierwsze dziesięciolecia XXI. Jest
próbą wyodrębnienia najciekawszych stanowisk i sporów toczonych w obrębie
współczesnej etyki. Etyka ta z jednej strony stanowi twórcze podjęcie i historyczną
W1, U1, K1
modyﬁkację wcześniejszych stanowisk (np. neoarystotelizm, nowa postać
kantyzmu, itd.), z drugiej strony wprowadza nowe zagadnienia (aksjologia,
ﬁlozoﬁa egzystencji, dialogicy, postmoderniści, itd.)

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywny udział i praca pisemna
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Wymagane zaliczenie kursu wprowadzającego do etyki

Literatura
Obowiązkowa
1. Literatura zostanie podana na pierwszych zajęciach.
Dodatkowa
1. Jak wyżej.

Sylabusy
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Źródła i dziedzictwo myśli antropologicznej klasycznego niemieckiego
idealizmu (Fichte, Schelling, Hegel)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.2F0.1585721376.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs – metodą analizy tekstów oraz monograﬁcznego przedstawienia stanowisk na tle historii idei i dziejów
kultury – wprowadza w ﬁlozoﬁczne źródła i konteksty idei „historycznego człowieczeństwa” (duch jako czyn i
historia), wypracowanej w systemach Fichtego, Schellinga, Hegla, oraz jej dwudziestowieczną ﬁlozoﬁczną
recepcję. Omówione zostaną z uwagi na ich znaczenie dla myśli antropologicznej niemieckiej klasyki m.in.
stanowiska: J. G. Herdera, G. E. Lessinga, J.-J. Rousseau, a także: koncept „aspołecznej-towarzyskości” człowieka
według Kanta, idee antropologiczne klasyki weimarsko-jenajskiej (Goethe, Schiller). Stanowiska polemiczne
wobec metaﬁzycznych konstrukcji niemieckiej klasyki: J. Burckhardta i H. Taine, W. Diltheya. A także: twórcza,
krytyczna recepcja idei antropologicznej niemieckiej klasyki przez H. Plessnera, G. Mischa, K. Jaspersa.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

klasyczne ﬁlozoﬁczne stanowiska i ich znaczenie dla
rozwoju myśli antropologicznej w XX wieku

KGN_K2_W03,
KGN_K2_W09

esej

KGN_K2_U01,
KGN_K2_U11,
KGN_K2_U12,
KGN_K2_U13

esej

KGN_K2_K01,
KGN_K2_K02,
KGN_K2_K03,
KGN_K2_K10

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

krytycznie zrekonstruować historyczne ﬁlozoﬁczne
stanowisko, przedstawić historyczny bądź analityczny
komentarz do wybranej lektury

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

zajęcia wobec czytanych tekstów rozumiejącej
postawy, wyzwalania się od dogmatyzmu poprzez
poszerzanie erudycji i pogłębianie własnej kultury
humanistycznej

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

60

przeprowadzenie badań literaturowych

30

przygotowanie eseju

30

przygotowanie do zajęć

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Omówione zostaną z uwagi na ich znaczenie dla myśli antropologicznej
niemieckiej klasyki m.in. stanowiska: J. G. Herdera, G. E. Lessinga, J.-J. Rousseau,
a także: koncept „aspołecznej-towarzyskości” człowieka według Kanta, idee
antropologiczne klasyki weimarsko-jenajskiej (Goethe, Schiller). Stanowiska
polemiczne wobec metaﬁzycznych konstrukcji niemieckiej klasyki: J. Burckhardta i
H. Taine, W. Diltheya. A także: twórcza, krytyczna recepcja idei antropologicznej
niemieckiej klasyki przez H. Plessnera, G. Mischa, K. Jaspersa.

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, konsultacje, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
przedstawienie eseju i udział w dyskusji ze Studentami i wykładowcą na
jego temat

Wymagania wstępne i dodatkowe
przygotowanie do zajęć poprzez systematyczną lekturę oraz udział w rozmowie o książce

Literatura
Obowiązkowa
1. G. E. Lessing, „Wychowanie rodzaju ludzkiego”, w: „Filozoﬁa niemieckiego oświecenia”, Warszawa 1973 J.G. Herder,
„Rozprawa o pochodzeniu języka”, w: „Wybór pism”, Wrocław 1987 (fragmenty) J.W. Goethe, „Studium ﬁlozoﬁczne”, w:
„Filozoﬁa niemieckiego oświecenia”, Warszawa 1973 F. Schiller, „Listy o estetycznym wychowaniu człowieka”, w: „Pisma
teoretyczne”, Warszawa 2011
2. I. Kant, „Przypuszczalny początek ludzkiej historii i inne pisma historiozoﬁczne”, Toruń 1995 J.G. Fichte, „Powołanie
człowieka”, Kęty 2002 (fragmenty) G.W.F. Hegel, „Encyklopedia nauk ﬁlozoﬁcznych”, Warszawa 1990 (fragmenty) G.W.F.
Hegel, „Zasady ﬁlozoﬁi prawa”, Warszawa 1969 (fragmenty) G.W.F. Hegel, „Filozoﬁa i historia”, w: Z. Kuderowicz, „Hegel
i jego uczniowie”, Warszawa 1984
3. F.W.J. Schelling, „Filozoﬁczne badania nad istotą ludzkiej wolności i sprawami z tym związanymi”, Kraków 2003
(fragmenty) H. Taine, „O głównym celu poznania historycznego”, „Rasa, środowisko, moment”, w: S. Krzemień-Ojak,
„Taine”, Warszawa 1966 J. Burckhardt, „Kultura Odrodzenia we Włoszech. Próba ujęcia”, Warszawa 1991
4. W. Dilthey, „Budowa świata historycznego w naukach humanistycznych”, Gdańsk 2004 W. Dilthey, „Sen”, w: Z.
Kuderowicz, „Dilthey”, Warszawa 1987 G. Misch, „Metaﬁzyka, język, wydarzenie. Wybór pism”, Katowice 2008 G. Misch,
„O postaciach osobowości” (w przekładzie E. Paczkowskiej-Łagowskiej, który ukaże się w 2019 r.)
5. H. Plessner, „Władza a natura ludzka. Esej o antropologii światopoglądu historycznego”, Warszawa 1994 H. Plessner,
„Pytanie o conditio humana. Wybór pism”, Warszawa 1988 (fragmenty) K. Jaspers, „O źródle i celu historii”, Kęty 2006
Dodatkowa
1. B. Baczko, „Człowiek i światopoglądy”, Warszawa 1965 M.J. Siemek, „Wykłady z klasycznej ﬁlozoﬁi niemieckiej”,
Warszawa 2011 M.J. Siemek, „Wykłady z ﬁlozoﬁi nowoczesności”, Warszawa 2012 K. Löwith, „Od Hegla do Nietzschego.
Rewolucyjny przełom w myśli XIX wieku”, Warszawa 2001 M. Landmann, „Philosophical Anthropology”, Philadelphia 1974

Sylabusy
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Cognition and magic
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.250.5cdd5f8bd3d8f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0288Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje
obejmujące sztukę i przedmioty humanistyczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Perceptual and cognitive principles that are incorporated in magic tricks and sleights of hand. Conversely, what
do various magic tricks tell us about our perception and cognition.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

perceptual and cognitive principles that are
incorporated in magic tricks and sleights of hand.
Conversely, what do various magic tricks tell us about
our perception and cognition.

KGN_K2_W10

prezentacja

KGN_K2_U12

projekt, prezentacja

KGN_K2_K03,
KGN_K2_K05

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Read research papers; critically analyse and evaluate
their contributions; and present the results of this
analysis in front of their peers.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Discussing various ideas in a group and incorporate
the results of this discussion in their own work.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

przeprowadzenie badań literaturowych

30

przygotowanie projektu

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

przygotowanie raportu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Visual illusions and magic 2. Visual illusions in art and science 3. Cognitive
illusions 4. Multi-sensory illusions 5. Memory illusions 6. Expectations and
assumptions 7. The illusion of choice 8. Illusory correlations

W1

2.

Read research papers on cognition and magic and present them to the class.

U1, K1
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, seminarium
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

projekt, prezentacja Evaluation of class presentations. Evaluation of project.

ćwiczenia

prezentacja

Evaluation of class presentations.

Literatura
Obowiązkowa
1. Sleights of Mind: What the neuroscience of magic reveals about our everyday deceptions by Stephen Macknik and
Susana Martinez-Conde, Picador (2011)
Dodatkowa
1. Fooling Houdini: Magicians, Mentalists, Math Geeks and the Hidden Powers of the Mind by Alex Stone, Harper (2013)
Other research papers will be provided in the class.

Sylabusy
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Etyka anarchistyczna. Od Proudhona do Bubera
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.2F0.621748527dfba.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Wbrew tytułowi kurs dotyczy przede wszystkim dziejów myśli społecznej. Tytuł wskazuje na podstawową intuicję i
intencję badawczą seminarium, które poświęcone będzie dociekaniom nad zasadnością tezy mówiącej o
prymacie moralności w anarchistycznej koncepcji społeczeństwa i historii. Po pierwsze, będziemy starać się
rozjaśnić istotne dla anarchizmu ujęcie etyki jako podstawy funkcjonowania społeczeństwa, jego genezy i
rozwoju. Po drugie, badać będziemy dwoistość anarchizmu: (1) jako pewnej wizji moralnej natury człowieka i (2)
jako ruchu dążącego do stworzenia właściwych warunków dla moralnego rozwoju człowieka. Szczegółowy wykaz
lektur podawany będzie w ciągu pierwszych spotkań. Seminarium ma charakter cykliczny ze względu na wciąż
pojawiające się nowe teksty źródłowe, jak też nowe tłumaczenia tekstów anarchistów rosyjskich przygotowywane
przez prowadzącego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student(ka) zna i rozumie: - podstawowe idee
i kategorie anarchizmu zarówno jako teorii (ﬁlozoﬁi
społecznej, koncepcji moralnej, historiozoﬁi) jak
i ruchu dążącego do realnej przemiany świata; argumenty głównych reprezentantów anarchizmu
i rozumie ich poglądy; - miejsce anarchizmu
w dziejach myśli społecznej i w historii ruchów
społecznych; - różnorodność anarchistycznych teorii
i praktyk związaną zarówno z lokalnymi
odmiennościami, jak też wynikającą z przemian
cywilizacyjnych i społecznych;

KGN_K2_W09,
KGN_K2_W10,
KGN_K2_W12,
KGN_K2_W14

esej, prezentacja

KGN_K2_U01,
KGN_K2_U02,
KGN_K2_U03,
KGN_K2_U07,
KGN_K2_U09,
KGN_K2_U11,
KGN_K2_U12,
KGN_K2_U13

esej, prezentacja

KGN_K2_K01,
KGN_K2_K02,
KGN_K2_K03,
KGN_K2_K04,
KGN_K2_K05,
KGN_K2_K10,
KGN_K2_K11,
KGN_K2_K13

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student(ka) potraﬁ: - odnosić analizowane idee
do szerokiego spektrum zjawisk historycznych
(zwłaszcza historii społecznej) oraz różnych koncepcji
ﬁlozoﬁcznych i światopoglądów; - poszukiwać idei
wolnościowych w myśleniu religijnym, politycznym i
społecznym niekoniecznie identyﬁkującym się jako
anarchizm; - analizować idee i poglądy zarówno
klasyków anarchizmu, jak też myślicieli
niejednoznacznie kojarzonych z anarchizmem; dyskutować na temat tekstów o charakterze
ﬁlozoﬁcznym, politycznym, społecznym i religijnym; krytycznie referować koncepcje ﬁlozoﬁczne
uzupełniając je o nowe wątki czy problemy; przygotowywać krótkie eseje dotyczące zagadnień
historycznoﬁlozoﬁcznych, etycznych i politycznych

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student(ka) gotowi są: - zajmować samodzielnie
przemyślaną postawę wobec takich kwestii, jak: zasięg
działalności rządu, centralizacja i demokracja lokalna,
nieposłuszeństwo obywatelskie, zasada biernego
oporu, terroryzm; - wskazywać zagrożenia związane
z ingerencją władzy państwowej w życie obywateli, jak
również niebezpieczeństwa związane z próbami
urzeczywistnienia anarchistycznych projektów; krytycznie oceniać współczesne próby biurokratycznej
reglamentacji różnych sfer życia (prywatnego,
zawodowego, gospodarczego, społecznego); - myśleć
samodzielnie, ale szanować poglądy oponentów

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

60

przygotowanie do zajęć

60

przygotowanie referatu

30

przygotowanie eseju

20

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
170

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Na seminarium analizować będziemy teksty klasyków myśli anarchistycznej, jak
też
myślicieli mniej znanych (np. Polaków) i/lub nie mieszczących się w klasycznych
ujęciach anarchizmu (transcendentalistów amerykańskich, syndykalistów,
W1, U1, K1
kooperatystów, teoretyków i praktyków ruchu spółdzielczego...). Określenie "od
Proudhona do Bubera" określa ramy czasowe - mniej więcej od połowy XIX wieku
do połowy wieku XX. Zadaniem badawczym będzie próba ujawnienia etycznych
fundamentów i źródeł anarchizmu jako swoistej ﬁlozoﬁi człowieka i społeczeństwa.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, metody elearningowe
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywny udział w dyskusjach. 1-2 prezentacje w ciągu roku w formie
wykładu/referatu wstępnego do analizowanych tekstów. Dla chętnych esej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczony jeden z kursów: kurs podstawowy z ﬁlozoﬁi społecznej/politycznej albo kurs podstawowy z etyki albo kurs
podstawowy z historii ﬁlozoﬁi współczesnej lub zgoda prowadzącego

Sylabusy
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Literatura
Obowiązkowa
1. Szczegółowy wykaz lektur będzie konsultowany z uczestnikami seminarium w celu włączenia ich w aktywne
kształtowanie programu badawczego. Seminarium ma charakter cykliczny ze względu na wciąż pojawiające się nowe
teksty źródłowe, jak też nowe tłumaczenia tekstów anarchistów rosyjskich przygotowywane przez prowadzącego.
Poniższy wykaz literatury źródłowej ma więc charakter czysto orientacyjny. Będziemy czytać, być może, fragmenty
następujących dzieł:
2. P. J. Proudhon, Wybór pism, t. I-II, Warszawa 1974 M. Stirner, Jedyny i jego własność, Warszawa 1995
3. R. W. Emerson, Poleganie na sobie (frag.), [w:] tenże, Wybór pism, przeł. Z. Koenig, Łódź 2010 H. D. Thoreau, Życie bez
zasad i inne eseje, przeł.H. Cieplińska, Poznań 2011 (są też inne wydania); H. D. Thoreau, O obywatelskim
nieposłuszeńswie, przeł. M. Byrski, Kraków 2017 (są wcześniejsze wydania w przekładzie Cieplińskiej, np. Warszawa
1983)
4. M. Bakunin, Wybór pism, t. I-II, Warszawa 1965; M. Bakunin, Bóg i państwo, Poznań 2012
5. O. Wilde, Dusza ludzka w socjalizmie (1880)
6. P. Kropotkin, Etyka anarchistyczna, [w:] tenże, Pomoc wzajemna jako czynnik rozwoju, Poznań 2006; P. Kropotkin,
Zdobycie chleba, Warszawa 1925 (reprint W-wa 1988)
7. L. Tołstoj, niepublikowane przekłady pism o anarchizmie chrześcijańskim i rewolucji 1905 roku
8. A. Wróblewski, Anarchista z rozpaczy. Wybór pism, Kraków 2011.
9. E. Abramowski, Filozoﬁa społeczna. Wybór pism, Warszawa 1965; E. Abramowski, Zagadnienia socjalizmu. Wybór pism,
Kraków 2012
10. Kooperatyzm, spółdzielczość, demokracja. Wybór pism, pod rad. B. Błesznowskiego, Warszawa 2014
11. M. Orsetti, Kooperatyzm, anarchizm, feminizm. Wybór pism, Warszawa 2019
12. E. Goldman, Anarchizm i inne eseje, Poznań 2015
13. P. Kropotkin, Etyka. Pochodzenie i rozwój moralności, Łódź 1949
14. N. Machno, Abecadło anarchisty-rewolucjonisty
15. S. Weil, Dzieła, Poznań 2004
16. M. Buber, Ja i Ty. Wybór pism ﬁlozoﬁcznych, Warszawa 1992
Dodatkowa
1. Spośród wielu tekstów poświęconych analizie i krytyce idei anarchistycznych podaję - dla przykładu - tylko kilka
najłatwiej dostępnych dla polskiego czytelnika. Literatura będzie sukcesywnie poszerzana - także przy współudziale
uczestników - w trakcie zajęć.
2. M. Bookchin, Przebudowa społeczeństwa, Poznań 2009
3. N. Chomsky, Polityka, anarchizm, lingwistyka, Poznań 2007 N. Chomsky, O anarchizmie,
4. D. Grinberg, Ruch anarchistyczny w Europie Zachodniej 1870-1914, Warszawa 1994
5. A. A. Kamiński, Michaił Bakunin. Życie i myśl, t. I-II, Wrocław 2012-2013
6. 4. P. Laskowski, Szkice z dziejów anarchizmu, Warszawa 2006
7. W. Rydzewski, Kropotkin, Warszawa 1979; W. Rydzewski, Powrót Bakunina. Szkice o "rosyjskiej idei" i mitach lewicy,
Kraków 1993
8. H. Temkinowa, Bakunin i antynomie wolności, Warszawa 1964
9. M. Waldenberg, Prekursorzy Nowej Lewicy, Kraków 1985
10. E. Voegelin, Od Oświecenia do rewolucji, Warszawa 2011
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Cognitive robotics
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.250.1586247355.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Informatyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0611Obsługa i użytkowanie komputerów

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

History and overview of robots, their architectures, and control paradigms

C2

Social Robots: Designing robots for social interaction

C3

Robots and Humans: current situation and the future

C4

Ethical issues facing the role of robots in our current society: Robots in war; love and sex with robots; robots for
the care of elderly

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Overview of robot architectures and control paradigms

KGN_K2_W02,
KGN_K2_W03,
KGN_K2_W15,
KGN_K2_W16

projekt, raport,
prezentacja

KGN_K2_U01,
KGN_K2_U02,
KGN_K2_U03,
KGN_K2_U12,
KGN_K2_U13

projekt, raport,
prezentacja

KGN_K2_K01,
KGN_K2_K05,
KGN_K2_K07,
KGN_K2_K09

projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

read research papers on cognitive and social robotics
and present them to her or his peers.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

working in a group and discuss ethical dilemmas
related to the role of robots in society.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

30

przygotowanie projektu

30

przygotowanie raportu

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

25

przeprowadzenie badań literaturowych

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. History and overview of robotics
2. Overview of sensors and actuators
3. Control paradigms in robotics I: Open-loop and closed-loop control
4. Control paradigms in robotics II: Deliberative, reactive, hybrid and behaviourbased control

W1

2.

Social robotics: designing robots for social interaction

W1

Sylabusy
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3.

Robots and humans in the current society

U1

4.

Ethical issues facing the role of robots in our current society: Robots in war; love
and sex with robots; robots for the care of elderly.

K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, seminarium, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

projekt, raport

Students will do a course project and submit a report

ćwiczenia

prezentacja

Students will make class presentations on current research papers

Wymagania wstępne i dodatkowe
Robots are becoming more and more pervasive in all aspects of our lives. In this course we will examine how robots (and, by
extension, technology) is impacting our lives, and in particular our individual and social cognition. We will consider wearable
devices (like Google glass), autonomous vehicles (like cars and drones), healthcare robots, and so on. We will also cover
some general knowledge about robotics, particularly focusing on social robotics.

Literatura
Obowiązkowa
1. Cynthia Breaezeal (2002). Designing Sociable Robots. Cambridge (Mass.): MIT Press
2. Hooman Samani (ed.) (2016) Cognitive Robotics: CRC Press (Taylor & Francis): New York
Dodatkowa
1. Current research papers will be provided in the class.

Sylabusy

93 / 285

Etyka praktyczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.2F0.62176b3088e54.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Seminarium jest poświęcone analizie wybranych zagadnień etyki praktycznej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

problematykę obecności problemów etycznych
w sferze nauki, kultury i polityki; rozumie relacje
pomiędzy tymi sferami oraz przyczynia się do ich
pogłębienia i rozwoju.

KGN_K2_W01

zaliczenie na ocenę
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W2

społeczny i kulturalny kontekst powstawania
i przemian stanowisk etycznych.

KGN_K2_W03

zaliczenie na ocenę

U1

potraﬁ myśleć analitycznie; potraﬁ rozpoznawać
problemy, główne argumenty i kontrargumenty,
a także przedstawiać własne stanowisko wraz z jego
uzasadnieniem.

KGN_K2_U04

zaliczenie na ocenę

U2

używać odpowiednich metod interpretacji tekstów
ﬁlozoﬁcznych i naukowych; potraﬁ syntetyzować
zawarte w nich idee i poglądy, i w oparciu o nie
formułować nowe pytania i problemy, a także
wskazywać możliwe sposoby ich rozwiązywania.

KGN_K2_U07,
KGN_K2_U12

zaliczenie na ocenę

U3

zrozumieć i docenić różnorodność światopoglądów,
postaw i norm etycznych reprezentowanych przez
przedstawicieli odmiennych środowisk, kultur i czasów

KGN_K2_U13

zaliczenie na ocenę

K1

samodzielnego i krytycznego myślenia; jest wyczulony
na demagogię, fałszywe argumenty i biurokratyczne
roszczenia zagrażającej autonomii, potraﬁ inspirować
innych do samodzielności i krytycyzmu w myśleniu.

KGN_K2_K03

zaliczenie na ocenę

K2

poznawania nowych teorii, idei, postaw i argumentów;
stara się je zrozumieć. Jest gotowy pod ich wpływem
do zmiany własnego stanowiska.

KGN_K2_K05

zaliczenie na ocenę

K3

do świadomego stosowania standardowych procedur
rozstrzygania dylematów związanych z wykonywanym
zawodem. Rozpoznaje i rozstrzyga dylematy,
przewiduje możliwe sytuacje konﬂiktowe i stara się im
zapobiegać.

KGN_K2_K09

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

60

poznanie terminologii obcojęzycznej

15

przygotowanie do zajęć

65

przygotowanie referatu

20

przygotowanie dokumentacji

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

W jakim stopniu śmierć podmiotu modyﬁkuje, a w jakim redukuje zakres
moralnych zobowiązań innych - problematyka pośmiertnej szkody

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2, K3

2.

W jakim stopniu śmierć podmiotu modyﬁkuje, a w jakim redukuje zakres
W1, W2, U1, U2, U3, K1,
moralnych zobowiązań innych - problem badań biomedycznych i archeologicznych
K2, K3
z wykorzystaniem ludzkich zwłok i szczątków

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, dyskusja
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
regularna obecność, lektura tekstów, przygotowanie referatu,
przygotowanie konspektów

Wymagania wstępne i dodatkowe
Naseminarium omawiane są teksty w zdecydowanej większości anglojęzyczne.

Literatura
Obowiązkowa
1. Feinberg, J. (2003). The Moral Limits of the Crime Law Volume 1: Harm to Others. Oxford Scholarship Online.
Dodatkowa
1. Callahan, J.C. (1987). On Harming the Dead. Ethics, 97 (2), 341–352.
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Człowiek jako mikrokosmos, imago Dei, osoba. Zarys średniowiecznej
antropologii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.2F0.604e5f368005e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30, wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

zapoznanie studentów z głównymi koncepcjami antropologicznymi w myśli patrystycznej i ﬁlozoﬁi dojrzałego
średniowiecza oraz z ich starożytnymi i biblijnymi inspiracjami, z ich historyczną ewolucją, różnorodnymi
wariantami i wzajemnymi relacjami.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

terminologię głównych koncepcji antropologicznych
w średniowieczu (także w oryginalnej - greckiej bądź
łacińskiej - wersji) oraz genezę i deﬁnicje kluczowych
pojęć (mikrokosmos, imago Dei, osoba, oraz
wyrażenia bliskoznaczne).

KGN_K2_W02,
KGN_K2_W06,
KGN_K2_W10

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

W2

genezę, historyczną ewolucję, ﬁlozoﬁczne i biblijne
inspracje, specyﬁkę, różnorodne warianty i wzajemne
relacje średniowiecznych koncepcji antropologicznych

KGN_K2_W10,
KGN_K2_W11

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

W3

teksty źrodłowe reprezentatywne dla trzech
wspomnianych koncepcji (mikrokosmicznej, ikonicznej
i personalistycznej) oraz aktualny stan badań w tej
dziedzinie

KGN_K2_W09,
KGN_K2_W10,
KGN_K2_W11

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

U1

rozpoznać, przeanalizować i porównać założenia, tezy
i argumenty formułowane na gruncie poszczególnych
koncepcji antropologicznych w średniowieczu;
uchwycić i wyjaśnić zachodzące między nimi
podobieństwa i różnice, a także obszary ich
komplementarności i antagonistyczności.

KGN_K2_U07,
KGN_K2_U08,
KGN_K2_U12,
KGN_K2_U13

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

U2

porównać średniowieczne koncepcje antropologiczne
z koncepcjami starożytnymi, nowożytnymi
i współczesnymi, rozpoznać elementy ciągłości
i nieciągłości w ﬁlozoﬁcznym myśleniu o człowieku;
samodzielnie zinterpretować, ocenić i poddać pod
dyskusję walory i ograniczenia średniowiecznych
koncepcji, ich historyczną wagę i - ewentualnie aktualne znaczenie.

KGN_K2_U07,
KGN_K2_U08,
KGN_K2_U12,
KGN_K2_U13

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

U3

odwołać sie do współczesnej literatury przedmiotu dla
lepszego zrozumienia znaczenia i funkcji badanych
historycznych koncepcji; zinterpretować,
skonfrontować ze sobą i ocenić prezentowane przez
współczesnych badaczy stanowiska

KGN_K2_U09,
KGN_K2_U12,
KGN_K2_U13

zaliczenie na ocenę

K1

krytycznego badania, rozumienia i oceny
historycznych stanowisk antropologicznych,
formułowanych z punktu widzenia różnych systemów
ﬁlozoﬁcznych, oraz różnych tradycji kulturowych
i światopoglądowych, a także do podejmowania
merytorycznej dyskusji z alternatywnymi
interpretacjami i ocenami

KGN_K2_K05,
KGN_K2_K10

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

K2

rozpoznawania wpływów czy śladów obecności
dawnych koncepcji antropologicznych
we współczesnej kulturze i praktyce życiowej,
ewentualnie zachodzących między nimi
a współczesnością antagonizmów.

KGN_K2_K03,
KGN_K2_K05,
KGN_K2_K10

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

wykład

30

Sylabusy
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przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do egzaminu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie eseju

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Dziedzictwo ﬁlozoﬁi starożytnej (platonizmu, arystotelizmu, stoicyzmu) w
antropologii średniowiecznej: metaﬁzyczne - platońskie bądź arystotelesowskie podstawy niektórych średniowiecznych koncepcji antropologicznych (zwłaszcza
ich "psychologii"), kontynuacja wątków starożytnej - zwłaszcza stoickiej - etyki
(teoria cnót, praktyka askesis - ćwiczenia duchowego).

W1, W2, U2

2.

Średniowieczne myślenie o człowieku jako teoantropologia: znaczenie inspiracji
biblijnej - aksjomatów "genezyjskich", teocentrycznej wizji rzeczywistości czy
etycznych postulatów zawartych w źródłowym przekazie chrześcijaństwa - dla
konstrukcji i podstawowych tez średniowiecznych koncepcji antropologicznych
(zwłaszcza koncepcji ikonicznej).

W1, W2, U1, U3, K1

3.

Nurt godnościowy i nurt marnościowy w antropologii średniowiecznej: źródła obu
rodzajów dyskursu o człowieku, ich moralistyczne i dydaktyczne uzasadnienie,
reprezentanci obu nurtów i przykładowe teksty źródłowe z epoki.

W2, W3, U1, U3, K1, K2

4.

Historia mikrokosmicznej koncepcji człowieka. Geneza i różne znaczenia terminu
"mikrokosmos" (parvus mundus, minor mundus) w myśli późnostarożytnej,
patrystycznej i scholastycznej. Koncepcje skojarzone z koncepcją mikrokosmiczną:
człowiek w centrum świata (in medio, medius mundus), człowiek na granicy (in
W1, W2, W3, U1, U2, K1,
conﬁnio, in horizonte). Standardowe i niestandardowe zastosowania koncepcji
K2
mikrokosmicznej: wykorzystanie różnych dziedzin wiedzy w ramach
mikrokosmicznego paradygmatu (od anatomii i ﬁzjologii przez psychologię i
epistemologię, po astronomię, socjologię i teologię). Rekonstrukcja na podstawie
tekstów źródłowych.
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Ikoniczna koncepcja człowieka: człowiek na obraz i podobieństwo Boga. Koncepcja
w największym stopniu ugruntowana religijnie, ze względu na kluczowe znaczenie
inspiracji biblijnej, tj. zapisu z ks. Genesis (w jego oryginalnym, hebrajskim
kształcie i w interpretacjach nadanych przez greckie i łacińskie tłumaczenia), dla
podstawowych tez tej koncepcji i dla kontrowersji z nich wynikających. Możliwe
znaczenia podwojenia ikonicznego odzwierciedlenia natury boskiej w człowieku
("na obraz" - "na podobieństwo"):
- interpretacja ikoniczności według typu podobieństwa: podobieństwo obrazu
(imago) versus podobieństwo śladu (vestigium);
- interpretacja dynamiczna versus interpretacja statyczna: to, co dane (obraz) i
to, co zadane (podobieństwo, a raczej upodabnianie się); to, co trwałe (obraz) i to,
co utracalne i odzyskiwalne (podobieństwo);
5.

- interpretacja ikoniczności według trzech rodzajów kondycji ludzkiej (pierwotnej,
czyli rajskiej, aktualnej, czyli poupadkowej, i hipotetycznej eschatologicznej)

W1, W2, W3, U1, U3, K1,
K2

- interpretacja według klucza natury i łaski: z natury - racjonalność i wolność od
konieczności jako nośniki bycia "na obraz" ; z łaski - cnoty moralne i wolność od
grzechu jako dziedzina "bycia na podobieństwo";
- interpretacja według klucza płciowego: to, co męskie (obraz) i to, co żeńskie
(podobieństwo);
Historyczne przykłady powyższych interpretacji. Najważniejsze kontrowersje w
ramach koncepcji ikonicznej (dysproporcje ontologiczne i aksjologiczne między
członami ikonicznej relacji; spór o powszechość i stopniowalność ikonicznego
odzwierciedlenia, o wzajemną relację terminów "obraz" i "podobieństwo", o
różnicę między "byciem obrazem a "byciem na obraz", etc.).

6.

Personalistyczna koncepcja człowieka w średniowieczu: teologiczne dyskusje
(trynitarne i chrystologiczne) jako źródło i podstawowy kontekst średniowiecznej
dyskusji na temat osoby. Próby etymologicznego objaśnienia terminu "osoba"
(prosopon, persona) i wyprowadzenia jego znaczenia z greckiej i rzymskiej tradycji
teatralnej i sądowej. Wpisanie pojęcia "osoba" w grecką i łacińską siatkę
pojęciową (ousia - ousiosis - hypostasis - prosopon; natura - substantia subsistentia - persona) sporządzoną przez Boecjusza. Klasyczna, boecjańska
deﬁnicja osoby w dziele "Contra Eutychen et Nestorium" (substantia individua
rationabilis naturae): charakterystyka poszczególnych składowych deﬁnicji, jej
zakres przedmiotowy, etc. Średniowieczne dyskusje na temat deﬁnicji
W1, W2, W3, U1, U3, K1,
boecjańskiej: zasadnicza i powszechna aﬁrmacja, pierwsze zastrzeżenia i próby
K2
rewizji w XII i XIII wieku. Modyﬁkacja klasycznej deﬁnicji osoby dokonana przez
Ryszarda ze św. Wiktora w dziele "De Trinitate" (rationalis naturae
incommunicabilis existentia): jej powody, uzasadnienie wprowadzonych zmian,
znaczenia terminów użytych w zmodyﬁkowanej wersji deﬁnicji osoby. Próby
syntezy koncepcji Boecjusza i koncepcji Ryszarda ze św. Wiktora w dojrzałej
scholastyce: rozumienie osoby w dziełach Alberta Wielkiego i Tomasza z Akwinu.
Porównanie sformułowanej w średniowieczu personalistycznej koncepcji człowieka
z personalizmem współczesnym (także w zastosowaniach pozaﬁlozoﬁcznych).
Dyskusja na temat znaczenia pojęcia godności dla personalistycznej
charakterystyki człowieka.

7.

Podsumowanie kursu: porównanie trzech średniowiecznych koncepcji człowieka
pod kątem ich uniwersalności bądź historycznej względności i partykularności, ich
adekwatności do empirycznego (opisowego) bądź normatywnego rozumienia
człowieka, ich heurystycznej, krytycznej bądź wychowawczej wartości. Dyskusja
na temat możliwości pełnego lub cząstkowego uzgodnienia poszczególnych
koncepcji: czy, w jakim zakresie - i ewentualnie pod jakimi warunkami - koncepcja
W2, U1, U2, U3, K1, K2
mikrokosmiczna, ikoniczna i personalistyczna są względem siebie kompatybilne,
czy - i z jakich powodów - są raczej nieuchronnie antagonistyczne? Czy jakieś
elementy średniowiecznych koncepcji człowieka mogą być uznane za źródła
współczesnych kontrowersji antropologicznych i etycznych lub mogą być do
współczesnych dyskusji (np. na temat podmiotowości i godności człowieka)
włączone?
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład konwencjonalny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

regularny udział w zajęciach, znajomość czytanych tekstów ,
zaliczenie na ocenę potwierdzona aktywnym udziałem w dyskusjach i pozytywnie ocenionym
esejem zaliczeniowym

wykład

egzamin ustny

regularny udział w wykładach, zaliczenie ćwiczeń, pozytywnie zdany
egzamin ustny

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach obowiązkowa. Akceptowalna liczba nieusprawiedliwionych nieobecności - 2
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Literatura
Obowiązkowa
1. Juliusz Domański, Z dawnych rozważań o marności i pogardzie świata oraz nędzy i godności człowieka.
2. Pseudo-Apulejusz, Asklepiusz, czyli rozmowa z Hermesem Trismegistosem (w:) Apulejusz z Madaury, O bogu Sokratesasa
i inne pisma
3. Filon z Aleksandrii, O stworzeniu świata (w:) tenże, Pisma t. 1, s. 49-57, 69-74
4. Nemezjusz z Emezy, O naturze ludzkiej, rozdz. 1 i 39-41
5. Grzegorz z Nyssy, O stworzeniu człowieka, rozdz. 2-11 i 16
6. Bazyli Wielki, Homilia na słowa "Miejcie się na baczności" (w:) tenże, Wybór homilij i kazań
7. Augustyn, św. O Trójcy Świętej, ks. VII, 6, 11-12; ks. XIV, 4,6 - 19, 26; ks. XV, 20,39 - 23,44
8. Boecjusz, O pocieszeniu, jakie daje ﬁlozoﬁa, ks. II, proza 5; ks. III, proza 10-11; ks. IV, proza 2-3
9. Boecjusz, Przeciw Eutychesowi i Nestoriuszowi, 1-4 (w:) tenże, Traktaty teologiczne
10. Jan Eriugena, Periphyseon, ks. II, 529 C - 542 B; ks. III, 732 B - 734 B
11. Piotr Abelard, Wykład Hexameronu (w:) tenże, Rozprawy (Pisma wybrane, t. 2)
12. Hildegarda z Bingen, Poznaj drogi Pana (Scivias) - wybrane fragmenty
13. Hildegarda z Bingen, O przyczynach i leczeniu chorób (Causae et curae) - wybrane fragmenty
14. Alan z Lille, Kazanie o wzgardzeniu światem (w:) Karas M. (red.) Homo viator. Teksty i studia nad antropologią
ﬁlozoﬁczną w średniowieczu
15. Ryszard ze św. Wiktora, De Trinitate, ks. IV (łaciński oryginał) lub: Ruben Angelici (ed.) Richard of Saint Victor, On the
Trinity, book IV (przekład angielski)
16. Pseudo-Bonawentura, Obraz Boży (w:) Św. Bonawentura, Pisma ascetyczno-mistyczne
17. Tomasz z Akwinu, Summa theologiae, Pars Prima, q. 93, a. 1-9
Dodatkowa
1. Burghardt Walter, The Image of God in Man: Alexandrian Orientations
2. Conger George P., Theories of Macrocosms and Microcosms in the History of Philosophy
3. Den Bok, Nico, Communicating the Most High. A Systematic Study of Person and Trinity in the Theology of Richard of St.
Victor
4. Guerrero van der Meijden Jadwiga, Człowiek jako mały świat. Filon z Aleksandrii, Nemezjusz z Emezy, Grzegorz z Nyssy,
Edyta Stein. Czy mikrokosmiczność uchybia godności osoby?
5. Hipp Stephen A., Person in Christian Tradition and the Conception of Saint Albert the Great
6. Horowitz Maryanne Cline, The Image of God in Man - is Woman included?
7. Kiełbasa Jan Człowiek jako mikrokosmos w myśli średniowiecznej (w:) Karas M. (red.) Historia ﬁlozoﬁi, meandry kultury
8. Kijewska Agnieszka, Filozof i jego muzy
9. Marenbon John (ed.), The Cambridge Companion to Boethius
10. Nedoncelle Maurice, Les variations de Boece sur la personne, Revue de Sciences Religieuses, t. 29, fasc. 3, 1955, s. 201238
11. Pelikan Jaroslav, Christianity and Classical Culture. The Metamorphosis of Natural Theology in the Christian Encounter
with Hellenism, chapt. 8 i 18
12. Sullivan John E., Image of God. The Doctrine of St. Augustine and Its Inﬂuence, s. 11-25, 36-69

Sylabusy

102 / 285

Metaﬁzyka klasyczna: od Arystotelesa do Dunsa Szkota
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.2F0.621c9abf3609b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie studentów z kluczowymi problemami, terminami i stanowiskami w dziejach metaﬁzyki klasycznej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

genezę, kluczowe problemy i terminy oraz historyczną
ewolucję klasycznej metaﬁzyki w jej starożytnej
i średniowiecznej postaci

KGN_K2_W03,
KGN_K2_W06,
KGN_K2_W10

egzamin ustny
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W2

pozycję metaﬁzyki w całym systemie wiedzy, jej
przedmiotową i metodologiczną specyﬁkę oraz jej
relacje z innymi dziedzinami wiedzy i kultury

KGN_K2_W01,
KGN_K2_W03,
KGN_K2_W09,
KGN_K2_W10

egzamin ustny

W3

dyskusje wokół różnych sposobów rozumienia i oceny
metaﬁzyki klasycznej, kluczowe kontrowersje wokół
metaﬁzyki i w jej obrębie, w tym dotyczące jej
właściwego przedmiotu i prawomocności jej metod
i wyników, oraz główne stanowiska w toczonych
sporach i ich reprezentantów

KGN_K2_W03,
KGN_K2_W10,
KGN_K2_W11

egzamin ustny

W4

aktualny stan badań i współczesną literaturę
przedmiotu

KGN_K2_W06,
KGN_K2_W09,
KGN_K2_W11

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

właściwie interpretować teksty źródłowe, rozpoznawać
i analizować ich ośrodkowe problemy, wyjaśniać
używane w nich terminy

KGN_K2_U03,
KGN_K2_U04,
KGN_K2_U07

egzamin ustny

U2

rozpoznawać, merytorycznie interpretować i oceniać
stanowiska prezentowane w tekstach źródłowych
i we współczesnej literaturze przedmiotu, dostrzegać
ich ﬁlozoﬁczne i pozaﬁlozoﬁczne założenia
i konsekwencje

KGN_K2_U01,
KGN_K2_U03,
KGN_K2_U07

egzamin ustny

U3

dostrzegać, krytycznie sprawdzać i konfrontować
ze sobą argumenty formułowane w metaﬁzycznych
sporach, w miarę możliwości wypracować wobec nich
samodzielne, wsparte argumentami stanowisko

KGN_K2_U01,
KGN_K2_U04,
KGN_K2_U07,
KGN_K2_U12

egzamin ustny

K1

krytycznego, a zarazem życzliwego poznawania
i rozumienia różnorodnych, także historycznie,
intelektualnie czy ideowo odległych sposobów
myślenia i tradycji kulturowych

KGN_K2_K01,
KGN_K2_K03,
KGN_K2_K05,
KGN_K2_K10

egzamin ustny

K2

merytorycznego udziału w dyskusjach intelektualnych
i prezentowania własnego, wspartego argumentami
stanowiska z poszanowaniem stanowisk odmiennych

KGN_K2_K02,
KGN_K2_K03,
KGN_K2_K05,
KGN_K2_K10

egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

60

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do zajęć

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie referatu

30
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1.Potoczne rozumienie terminu "metaﬁzyka", jego historyczna geneza,
najdawniejsze i współczesne próby nadawania mu merytorycznie znaczącego,
nieprzypadkowego sensu ("po-ﬁzyczność", "poza-ﬁzyczność", "ponadﬁzyczność")

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1

2. Proba rekonstrukcji Arystotelesowskiej "metaﬁzyki implicite". Możliwe sposoby
rozumienia metaﬁzyki i jej przedmiotu na podstawie tekstu źródłowego i literatury
komentatorskiej:
- hipoteza ontologiczna
2.

- hipoteza protologiczna (w trzech wariantach)

W1, W2, W3, U2, U3, K1,
K2

Reﬂeksja meta-metaﬁzyczna i jej aporie: metaﬁzyka (implicite) jako wiedza
uniwersalna czy jako wiedza partykularna? Filozoﬁa pierwsza czy nauka ostatnia?
Jedna spójna nauka, czy więcej dziedzinowo i metodologicznie odmiennych nauk
(jedna metaﬁzyka czy więcej metaﬁzyk)?
Przedmiot i struktura metaﬁzyki oraz jej pozycja względem innych nauk w myśli
późnostarożytnej i średniowiecznej:
3.

W1, W2, U1, U2, U3, K1
- pierwsze podejście: późnostarożytna grecka literatura komentatorska (od
Aleksandra z Afrodyzji do Jana Filoponosa i Symplicjusza)
Przedmiot i struktura metaﬁzyki oraz jej pozycja względem innych nauk w myśli
późnostarożytnej i średniowiecznej:

4.
- drugie podejście: średniowieczna myśl arabska (ze szczególnym uwzględnieniem
Awicenny)

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

Przedmiot i struktura metaﬁzyki oraz jej pozycja względem innych nauk w myśli
późnostarożytnej i średniowiecznej:
5.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
- trzecie podejście: średniowieczna myśl łacińska (od Boecjusza przez Dominika
K1
Gundisalviego, do scholastyków z XIII i XIV wieku). Relacja między metaﬁzyką jako
"teologią ﬁlozoﬁczną" a teologią ściśle religijną (objawioną) - stanowiska Tomasza
z Akwinu, Sigera z Brabancji, Bonawentury i Dunsa Szkota.

6.

Recepcja wybranych elementów metaﬁzyki Arystotelesa i Awicenny w
średniowiecznej myśli łacińskiej: Dominik Gundissalvi - Albert Wielki - Tomasz z
Akwinu - Duns Szkot. Dyskusja wokół domniemanego "drugiego początku"
metaﬁzyki: osobliwości metaﬁzyki średniowiecznej.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2

7.

Byt jako pierwszy i właściwy przedmiot metaﬁzyki a cały dziedzinowy zakres
metaﬁzyki: pytanie o inne możliwe przedmioty metaﬁzyki w średniowiecznej myśli
arabskiej i łacińskiej (Bóg, substancja, transcendentalia). Polemika Awerroesa z
Awicenną i jej reperkusje w łacińskiej scholastyce. Metaﬁzyka jako scientia
transcendens (de transcendentibus) w ujęciu Dunsa Szkota.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K2

8.

Wybrane pojęcia i koncepcje klasycznej metaﬁzyki oraz kontrowersje wokół nich:
kategoryzacja bytu i spory wokół rozumienia Arystotelesowskich kategorii (tj. ich
logicznej i /lub ontologicznej wykładni)

W3, W4, U1, U2, U3, K2
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9.

Wybrane pojęcia i koncepcje metaﬁzyczne oraz kontrowersje wokół nich: akt i
możność jako podstawowa strukturalna dystynkcja w obrębie bytu. Spór o
zasadność i sposób rozumienia tej dystynkcji.

W1, W3, U1, U2, U3, K2

10.

Wybrane pojęcia i koncepcje metaﬁzyczne oraz kontrowersje wokół nich: istota i
istnienie jako podstawowa dystynkcja w obrębie bytu. Historyczna geneza tej
dystynkcji i ewolucja sposobu jej rozumienia. Spór o rozumienie różnicy między
istotą a istnieniem (realna, pojęciowa czy intencjonalna): konfrontacja stanowisk
Tomasza z Akwinu, Idziego Rzymianina, Gotfryda z Fontaines i Henryka z
Gandawy.

W1, W3, U1, U2, U3, K2

11.

Wybrane pojęcia i koncepcje metaﬁzyczne oraz kontrowersje wokół nich: różne
sensy i "poziomy" jedności i ogólności. Średniowieczny spór o zasadę
jednostkowienia (principium individuationis) na tle sporu o uniwersalia.

W1, W3, W4, U1, U2, U3,
K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, dyskusja
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
regularny i aktywny udział w zajęciach, prowadzenie bądź
współprowadzenie przynajmniej jednego seminarium, pozytywnie zdany
egzamin ustny

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach obowiązkowa. Dopuszczalna ilość nieusprawiedliwionych nieobecności - 2.
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Literatura
Obowiązkowa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Arystoteles, Metaﬁzyka, ks. I, IV, V, VI, VII, IX i XII (fragmenty)
Arystoteles, Kategorie, rozdz. 2-5
Porﬁriusz, Isagoge
A.M.S. Boecjusz, W jaki sposób Trójca jest jednym Bogiem, a nie trzema bogami (De Trinitate) w: tenże, Traktaty
teologiczne, s. 50-75
Dominik Gundissalvi, O podziale ﬁlozoﬁi (fragmenty), w: Wszystko to ze zdziwienia. Antologia tekstów ﬁlozoﬁcznych z XII
wieku, s. 342-357
Tomasz z Akwinu, Byt i istota
Tomasz z Akwinu, Komentarz do Boecjusza "O Trójcy" (In Boetii De Trinitate), kw. 5 i 6
Tomasz z Akwinu, Traktat o Bogu (Summa theologiae I, kw. 1-26), kwestia 1
Idzi Rzymianin, Twierdzenia o istnieniu i istocie (Theoremata de esse et essentia)
Jan Duns Szkot, Wiedza człowieka o Bogu, w: Wszystko to ze zdziwienia. Antologia tekstów ﬁlozoﬁcznych z XIV wieku, s.
33-51
Jan Duns Szkot, Czy substancja materialna ze swej natury jest substancją jednostkową i indywidualną, w: Wszystko to
ze zdziwienia. Antologia tekstów ﬁlozoﬁcznych z XIV wieku, s. 51-61
Jan Duns Szkot, Czy substancja materialna jest indywidualna dzięki pozytywnej bytowości ograniczającej naturę do bycia
substancją indywidualną, w: Wszystko to ze zdziwienia. Antologia tekstów ﬁlozoﬁcznych z XIV wieku, s. 61-75

Dodatkowa
1. Juliusz Domański, Metaﬁzyka Arystotelesa i ﬁzyka pierwszych ﬁlozofów , w: Philosophica, Paraphilosophica,
Metaphilosophica, s. 13-32
2. Charles Kahn, Język i ontologia
3. Terence Irwin, Aristotle's First Principles
4. Joseph Owens, The Doctrine of Being in the Aristotelian Metaphysics
5. Leo Elders, The Metaphysics of Being of St. Thomas Aquinas
6. Pierre Aubenque Le probleme de l'etre chez Aristote
7. Ludger Honnefelder, Metaphysik als "scientia transcendens". Johannes Duns Scotus und der zweite Anfang der
Metaphysik
8. John Wippel, The Metaphysical Thought of Thomas Aquinas. From Finited Being to Uncreated Being
9. Jan Aertsen, The Transformation of Metaphysics in the Middle Ages, w: K. Emery, R. Friedmann, A. Speer (eds) Philosophy
and Theology in the Long Middle Ages, Brill 2011, s. 19-39
10. Alexander Fidora, Dominicus Gundissalinus and the Introduction of Metaphysics into the Latin West, The Review of
Metaphysics 66 (2013), s. 691-712
11. F. Amerini, G. Galuzzo (eds), A Companion to the Latin Medieval Commentaries on Aristotle's Metaphysics, Leiden/Boston
2014
12. Amos Bertolacci, The Reception of Aristotle's Metaphysics in Avicenna's Kitab-al-Sifa. A Milestone of Western
Metaphysical Thought
13. Richard Sorabji, Aristotle Transformed. The Ancient Commentators and Their Inﬂuence, Cornell University Press 1990
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"Poznaj samego siebie" - ﬁlozoﬁczne ujęcia samoświadomości,
od starożytności po współczesność
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.2F0.621776c620624.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0230Języki nieokreślone dalej

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie słuchaczy (1) ze starożytnymi źródłami form odniesienia do samego siebie, (2) z ich
średniowiecznymi kontynuacjami i wewnętrznymi przekształceniami (3) z nowożytnymi kontekstami
teoretycznymi, w których pojawia się pojęcie samoświadomości, (4) z współczesnymi ujęciami
fenomenologicznymi i analitycznymi

C2

Uświadomienie studentom roli najdonioślejszych koncepcji samoświadomości w świetle pytań o ich
fundamentalne założenia, potencjał heurystyczny oraz wpływ na rozumienie innych pojęć związanych
z podmiotowością (takich jak: samowiedza, samopoznanie, tożsamość osobowa)

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę dotyczącą
ﬁlozoﬁcznych ujęć samoświadomości (od kontekstów
starożytnych po ujęcia współczesne).

KGN_K2_W01,
KGN_K2_W03

zaliczenie na ocenę

W2

Zna podstawowe metody badawcze i strategie
argumentacyjne właściwe dla ﬁlozoﬁcznej
problematyki samoświadomości z uwzględnieniem
najnowszych badań interdyscyplinarnych.

KGN_K2_W01,
KGN_K2_W03

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Potraﬁ ocenić znaczenie współczesnych wykładni
dotyczących samoświadomości na tle wcześniejszych
ujęć (średniowiecznych i nowożytnych).

KGN_K2_U01,
KGN_K2_U05

zaliczenie na ocenę

U2

Potraﬁ wskazać najdonioślejsze teorie
samoświadomości w świetle pytań o ich
fundamentalne założenia, potencjał heurystyczny,
wpływ na rozumienie innych pojęć związanych
z podmiotowością (takich jak: samowiedza,
samopoznanie, tożsamość osobowa, normatywność).

KGN_K2_U01,
KGN_K2_U05

zaliczenie na ocenę

U3

Potraﬁ kompetentnie zreferować główne tezy
czytanych tekstów oraz krytycznie odnieść się
do zawartej w nich argumentacji.

KGN_K2_U01,
KGN_K2_U05

zaliczenie na ocenę

U4

Potraﬁ rzeczowo i syntetycznie przedstawić problem
KGN_K2_U01,
w pracy pisemnej, podając argumentację na rzecz jego
KGN_K2_U05
rozwiązania.

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Potraﬁ w jasny i zrozumiały sposób prezentować swoje
poglądy grupie.

KGN_K2_K01,
KGN_K2_K02,
KGN_K2_K03,
KGN_K2_K05

zaliczenie na ocenę

K2

Potraﬁ życzliwie wysłuchać osobę o odmiennych
poglądach i w sposób merytoryczny odnieść się do jej
stanowiska (przekonań).

KGN_K2_K01,
KGN_K2_K02,
KGN_K2_K03,
KGN_K2_K05

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

60

Przygotowanie prac pisemnych

30

przygotowanie referatu

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

60

konsultacje

10
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Seminarium ma charakter badawczy, łącząc trzy przeplatające się podejścia
metodologiczne:
• podejście historyczno-rekonstrukcyjne – zgodnie z którym omówione zostaną (1)
starożytne źródła form odniesienia do samego siebie, (2) ich średniowieczne
kontynuacje, modyﬁkacje, przesunięcia i wewnętrzne przekształcenia (także
zmiany terminologiczne), (3) nowożytne konteksty teoretyczne, w których pojawia
się pojęcie samoświadomości, (4) współczesne ujęcia fenomenologiczne i
analityczne
1.

• podejście porównawcze – wedle którego ukażemy współczesne wykładnie
dotyczące samoświadomości (problemy i kontrowersje związane z określeniem jej
statusu, struktury i wewnętrznych zależności) na tle wcześniejszych ujęć
(średniowiecznych i nowożytnych)

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K1, K2

• podejście analityczno-krytyczne polegające z jednej strony na ocenie
najdonioślejszych koncepcji samoświadomości w świetle pytań o ich
fundamentalne założenia, potencjał heurystyczny, wpływ na rozumienie innych
pojęć związanych z podmiotowością (takich jak: samowiedza, samopoznanie,
tożsamość osobowa), z drugiej strony na wyborze tych teoretycznych ujęć, które
pozwalają na zarysowanie dalszych (nowych) perspektyw.
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Problematyka:
Sokrates/Platon: "wiem, że nie wiem"; daimonion (Platon, Apologia 20c-22e;
31c-33a)
Cyceron: perspicere se, perspicere naturam rerum (Cicero, De legibus I 59-61)
Teoria wiedzy wiedzącej o sobie samej (episteme heautes)
Pojęcie rozwagi sophrosyne/σωφροσύνη i jej reﬂeksyjny charakter, który znajduje
odzwierciedlenie w interpretacji delﬁckiej maksymy gnóthi seautón/γνῶθι σεαυτόν
„Poznaj samego siebie” (Platon, Charmides)

2.

Arystoteles: Teoria wiedzy towarzyszącej (Metaﬁzyka 1074b)

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K1, K2

„Myślenie, które myśli samo siebie”
Analiza pamięci, zapamiętywania i przypominania (Parva Naturalia, Περὶ μνήμης
καὶ ἀναμνήσεως, 449b-453a)

Plotyn: Zobaczyć samego siebie w świetle wewnętrznego piękna (Enneady I, 6)
Samo-siebie-myślenie: na poziomie umysłu (myślenie zasadnicze i bezpośrednie myśl substancjalna; przedmiot umysłowy tożsamy z umysłem) i na poziomie
duszy (myślenie zapośredniczone przez umysł; dusza myśląca samą siebie
poprzez swój udział w umyśle; na tym poziomie samomyśleniu towarzyszy
myślenie odnoszące się do wyobrażeń, wywiedzionych z postrzeżeń i doznań
ciała) (Enneady V.3, 1-10)

3.

Greccy Ojcowie Kościoła: dylematy godnościowej i ascetycznej interpretacji
postulatu poznania samego siebie: poznać samego siebie, by odkryć swoją
wyjątkową wartość i wyróżnioną pozycję w świecie czy raczej odkryć swoje
ograniczenia i bezzasadność swoich władczych roszczeń. Patrystyczna wykładnia
odróżnienia prawdziwego "ja" i tego, co moje. Problematyczne konsekwencje
praktyczne poznania samego siebie: być sobą, być autentycznym, czy się siebie swojej woli, miłości własnej - wyrzec (aﬁrmacja podmiotu czy jego
zakwestionowanie; dialektyka dumy i pokory): Bazyli Wielki, Homilia na słowa
"Miej się na baczności" (Wybór homilij i kazań); Grzegorz z Nazjanzu, Mowa o
miłości do biednych; Mowa 38 (na Boże Narodzenie), 11-12 (Mowy wybrane);
Grzegorz z Nyssy, O stworzeniu człowieka, rozdz. 3-5; Homilie do Eklezjastesa,
hom. IV; Nemezjusz z Emezy, O naturze ludzkiej, rozdz. 1; Jan z Damaszku,
Wykład wiary prawdziwej, II, rozdz. 11.

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K1, K2

Łacińscy Ojcowie Kościoła: poznaj swoją godność, chrześcijaninie! Poznanie siebie
w kontekście opowieści biblijnej o stworzeniu, upadku i odkupieniu człowieka
(przez kogo, jak i w jakiej kondycji stworzony, z jakiego powodu w obecnym
położeniu, przez kogo i za jaką cenę ocalony). Poznanie samego siebie jako
konieczny warunek realizacji człowieczeństwa: Ambroży, Obowiązki duchownych;
Leon Wielki, Sermo I in Nativitate; Sermo XII (de Jejunio decimi mensis), Patrologia
Latina 54; Bernard z Clairvaux, O rozważaniu; Boecjusz, O pocieszeniu, jakie daje
ﬁlozoﬁa II, proza 5.
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Prekartezjański argument antysceptycki w dziełach św. Augustyna: pewność
istnienia „ja” potwierdzanego w aktach samoświadomości (augustyńskie Cogito).
Paradoksy samoświadomości: "ja" samoobecne, bezpośrednio dostępne, a "ja"
ukryte, wymykające się poznaniu (homo sibi incognitus). Właściwy sens nakazu
"poznaj samego siebie" ("zwróć się ku sobie" - in teipsum reddi). (Aug de civ. Dei
XI, 16; de trin. X, 10, 14; de lib. Arb. II, 3, 7; de ord. I, 1, 2 - 2,3; conf. X, 8, 14 15; X, 16, 25 - 17, 26; de trin. X, 3, 5 - 9, 12; de vera relig. 39, 72)

Dobrze uporządkowane racjonalne „ja” (homo bene ordinatus) jako postulat
etyczny a dramatyczne doświadczenie „ja” rozdartego – umysłu, który stawia
sobie samemu opór, rozszczepionej, połowicznej woli, która chce i nie chce
zarazem („w walce tej byłem po obu stronach”) (Aug conf VIII, 5, 8-11; de lib. arb.
I, 7, 16 - 11, 21)

4.

Dyskusja wokół bezpośredniego lub pośredniego charakteru samoświadomości:
czy umysł jest świadom siebie (tego, że jest i tego, czym jest - an sit, quid sit) sam
przez się, na mocy bezpośredniej samoobecności, czy raczej w sposób
W1, W2, U1, U2, U3, U4,
zapośredniczony, poprzez spełniane przez siebie akty i poznawane w nich treści
K1, K2
(intelligere aliquid uprzednie względem se intelligere). Pytanie o symultaniczność,
współzachodzenie (concomitantia) aktów świadomości i samoświadomości
(Thomas, Sth I, q. 76, a. 1; Summa contra Gentiles, III, rozdz. 46; De ver., q. 10, a.
8)

Conscientia jako sumienie czy też świadomość moralna; racjonalne ugruntowanie
sumienia (cum - scientia; scientia cum alio), jego aktowy charakter (dyspozycja
praktycznego rozumu odniesiona do działania, realizująca się w działaniu), trojakie
funkcje (prospektywne, retrospektywne, kontrolno-atrybutywne). Problematyka
sumienia błądzącego (conscientia erronea, conscientia errans): dyskusja wokół
bezwzględnego lub względnego charakteru nakazów i zobowiązań sumienia
(odmienne stanowiska Tomasza z Akwinu, Alberta Wielkiego i Bonawentury w
kwestii obowiązywania błędnego sumienia); spór Tomasza z Akwinu i Henryka z
Gandawy o moralną odpowiedzialność intelektu bądź woli: Tomasz, Sth I-IIae, q.
19 a. 5 i 6; De ver. q. 16 i 17; Wykład Listu do Rzymian; Albert Wielki, Summa de
creaturis (De homine), pars II, q. 71 i 72; Bonawentura, In II librum Sententiarum,
dist. 39, art. 1 i 2 (Opera theologica selecta, t. 2); Henryk z Gandawy, Quodlibet I,
q. 17 (Opera omnia, t. 5)

5.

M. Luter, Servum arbitrium; Erazm z Rotterdamu, Liberum arbitrium; A.
Wiszowaty, Religio rationalis: konstrukcja podmiotu i miejsce tzw. wolnej
(zniewolonej) woli. Kontekst soteriologiczny. Kontekst polityczny: spór o
antropologiczno-religijną podstawę polityczności. Indywiduacja osoby poprzez
rozum. Podmiot "sterujący" rozwojem własnej wiedzy, wiedzy towarzyszącej i
wiarą. Otwartość na poglądy, które są w konﬂikcie z własnymi, jako warunek
wstępny bycia sobą.

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K1, K2

Sceptycyzm renesansowy: S. Castellio, De arte dubitandi; M de Montaigne, Essais
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R. Descartes, Meditationes de prima philosophia I i II.
Technika medytacji. Zwątpienie w cielesność (dysocjacja?). "Myślę, jestem"

B. Spinoza: ciało i duch. Brak bezpośredniego dostępu ducha do ciała i jego części.
Idea afekcji jako pośrednik (Ethica II: deﬁnitiones, axiomata, propositiones 1-30 (w
szczególności 19-30)).

G.W. Leibniz: Percepcja. Apercepcja. "Akty zwrotne pozwalające nam pomyśleć to,
co zwiemy 'sobością'". Monadologia 1-30 (w szczególności 17-30).

J. Locke: "świadomość własnego ja, od myślenia nieodłączna i (…) dla niego
istotna" - droga Locke'a do the self. (Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego, t.1,
ks. II, r. XXVII "O tożsamości i różnicy")

6.

D. Hume: krytyka pojęcia „ja” na gruncie empirystycznej teorii poznania, krytyka
Hume’a jako źródło stanowisk redukcjonistycznych (Traktat o naturze ludzkiej, t.1,
r. VI "O tożsamości osoby"). Emocjonalny aspekt samopoznania: pewne emocje
jak duma czy pokora dla swojego pojawienia się zakładają jako swój warunek
minimalną ciągłość podmiotu, który odnosi się do samego siebie (Traktat o
naturze ludzkiej, t.2, cz. I)

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K1, K2

I. Kant: metoda analizy transcendentalnej, zależność od treści przedmiotowych.
Pierwotnie syntetyczna jedność apercepcji (Sartre: transcendencja ego) (Krytyka
czystego rozumu I, 2, 16). Władza sądzenia: podobieństwo z arbitrium (Krytyka
władzy sądzenia)

J.G. Fichte: samoświadomość (model wytwórczy) wobec trudności reﬂeksyjnego
modelu samoświadomości (Kant) (Fichte, Teoria wiedzy i Powołanie człowieka
fragmenty)

G.W.F. Hegel: samowiedza/samoświadomość ("Selbstbewusstsein"), ex negativo;
nieszczęśliwa świadomość ("das unglückliche Bewusstsein") (Fenomenologia
ducha, t. 1, tłum. A. Landman; lub tłum. Ś.F. Nowicki, fragmenty)
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F. Brentano: teoria dwuwarstwowej struktury aktu świadomości (świadomość
pierwotna i wtórna) (Psychologia z empirycznego punktu widzenia, fragment)

E. Husserl: rozróżnienie praświadomości (podstawowej, fundamentalnej formy
samoodniesienia) i reﬂeksji. "Mojość" (Meinheit) charakteryzująca strumień
przeżyć, która odnosi się sposobu dania doświadczenia (jego prezentacji), a nie do
określonej treści doświadczenia (do jego co) (Wykłady z fenomenologii
wewnętrznej świadomości czasu, s. 179-182, 195-202; Medytacje kartezjańskie, z
dodaniem uwag krytycznych R. Ingardena, Medytacja pierwsza)

R. Ingarden: koncepcja "intuicji przeżywania" (nieaktowa postać
samoświadomości towarzyszącej każdemu świadomemu aktowi. "Przeżywanie"
(Durchleben) szczególny sposób, w jaki uświadamiamy sobie akty naszej
świadomości (O niebezpieczeństwie ‘petitionis principii’ w teorii poznania)

7.

J.P. Sartre: "Ja" nieświadomościowe i krąg "sobości" (ipséité); niepozycyjna
świadomość świadomości a pozycyjne poznanie świadomości; świadomość
reﬂeksyjna (conscience réﬂexive) a świadomość poddana reﬂeksji (conscience
réﬂéchie); fenomen "złej wiary" (Byt i nicość. Zarys ontologii fenomenologicznej,
Wprowadzenie, III, s. 10-18; cz. I, rozdz. 2, s. 83-112; cz. II, rozdz. 1, V, s. 150-152;
rozdz. 2, III, s. 202-225; Samoświadomość a samopoznanie)

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K1, K2

M. Merleau-Ponty: samoświadomość jako ucieleśniona perspektywa
pierwszoosobowa (Fenomenologia percepcji, fragment)

J. Tischner: ja somatyczne; ja osobowe; ja pierwotne Samoświadomość
somatyczna nieintencjonalna (różne poziomy i aspekty "uprzestrzennionego" ja).
Aksjologiczny wymiar przestrzeni somatycznej (Fenomenologia świadomości
egotycznej, rozdział II, IV, V)

Analityczne ujęcia samoświadomości: świadomość preintrospekcyjna (S.
Shoemaker, The First Person Perspective and other Essays, fragment).

Samoświadomość narracyjna. Różne sensy kategorii narracji (1) narracja jako
prymarna struktura naszego rozumienia, (2) podmiot jako czytelnik narracyjnych
tekstów (dzieł), w których wyraża się symboliczne uniwersum – środowisko
samowyjaśnienia (P. Ricoeur, O sobie samym jako innym, Badanie V i VI); A.
MacIntyre: pojęcie planu życia i pojęcie jedności narracyjnej (Dziedzictwo cnoty.
Studium z teorii moralności, fragment); Ch. Taylor i jego koncepcja narracyjnego
self (Samointerpretujące się zwierzęta).

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, dyskusja, konsultacje
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Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę Regularny udział w seminarium. Referat i praca pisemna

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończony pierwszy rok studiów ﬁlozoﬁcznych I stopnia. Gotowość do pracy z tekstami zawierającymi terminologię łacińską i
grecką.

Literatura
Obowiązkowa
1. Platon, Alkibiades I i inne pisma; Charmides, tłum. W. Witwicki (dowolne wydanie); Obrona Sokratesa (dowolne wydanie)
2. Arystoteles, O duszy, ks. III, rozdz. 4, 429a – 430a; Metaﬁzyka, ks. XII, rozdz. 7, 1072 ab; rozdz. 9, 1074 b – 1075 a; Parva
Naturalia (fragmenty)
3. Cicero, De legibus
4. Plotyn, Enneady; Aleksander z Afrodyzji, O duszy; Aleksander z Afrodyzji, O umyśle
5. Augustyn z Hippony, O Trójcy Świętej; Wyznania; O wielkości duszy; O wolnej woli
6. Tomasz z Akwinu, Summa theologiae I, q. 79, a. 12 i 13 (polskie wydanie: “Traktat o człowieku”); Summa theologiae I IIae, q. 19, a. 5 i 6 (polskie wydanie: “Traktat o ludzkim działaniu”); De veritate, q. 16 i 17 (polskie wydanie: “Kwestie
dyskutowane o prawdzie”, t. 2); Super Epistolam B. Pauli ad Romanos Lectura, cap. 2, lectio 3 i cap. 14, lectio 2 i 3
(polskie wydanie: “Wykład Listu do Rzymian"; Quodlibet III, q. 12, a. 1 i 2
7. Henryk z Gandawy, Quodlibet I, q. 17 (w: tenże, Opera omnia, t. 5); Albert Wielki, Summa de creaturis (De homine) pars
II, q. 71 i 72; Bonawentura, In II librum Sententiarum, dist. 39, art. 1 i 2 (w: tenże, Opera theologica selecta, t. 2)
8. Greccy Ojcowie Kościoła: Bazyli Wielki, Homilia na słowa "Miej się na baczności" (Wybór homilij i kazań); Grzegorz
z Nazjanzu, Mowa o miłości do biednych; Mowa 38 (na Boże Narodzenie), 11-12 (Mowy wybrane); Grzegorz z Nyssy, O
stworzeniu człowieka, rozdz. 3-5; Homilie do Eklezjastesa, hom. IV; Nemezjusz z Emezy, O naturze ludzkiej, rozdz. 1; Jan
z Damaszku, Wykład wiary prawdziwej, II, rozdz. 11.
9. Łacińscy Ojcowie Kościoła: Ambroży, Obowiązki duchownych; Leon Wielki, Sermo I in Nativitate; Sermo XII (de Jejunio
decimi mensis), Patrologia Latina 54; Bernard z Clairvaux, O rozważaniu; Boecjusz, O pocieszeniu, jakie daje ﬁlozoﬁa II,
proza 5.
10. M. Luter, Servum arbitrium; Erazm z Rotterdamu, Liberum arbitrium; A. Wiszowaty, Religio rationalis
11. S. Castellio, De arte dubitandi M de Montaigne, Essais (Próby) dowolne wydanie
12. R. Descartes, Medytacje o pierwszej ﬁlozoﬁi; Zarzuty uczonych mężów i odpowiedzi autora; Rozmowa z Burmanem, tłum.
M i K. Ajdukiewiczowie i in.,
13. B. Spinoza, Etyka w porządku geometrycznym dowiedziona
14. G.W. Leibniz, Zasady ﬁlozoﬁi, czyli „monadologia”
15. J. Locke, Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego, t.1, tłum. B. J. Gawecki, Warszawa 1955, ks.II, r. XXVII "O tożsamości
i różnicy"; D. Hume, Traktat o naturze ludzkiej, t.1, tłum. C. Znamierowski, PWN, Warszawa 1963, r, VI "O tożsamości
osoby".
16. I. Kant, Krytyka czystego rozumu, tłum. i przyp. R. Ingarden (dowolne wydanie) I. Kant, Krytyka władzy sądzenia
(dowolne wydanie)
17. G.W.F. Hegel, Fenomenologia ducha, t. 1, tłum., wstęp i objaśn. A. Landman, Warszawa 1963 lub tłum. Ś.F. Nowicki,
Warszawa 2002; J. G. Fichte, Powołanie człowieka, tłum. A. Zieleńczyk (dowolne wydanie); J. G. Fichte, Teoria wiedzy
(dowolne wydanie)
18. F. Brentano, Psychologia z empirycznego punktu widzenia, tłum. W. Galewicz, PWN, Warszawa 1999.
19. E. Husserl, Wykłady z fenomenologii wewnętrznej świadomości czasu, tłum J. Sidorek. BKF, Warszawa 1989, s. 179-182,
195-202; Medytacje kartezjańskie, z dodaniem uwag krytycznych R. Ingardena, tłum. A. Wajs, PWN Warszawa 1982.
20. R. Ingarden, O niebezpieczeństwie ‘petitionis principii’ w teorii poznania, w: tegoż, U podstaw teorii poznania, tłum. D.
Gierulanka, PWN, Warszawa 1971, s. 357–380.
21. J.P. Sartre, Byt i nicość. Zarys ontologii fenomenologicznej, Wprowadzenie, III, s. 10-18; cz. I, rozdz. 2, s. 83-112; cz. II,
rozdz. 1, V, s. 150-152; rozdz. 2, III, s. 202-225; Samoświadomość a samopoznanie.
22. M. Merleau-Ponty, Fenomenologia percepcji, tłum. M. Kowalska, J. Migasiński. Fundacja Aletheia, Warszawa 2001.
23. P. Ricoeur, O sobie samym jako innym, tłum. B. Chełstowski, PWN, Warszawa 2003, Badanie V i VI; A. MacIntyre,
Dziedzictwo cnoty. Studium z teorii moralności, tłum. A. Chmielewski, PWN, Warszawa 1996 (fragment); Ch. Taylor,
Samointerpretujące się zwierzęta, tłum. B. Chwedeńczuk, w: J. Górnicka Kalinowska (red.)Filozoﬁa podmiotu,Fundacja
Aletheia, Warszawa 2001, s. 261–295.
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24. J. Tischner, Fenomenologia świadomości egotycznej, w: tegoż, Studia z ﬁlozoﬁi świadomości, Instytut Myśli Józefa
Tischnera, Kraków 2006, Rozdział II, IV, V.
25. S. Shoemaker, The First Person Perspective and other Essays, Cambridge 1996 (fragmenty).
Dodatkowa
1. M. Colish, Synderesis and Conscience: Stoicism and its Medieval Transformations
2. P. Courcelle, Connais-toi, toi-même. De Socrate à Saint Bernard
3. O. Lottin, Psychologie et morale aux XIIe et XIIIe siècles, t. 2 Problèmes de morale, cz. 1, rozdz.IV: Syndérèse et
conscience aux XIIe et XIIIe siècles
4. R. Sorabji, Moral Conscience through the Ages: Fifth Century BCE to the Present
5. K. Gloy, Wprowadzenie do ﬁlozoﬁi świadomości. Problematyka i historia zagadnienia świadomości oraz
samoświadomości, tłum. T. Kubalica, Kraków 2009.
6. H. North, Sophrosyne. Self-Knowledge and Self-Restraint in Greek Literature, Cornell University
7. T. Cook, Conatus: A Pivotal Doctrine at the Center of the Ethics, w: M. Hampe, U. Renz, R. Schnepf (red.) Spinoza's Ethics.
A Collective Commentary, Boston 2011, p. 149-166. (2)
8. M. Frank, Świadomość siebie i poznanie siebie, tłum. Z. Zwoliński, Warszawa: Oﬁcyna Naukowa 2002.
9. D. Zahavi, Brentano and Husserl on self-awareness, Études Phénoménologiques, 27/28, 127-168.
10. S. Gallagher, Bodily Self-awareness and Object Perception, „Theoria et Historia Scientiarum: International Journal for
Interdisciplinary Studies” 2003, nr 7, s. 53-68.
11. D. Legrand, Pre-reﬂective Self-as-subject from Experiential and Empirical Perspectives, „Consciousness and Cognition”
2007, nr 16, s. 583-599).
12. S. Shoemaker, Introspection, w: S. Guttenplan (red.). A Companion to the Philosophy of Mind, Blackwell, Oxford 1994, s.
395-400.
13. O. Flanagan, Consciousness Reconsidered, MA:MIT Pres, Cambridge 1992.
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Etyka w tragicznej epoce Greków
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.250.621cab9114781.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30, wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie się z najważniejszymi pojęciami z ﬁlozoﬁi etycznej starożytnych Greków na przykładzie
reprezentatywnych tekstów ﬁlozoﬁcznych i literackich

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Podstawowe pojęcia z etyki greckiej

KGN_K2_W02

egzamin ustny, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
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Czytać ze zrozumieniem starożytny tekst ﬁlozoﬁczny
i analizować jego treść

U1

KGN_K2_U01

egzamin ustny, esej

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

wykład

30

przygotowanie do ćwiczeń

60

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie eseju

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

W trakcie zajęć analizowane będą wybrane ustępy z "Iliady" i "Odysei", a także
"Filoktet" Sofokleasa oraz "Iﬁgenia w Aulidzie" Eurypidesa wraz z wybranymi
tekstami ﬁlozoﬁcznymi, w tym Platona i Arystotelesa

W1, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, seminarium, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

esej

Oddanie na czas prawidłowo napisanej pracy zaliczeniowej

wykład

egzamin ustny

Pozytywne zdanie egzaminu ustnego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończony kurs z ﬁlozoﬁi starożytnej.
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Literatura
Obowiązkowa
1. Homer, "Iliada", tłum. I. Wieniewski (wybór); Homer, "Odyseja", tłum. R. Chodkowski (wybór); Sofokles, "Filoktet", tłum.
R. Chodkowski; Eurypides, "Iﬁgenia w Aulidzie", tłum. R. Chodkowski
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Estetyka feministyczna – estetyka na marginesie?
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.2F0.604e3f0d5aa50.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z problematyką płci w sztuce i teorii estetycznej.

C2

Rozpoznanie i omówienie najważniejszych problemów i zagadnień dotyczących twórczości artystycznej kobiet i jej
teoretycznych ujęć w perspektywie feministycznej.

C3

Omówienie głównych nurtów estetyki feministycznej.

C4

Krytyczna analiza feministycznej estetyki i ﬁlozoﬁi sztuki.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Podstawowe pojęcia i koncepcje feministycznej
estetyki i ﬁlozoﬁi sztuki.

KGN_K2_W08

prezentacja

W2

Wpływ (i jego efekty) teorii feministycznej na estetykę
i ﬁlozoﬁę sztuki, zarówno w odniesieniu
do tradycyjnych teorii estetycznych, jak
i współczesnych badań w tym zakresie.

KGN_K2_W11

prezentacja

W3

Terminologię, narzędzia badawcze, argumenty
i kontrargumenty poszczególnych nurtów estetyki
feministycznej.

KGN_K2_W02

prezentacja

W4

Znaczenie badań nad płcią dla współczesnej reﬂeksji
estetycznej, a także twórczości artystycznej i kultury.

KGN_K2_W09

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Stosować wprowadzoną przez badaczki feministyczne
terminologię estetyczną do analiz sztuki i innych
zjawisk kulturowych.

KGN_K2_U01

prezentacja

U2

Stosować metodę krytyki feministycznej
do problematyki estetycznej oraz twórczości
artystycznej.

KGN_K2_U02

prezentacja

U3

Samodzielnie wskazać i dyskutować na temat
istotnych problemów i zagadnień związanych
z perspektywą płci w estetyce i sztuce.

KGN_K2_U04

prezentacja

K1

Przyjmowania wrażliwej i krytycznej postawy wobec
tradycyjnych narracji estetycznych i artystycznych,
z uwagi na ich wykluczający, deprecjonujący
i jednostronnie nacechowany płciowo charakter.

KGN_K2_K03

prezentacja

K2

Zrozumienia i krytycznego przemyślenia nierówności
kulturowych (a w szerszej perspektywie społecznych
i politycznych) między płciami, których wyrazem jest
historia sztuki i estetyki.

KGN_K2_K05

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

60

przygotowanie do zajęć

60

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

50

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Feministyczna krytyka tradycyjnych (androcentrycznych) pojęć i koncepcji
estetycznych (C. Korsmeyer, L. Nochlin).

W1, W3, U2, K2

2.

Nurty estetyki feministycznej (H. Hein, E. Lauter, H. Göttner-Abendroth, R. Cox, P.
Brand Weiser, A. Eaton).

W1, W2, W3, U1, U3, K1,
K2

3.

Teoria feministyczna wobec praktyki artystycznej kobiet: problem male gaze w
sztuce i estetyce (M. Devereaux, L. Mulvey), zjawisko uprzedmiotowienia kobiet w
sztuce i teorii estetycznej (A. Eaton), kobiece sposoby tworzenia sztuki (E.
Showalter, N.K. Miller).

W2, W4, U1, U2, U3, K1,
K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, burza mózgów, seminarium, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Przygotowanie dwóch prezentacji oraz czynne uczestnictwo w zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną lekturę tekstów.
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Literatura
Obowiązkowa
1. Eaton A., Feminist Philosophy of Art, „Philosophy Compass”, nr 3(5), 2008, s. 873–893.
2. Eaton A, “Feminist Standpoint Aesthetics”, w: “A Companion to Aesthetics Second Edition”, eds. Stephen Davies,
Kathleen Marie Higgins, Robert Hopkins, Robert Stecker, David E. Cooper, Wiley-Blackwell, 2009, s. 272–275.
3. Eaton A, “What’s Wrong With the Female Nude? A Feminist Perspective on Art and Pornography”, w: Art & Pornography:
Philosophical Essays, eds. Jerrold Levinson, Hans Maes, Oxford University Press, 2012, s. 277–308.
4. Brand Weiser P., Feminist Art Epistemologies: Understanding Feminist Art, „Hypatia”, Vol. 21, No. 3, 2006, s. 166–189.
5. Brand Weiser P., “The Feminist Art Project (TFAP) and its Signiﬁcance for Aesthetics”, w: Feminist Aesthetics and
Philosophy of Art: Critical Visions, Creative Engagements, ed. L. Ryan Musgrave, Springer Press 2020.
6. Cox Lorraine R., A Gynecentric Aesthetic, „Hypatia”, Vol. 5, No. 2, 1990, s. 43–62.
7. Lauter E., Re-Enfranchising Art: Feminist Interventions in the Theory of Art, w: Aesthetics in Feminist Perspective, eds. H.
Hein, C. Korsmeyer, Indiana University Press, Bloomington–Indianapolis 1993, s. 21–34.
8. Showalter E., Krytyka feministyczna na bezdrożach, tłum. I. Kalinowska-Blackwood, w: Współczesna teoria badań
literackich za granicą. Antologia, oprac. H. Markiewicz, t. 4, cz. 2., wyd. 2 zm. i popr., Wydawnictwo Literackie, Kraków
1996, s. 429–468.
9. Goettner-Abendroth H.and Smith K.P., Matriarchies as Societies of Peace: Re-thinking Matriarchy, Oﬀ Our Backs, Vol. 38,
No. 1 (2008), s. 49-52.
10. Hein H., The Role of Feminist Aesthetics in Feminist Theory, „The Journal of Aesthetics and Art Criticism”, Vol. 48, No. 4,
1990, s. 281–291.
11. Mulvey L., Visual and Other Pleasures, Macmillan, London 1989.
12. Devereaux M., Oppressive Texts, Resisting Readers and the Gendered Spectator: The New Aesthetics, "The Journal of
Aesthetics and Art Criticism", Vol. 48, No. 4, 1990, s. 337-347.
13. Miller N.K., Arachnologies: The Woman, the Text, and the Critic, w: tejże, Subject to Change: Reading Feminist Writing,
Columbia University Press, New York 1988, s. 77–101.
14. Korsmeyer C., Gender w estetyce. Wprowadzenie, tłum. A. Nacher, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2008.
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Goedel's First Theorem with almost no mathematics
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.2F0.621de60f7cd37.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
G1

Zrozumienie podanego przez Grzegorczyka dowodu twierdzenia Goedla w słabej teorii konkatenacji

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Podany przez Grzegorczyka dowod twierdzenia Goedla
w słabej teorii konkatenacji

KGN_K2_W10,
KGN_K2_W15

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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Roozumie złożony argument formalny wyrażony
w jezyku matamtyki, ale bez użycia zaawansowanych
matematycznie środków

U1

KGN_K2_U08,
KGN_K2_U11

prezentacja

KGN_K2_K02,
KGN_K2_K03

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
spędzic kilkanaście godzin próbując zrozumieć zlożony
argument matematyczny.

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

60

przygotowanie projektu

120

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Czytamy artykuł Grzegorczyka. Studenci kolejno referują części dowodu. Wspólnie
wypełniamy luki w dowodzie. Referaty są spisywane i łączone w jedną spójną
całość. Pod koniec kursu całość zostaje zredagowana w postaci tak bliskiej
artykułowi naukowemu jak to możliwe.

W1, U1, K1

2.

Piszemy wyłącznie w LaTeX-u, żaden inny edytor tekstu nie jest dozwolony.
Prezentacje odbywają się przy pomocy kredy i tablicy, albo w LaTeX-owym
beamer'rze. Używanie PowerPoint'a jest karane klęczeniem na grochu.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
przedstawienie pozytywnie ocenionego referatu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczone kursy z logiki i teorii mnogości.
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Literatura
Obowiązkowa
1. A. Grzegorczyk, Undecidability without Arithmetzation, Studia Logica vol. 79, no. 2 (2005), pp. 163-230
Dodatkowa
1. A. Grzegorczyk, K. Zdanowski, Undecidability and concatenation, in: Andrzej Mostowski and Foundational Studies
2. A. Grzegorczy, K. Zdanowski, Undecidability and Concatenation, in: Andrzej Mostowsi and Foundational Studies, A.
Ehrenfeucht, V. Marek, M. Srebrny (eds.), IOS Press 2008.
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Introduction to unversal algebra
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.250.621dec93c4efc.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30, wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
G1

Wstęp do algebry uniwersalnej i jej zastosowań do logiki.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Podstawy algebry uniwersalnej. Homomorﬁzmy,
podalgebry, produkty proste. Kongruencje i algebry
ilorazowe. Reprezentacje podproste.

KGN_K2_W03,
KGN_K2_W06,
KGN_K2_W10

egzamin ustny
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W2

Związki z logiką w ogólności: termy, algebry termów,
algebry wolne. Logika równościowa i twierdzenie
Birkhoﬀa o HSP.

KGN_K2_W03,
KGN_K2_W06,
KGN_K2_W10

egzamin ustny

W3

Związki z logiką w szczególności: kraty, algebry
Boole'a, algebray Boole'a z operatorami.

KGN_K2_W03,
KGN_K2_W06,
KGN_K2_W10

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Użycie standardowych metod i technik algebry
uniwersalnej.

KGN_K2_U01,
KGN_K2_U04,
KGN_K2_U08

egzamin ustny

U2

Stosowanie metod algebry uniwersalnej do prostych
problemów z zakresu logiki.

KGN_K2_U01,
KGN_K2_U04,
KGN_K2_U08

egzamin ustny

KGN_K2_K01,
KGN_K2_K04,
KGN_K2_K08

egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wszystkiego, lecz nie oczekuje niczego.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

wykład

30

przygotowanie do ćwiczeń

60

przygotowanie do egzaminu

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zbiory, relacje, funkcje. Relacje równoważności, porządki. Kraty.

W1, U1, K1

2.

Własności krat, kraty algebraiczne, operatory domknięcia.

W1, U1, K1

3.

Deﬁnicja i przykłady algebr uniwersalnych. Izomorﬁzmy i poduniwersa i
podalgebry. Generowaie podalgebr, kraty podalgebr.

W1, U1, K1

4.

Homomorﬁzmy, kongruencje i algebry ilorazowe. Kraty kongruencji. Twierdzenia o
homomorﬁzmach.

W1, U1, K1

Sylabusy
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5.

Produkty proste, kongruencje faktoryzujące, rozkłady. Produkty podproste,
rozkłady podproste. Algebry podprosto nierozkładalne. Twierdzenie o podprostym
rozkładzie.

W1, U1, K1

6.

Operatory domknięcia na klasach algebr. Rozmaitości. Termy, algebry termów,
algebry wolne. Identyczności, logika równościowa, algebry wolne. Twierdzenie
Birkhoﬀa o HSP.

W1, W2, U1, U2, K1

7.

Algebry związane z logiką. Algebry Boole'a, algebry Heytings, algebry modalne.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

8.

Algebry z porządkiem, rezyduacja, kraty z rezyduacją.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

egzamin ustny

zdany egzamin

wykład

egzamin ustny

zdany egzamin

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczone kursy z logiki i teorii mnogości. Zalecane zaliczenie kursów z matematyki dyskretnej i/lub modelowania
matematycznego.

Literatura
Obowiązkowa
1. S. Burris, H, Sankappanavar, A Course in Universal Algebra, Millenium Edition, freely available online
http://www.math.uwaterloo.ca/~snburris/htdocs/ualg.html
Dodatkowa
1. B. Davey, H. Priestley, An Introduction to Lattices and Order, Cambridge University Press 2002. electronic copy available
from coordinator
2. N. Galatos, P. Jipsen, T. Kowalski, H. Ono, Residuated Lattices: An Algebraic Glimpse at Substructural Logics, Elsevier
2007. electronic copy available from coordinator
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Środowisko elektroniczne jako rzeczywistość człowieka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.250.5cdd5f6ed4948.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest przeprowadzenie ontologicznej analizy środowiska elektronicznego (wirtualności/sieci).
Zasadniczą tezą jest, że środowisko elektroniczne (wirtualność) jest rodzajem rzeczywistości alternatywnej
w stosunku do rzeczywistości świata ﬁzycznego, powstającej na gruncie technologii.

C2

Omawiane są takie zjawiska, jak znaczenia zapośredniczenia do Sieci, interaktywność, partycypacja,
elektroniczna tożsamość, telematyczność, teleobecność, immersja, interfejs.

C3

Wskazuje się na paradygmatyczne pojmowanie technologii. Tematyka zawiera elementy futurologiczne.

C4

Analizuje się problematykę aksjologiczną, np. zagadnienie monitoringu sieciowego, budowania się złożonych pod
kątem emocjonalnym relacji międzyludzkich oraz wzrastającej konieczności użycia technologii.

C5

Prezentuje się rozwój takich fenomenów jak telematyczność (haptyczność) na tle rozwoju różnego rodzaju
interfejsów, głównie typy head-mounted display (np. Oculus, HTC VIve)
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

studentka/student zyskuje wiedzę na temat
rzeczywistości wirtualnej, jako rzeczywistej
i wartościowej sfery dla aktywności człowieka.

KGN_K2_W01

egzamin pisemny,
projekt

W2

studentka/student posiada wiedzę na temat
technologii wirtualnych, takich jak np. HMD, Cave,
technologia BCI.

KGN_K2_W12

egzamin pisemny,
projekt

U1

studentka/student posiada umiejętność
komunikowania się przy pomocy technologii
wirtualnych/sieci, zdaje sobie sprawę ze zjawiska
konektywności i alinearności.

KGN_K2_U02

egzamin pisemny,
projekt

U2

studentka/student potraﬁ rozróżniać i odpowiednio
stosować do swoich potrzeb różnego rodzaju
środowiska sieciowe.

KGN_K2_U12

egzamin pisemny,
projekt

K1

studentka/student jest przygotowana/y do włączenia
się w rożne społeczności wirtualne/sieciowe
i odpowiednie tam komunikowanie się
z uwzględnieniem ich odmienności, np. mediów
społecznych, światów wirtualnych, blogów.

KGN_K2_K05

egzamin pisemny,
projekt

K2

studentka/student jest przygotowany do częściowego
przeniesienia swojej zawodowej, jak i prywatnej
aktywności do środowiska wirtualnego/sieci.

KGN_K2_K03

egzamin pisemny,
projekt

K3

studentka/student rozpoznaje konsekwencje swoich
działań w środowisku wirtualnym/sieci i ma
świadomość ich częściowej odmienności
od podobnych działań, podejmowanych
w rzeczywistości ﬁzycznej.

KGN_K2_K04

egzamin pisemny,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie pracy semestralnej

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

4

analiza problemu

5

Sylabusy
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konsultacje

1

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

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.

Rzeczywistość elektroniczna – uwikłanie czy uwolnienie?

W1, U1

2.

Wybierasz niebieską czy czerwoną? – Elektroniczna antroposfera.

K2

3.

Czym jest rzeczywistość? – naciśnij enter.

K1

4.

Materia elektroniczna dla elektronicznej rzeczywistości.

K3

5.

Ontoelektronika i metaﬁzyka bytów elektronicznych.

W1

6.

Nigdy nie byłem bardziej prawdziwy – elektroniczna tożsamość.

K2, K3

7.

Zanurzenie, zanikanie, oderwanie – immersja.

K1

8.

Technologie VR.

W2

9.

Telematyczność – zmysły i odczuwanie w środowisku elektronicznym.

K3

10.

Człowiek usieciowany – „przeprogramowanie” człowieka.

U2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny,
seminarium
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
egzamin pisemny, projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzamin pisemny, obecność, prezentacja na zajęciach
(opcjonalnie)

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Literatura
Obowiązkowa
1. D. L. Anderson, A Semantics for Virtual Environments and the Ontological Status of Virtual Objects, In: The American
Philosophical Association, APA Newsletters, University of Delaware, Fall 2009 Volume 09, Number 1.
2. S. LaValle, (2017). Virtual Reality. University of Illinois, Cambridge, 2017.
3. M. Heim, Metaphysics of Virtual Reality, New York, Oxford University 1993.
4. L. Manovich, Język nowych mediów, (przeł. P. Cypryański), Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.
5. S. Myoo, Ontoelektronika, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013.
6. S. Mann, T. Furness, Y. Yuan, J. Iorio, Z. Wang, "All Reality: Virtual, Augmented, Mixed (X), Mediated (X,Y), and
Multimediated Realit".. Cornell University 2018: https://arxiv.org/abs/1804.08386
7. David Chalmers, Reality+ Virtual Worlds and the Problems of Philosophy, W. W. Norton & Company, Inc., New York 2022
Dodatkowa
1. M. Krueger, Artiﬁcial Reality II, Addison-Wesley Publishing Company Inc., 1991.
2. M. Lister, J. Dovey, S. Giddings, I. Grant, Kelly K., (przeł. M. Lorek, A. Sadza, K. Sawicka), Nowe media. Wprowadzenie,
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.
3. S. Turkle, Life on the screen: Identity in the Age of the Internet, New York, Simon & Schuster, 1995.
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Seminarium poświęcone lekturze "Pracy nad mitem" Hansa Blumenberga
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.250.5cdd5f8a504b7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

patrz: treści

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

podstawowe pojęcia ﬁlozoﬁczne

KGN_K2_W14

egzamin pisemny

KGN_K2_U01

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Sylabusy

czytać teksty ze zrozumieniem
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

pogłębiać swoje rozumienie przedmiotu

KGN_K2_K01

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

30

konsultacje

20

przeprowadzenie badań literaturowych

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

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.

x

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, seminarium, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
systematyczna lektura tekstu, rozmowa podczas zajęć, przygotowanie
pracy pisemnej

Literatura
Obowiązkowa
1. Hans Blumenberg, Praca nad mitem, Oﬁcyna Naukowa, Warszawa 2009
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Psychology of Reading
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.250.621f345865a9f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

The student will gain background knowledge on perceptual and cognitive processes in reading.

C2

The student will learn the development of reading, writing, and relevant socio-cultural aspects from
a chronological perspective.

C3

The student will be able to explain core scientiﬁc concepts and the relationship between them, including
orthography, phology, word identiﬁcation at sub-word and word levels, and orthographic neighborhood.

C4

The student will gain basic skills to design research questions and hypotheses that can be tested by experimental
investigations in reading research.

C5

The student will learn the basics of the eye-tracking methodology.

C6

The student will learn to approach reading processes at a broader sense, including comprehension and discourse
understanding.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

basic concepts in reading research

KGN_K2_W15

projekt, raport,
prezentacja, egzamin

KGN_K2_U03

projekt, prezentacja

KGN_K2_K03

projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

use experimental methods for reading research

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

conducting experimental in laboratory environments

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

projektowanie

25

przeprowadzenie badań literaturowych

20

przygotowanie do egzaminu

40

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

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.

Introduction to the basic concepts in reading research. Background on perception
research and cognitive psychology research.

W1

2.

Orthography and writing systems.

W1

3.

Visual letter recognition, sub-word recognition, and word recognition.

W1

4.

Silent reading, oral reading, and inner speech.

W1

5.

Oculomotor control in reading, eye movements and complementary experimental
methods.

U1, K1
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6.

Sentence comprehension and discourse understanding.

K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

projekt, raport, prezentacja, egzamin NA

Literatura
Obowiązkowa
1. Chapters from Rayner, K., Pollatsek, A., Ashby, J., & Clifton, C. (2012). The psychology of reading. Second Edition.:
Psychology Press.
2. Chapters from Holmqvist, K., Nyström, M., Andersson, R., Dewhurst, R., Halszka, J., & van de Weijer, J. (2011). Eye
tracking: A comprehensive guide to methods and measures. Oxford University Press.
3. Chapters from Pollatsek, A., & Treiman, R. (Eds.). (2015). The Oxford handbook of reading. Oxford University Press.
4. Kliegl, R., Nuthmann, A., & Engbert, R. (2006). Tracking the mind during reading: The inﬂuence of past, present, and
future words on ﬁxation durations. Journal of Experimental Psychology: General, 135, 12-35.
5. Rayner, K. (2009). Eye movements in reading: Models and data. Journal of Eye Movement Research, 2(5), 1-10.
doi:10.16910/jemr.2.5.2
Dodatkowa
1. McNamara, D. S. (Ed.). (2007). Reading comprehension strategies: Theories, interventions, and technologies. Psychology
Press.
2. Paap, K., Newsome, S. L., McDonald, J. E., & Schvaneveldt, R. W. (1982). An activation-veriﬁcation model for letter and
word recognition: The word superiority eﬀect. Psychological Review, 89, 573-594.
3. Inhoﬀ, A. W., Connine, C., Eiter, B., Radach, R., & Heller, D. (2004). Phonological representation of words in working
memory during sentence reading. Psychonomic Bulletin & Review, 11(2), 320-325.
4. Laubrock, J., & Kliegl, R. (2015). The eye-voice span during reading aloud. Frontiers in Psychology, 6, 1432.
doi:10.3389/fpsyg.2015.01432.
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Visual Cognition
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.250.620e045d56908.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
G1

The student will gain background knowledge on visual perceptual processes and relevant cognitive processes.

G2

The student will learn approaches to vision research from a chronological perspective.

G3

The student will be able to explain core scientiﬁc concepts and the relationship between them in classical and
contemporary theories of vision.

G4

The student will gain basic skills to design research questions and hypotheses that can be tested by experimental
investigations in vision research.

G5

The student will learn the basics of the eye-tracking methodology.

G6

The student will learn to approach vision science at a broader sense, including applications of vision in computer
science, robotics, and relevant ﬁelds.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

basic concepts in vision research

KGN_K2_W15

raport, prezentacja,
egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

use experimental methods for vision research

KGN_K2_U03

projekt, prezentacja

U2

conducting experimental in laboratory environments

KGN_K2_U03

projekt, prezentacja

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

projektowanie

25

przeprowadzenie badań literaturowych

20

przygotowanie do egzaminu

40

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

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.

Vision as a perceptual phenomenon and apprehension of meaning.

W1

2.

Theoretical frameworks in visual perception.

W1

3.

Optical image information

W1

4.

Information processing framework for visual representations and processes

W1

5.

Vision and reading

W1, U1, U2

6.

Eye tracking methodology and complementary experimental methods in vision.

U1, U2
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

projekt, raport, prezentacja, egzamin NA

Literatura
Obowiązkowa
1. Chapters from Palmer, S. E. (1999). Vision Science: Photons to Phenomenology. Boston, MA: MIT.
2. Chapters from Marr, D. (1982). Vision: A Computational Investigation into the Human Representation and Processing of
Visual Information. New York, NY: Freeman.
3. Chapters from Holmqvist, K., Andersson, R. (2012). Eye tracking: A comprehensive guide to methods and measures.
2ndEd. CreateSpace, Charleston, USA.
4. Chapters from Liversedge, S., Gilchrist, I., & Everling, S. (2011). The Oxford handbook of eye movements. Oxford
University Press.
Dodatkowa
1. Henderson, J. M. (Ed.). (2013). Computational Approaches to Reading and Scene Perception. Visual Cognition, 20(4- 5),
357-359.
2. Rayner, K., Loschky, L. C., & Reingold, Eyal, M. (Ed.). (2014). Eye movements and visual cognition. Visual Cognition,
22(3-4), 239-241.
3. Tatler, B. W. (Ed.). (2009). Eye guidance in natural scenes.Visual Cognition, 17(6-7), 777-789.
4. Hoﬀman, D. D. (1998). Visual intelligence. How we create what we see. New York - London: W. W. Norton & Company.
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Seminarium - poglądy ﬁlozoﬁczne Mikołaja Kopernika
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.2F0.5cdd5f6c113f9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest poznanie poglądów ﬁlozoﬁcznych polskiego uczonego na tle epoki i późniejszego rozwoju
kosmologii.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Dzieje kosmologii scholastycznej i wczesnonowożytnej
w podstawowym zakresie

KGN_K2_W01

zaliczenie na ocenę
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W2

Poznanie podstaw ﬁlozoﬁi nauki.

KGN_K2_W01,
KGN_K2_W09

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Analizować teksty źródłowe z zakresu dziejów
kosmologii.

KGN_K2_U05

zaliczenie na ocenę

U2

Rozwijać znajomość źródeł z historii nauki.

KGN_K2_U11

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Sprawnego rozstrzygania podstawowych dyskusji
na temat ﬁlozoﬁi nauki

KGN_K2_K13

zaliczenie na ocenę

K2

Rzetelnego rozwijanie wiedzy z historii nauki.

KGN_K2_K05

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

60

analiza źródeł historycznych

60

przeprowadzenie badań literaturowych

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Poglądy ﬁlozoﬁczne Mikołaja Kopernika

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, seminarium, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę aktywny udział w zajęciach, praca pisemne albo referat ustny
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Literatura
Obowiązkowa
1. M. Kopernik, O obrotach
Dodatkowa
1. M. Karas, Poglądy ﬁlozoﬁczne Mikołaja Kopernika
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Filozoﬁa religii - wybrane aspekty
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.250.5cdd5f6813eb8.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30, wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów ze specyﬁką ﬁlozoﬁi religii, jej przedmiotem i metodami, wskazanie związku badań
z zakresu ﬁlozoﬁi religii z ogólną problematyką ﬁlozoﬁczną.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

metodologię i tematykę z zakresu ﬁlozoﬁi religii.

KGN_K2_W06

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
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U1

rozpoznawać i odpowiednio (w sposób
metodologicznie poprawny) ujmować problemy
z zakresu ﬁlozoﬁi religii

KGN_K2_U01

egzamin ustny, esej

KGN_K2_K02

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

zwiększenia samodzielności (myślenia i badań)
w podejściu do zagadnień z zakresu ﬁlozoﬁi religii.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

wykład

30

uczestnictwo w egzaminie

10

przygotowanie eseju

30

przygotowanie do egzaminu

50

przygotowanie do ćwiczeń

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Problematyka doświadczenia religijnego.

W1, U1

2.

Historia i teoria religii.

W1, U1, K1

3.

Filozoﬁczne genealogie religii.

W1, U1, K1

4.

Morfologia sacrum.

W1, U1, K1

5.

Mit a logos.

W1, U1, K1

6.

Religia i etyka.

W1, U1, K1

7.

Język religii.

W1, U1, K1

8.

Filozoﬁa religii i ﬁlozoﬁa Boga.

W1, U1

9.

Antropologia religijna.

W1, U1

10.

Filozoﬁa religii wobec ateizmu.

W1, U1, K1

11.

Filozoﬁa religii wobec śmierci.

W1, U1
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12.

Protologia i eschatologia.

W1, U1, K1

13.

Filozoﬁa religii wobec mistycyzmu.

W1, U1

14.

Filozoﬁa a teologia polityczna

W1, U1, K1

15.

Problem teodycei.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, dyskusja, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

esej

Obecność i aktywność na zajęciach. Przygotowanie eseju.

wykład

egzamin ustny

Wykazanie się znajomością wybranych zagadnień z zakresu ﬁlozoﬁi religii.
Umiejętność krytycznego odniesienia się do poruszanej problematyki.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ogólna wiedza z zakresu historii ﬁlozoﬁi.

Literatura
Obowiązkowa
1.
2.
3.
4.
5.

L. Dupre, Inny wymiar. Filozoﬁa religii, Kraków 2003
M. Eliade, Traktat o historii religii, Warszawa 1993
L. Kołakowski, Jeśli Boga nie ma..., Kraków 1998
J. A. Kłoczowski, Między samotnością a wspólnotą. Wstęp do ﬁlozoﬁi religii, Tarnów 1994
L. T. Zagzebski, Wprowadzenie historyczne do ﬁlozoﬁi religii, Kraków 2012

Dodatkowa
1. M. Eliade, Historia wierzeń i idei religijnych, t. 1-3, Warszawa ¹1994-1997; Warszawa ²2007-2008.
2. R. Otto, Świętość, Wrocław 1993.
3. Teizm, ateizm i religia. Najnowsze spory w anglosaskiej ﬁlozoﬁi analitycznej, (red.) P. Gutowski, M. Iwanicki, Lublin 2019.
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Doing Things with Words: Implicating, Presupposing, Asserting
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.250.6221fd1bc57e6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

During the seminar we will read classic and contemporary papers concerning assertion, presupposition and
implication as well as possibly other speech acts.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Concepts diﬀerentiating diﬀerent speech acts.

KGN_K2_W01,
KGN_K2_W02,
KGN_K2_W03,
KGN_K2_W05,
KGN_K2_W06,
KGN_K2_W10

zaliczenie na ocenę

KGN_K2_U01,
KGN_K2_U02,
KGN_K2_U03,
KGN_K2_U07

zaliczenie na ocenę

KGN_K2_K01,
KGN_K2_K02,
KGN_K2_K03,
KGN_K2_K04,
KGN_K2_K05,
KGN_K2_K06,
KGN_K2_K07,
KGN_K2_K08,
KGN_K2_K09,
KGN_K2_K10,
KGN_K2_K11

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Recognize diﬀerent speech acts.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Use diﬀerent speech acts in an appropriate way.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie do zajęć

75

przygotowanie referatu

75

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Asserting is the act of claiming that something is the case. We make assertions to
communicate information but also to share our beliefs and desires. Assertion
plays a central role in argumentation. The questions we will examine include:
What do speakers do when they assert? Do they express believes? Can speakers
fail to make an assertion by uttering an indicative sentence? Should we only
assert what we know? Presuppositions and implicatures can be considered
indirect speech acts. Speakers do not need to utter the sentences whose content
they are presupposing or implicating; they do it by uttering sentences of related
content. When people ask how is your brother, they do not say, but they
presuppose that you have a brother. When we are informed that Jones has three
daughters, the speakers is not saying - according to the standard accounts - that
Jones does not have four daughters, but he is implicating that much. The
questions of how those implicated and presupposed contents are related to the
asserted contents, what is the diﬀerence between presupposing and implicating,
or can we lie why presupposing or implicating will be central to our discussion.

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, dyskusja, analiza przypadków, konsultacje
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę

Attendance and active participation is required, co-tutoring of seminars in
a group of 2-3 students and writing comments to discussed papers.

Wymagania wstępne i dodatkowe
The seminar will be conducted in English. Knowledge of classic literature in philosophy of language will be pressuposed.
Students who have not read Frege, Russell, Austin, Searle, Kripke or Kaplan are expected to do this for the seminar.

Literatura
Obowiązkowa
1. Carston, Robyn, 2004, “Relevance Theory and the Saying/Implicating Distinction”, in Horn and Ward 2004: 633–656.
2. von Fintel, Kai, 2004, “Would you believe it? The king of France is back! Presuppositions and truth-value intuitions”, in
Reimer, M. and Bezuidenhout, A. (eds.), Descriptions and Beyond, Oxford University Press, 269–296.
3. Frege, Gottlob, 1892, Sens and Reference, in Translations from the Philosophical Writings of Gottlob Frege, Peter T.
Geach and Max Black (eds.), Oxford: Basil Blackwell, 1952: 56-78.
4. Grice, H. Paul, 1989, Studies in the Way of Words, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
5. Horn, Laurence Robert, 1989, A Natural History of Negation, Chicago: University of Chicago Press.
6. Lackey, Jennifer, 2007, “Norms of Assertion”, Noûs, 41(4): 594–626
7. Pagin, Peter, 2011, “Information and Assertoric Force”, in Brown and Cappelen, (eds.), Assertion: New Philosophical
Essays, Oxford: Oxford University Press. 2011: 97–136.
8. Stalnaker, Robert, 1974, “Pragmatic Presuppositions”, in Semantics and Philosophy, Milton K. Munitz and Peter Unger
(eds.), New York: New York University Press, pp. 197–213.
9. Stalnaker, Robert, 1998, “On the representation of context”, Journal of Logic, Language and Information, 7: 3–19.
10. Stalnaker, Robert, 2002, “Common Ground”, Linguistics and Philosophy, 25(5/6): 701–721.
11. Strawson, Peter F., 1950, “On referring”, Mind, 59: 320–44.
12. Strawson, Peter F., 1964, “Identifying reference and truth-values”, Theoria, 30: 96–118.
Dodatkowa
1. Additional or supplemental literature will be oﬀered during the seminar.
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Translatorium z języka angielskiego II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.250.620b9cd071e41.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
translatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Doskonalenie umiejętności samodzielnej lektury tekstów ﬁlozoﬁcznych w języku angielskim.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

zna elementarną terminologię ﬁlozoﬁczną
w wybranym języku obcym wiodącym dla dyscypliny
ﬁlozoﬁcznej, w której się specjalizuje

KGN_K2_W06

zaliczenie pisemne
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W2

Absolwent zna i rozumie na poziomie rozszerzonym
terminologię nauk o poznaniu (kognitywistyki)
w perspektywie złożoności i zmienności języka
naukowego i potocznego.

KGN_K2_W02

zaliczenie pisemne

KGN_K2_U17

zaliczenie pisemne

KGN_K2_K10

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

potraﬁ przełożyć prosty tekst ﬁloz. z j. polsk. na obcy;
samodzielnie tłumaczy z j. obcego na polski teksty ﬁl.
na poziomie średnio trudnym; potraﬁ wygłosić krótki
referat w j. obcym i uczestn. w dysk. ﬁloz.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

jest tolerancyjny wobec przedstawicieli innych kultur,
wyznań religijnych i postaw światopoglądowych;
szanuje odmienności, ale potraﬁ bronić wyznawanych
przez siebie wartości

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

translatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie pracy semestralnej

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

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.

Lektura, tłumaczenie na język polski i dyskusja na temat angielskich tekstów
ﬁlozoﬁcznych z różnych dziedzin: ﬁlozoﬁi nauki, etyki/ﬁlozoﬁi politycznej, estetyki,
ﬁlozoﬁi języka, ﬁlozoﬁi umysłu, epistemologii i innych. Zasadą translatorium
będzie wykorzystanie tekstów, które zostały w oryginale napisane po angielsku (a
nie są przekładami z innych języków) i których przekłady na język polski (jeszcze)
nie istnieją.
Decyzja, co do wyboru lektury spośród zaproponowanych pozycji (patrz poniżej)
zostanie podjęta wspólnie na pierwszych zajęciach, przy udziale wszystkich
uczestników kursu.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konwersatorium językowe, dyskusja, wykład konwersatoryjny, burza mózgów, seminarium, analiza tekstów

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
translatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywność w zajęciach i praca pisemna

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa.
Wymagana znajomość angielskiego przynajmniej na poziomie B2.

Literatura
Obowiązkowa
1. Brian Leiter, Why Tolerate Religion?, Princeton University Press 2013
Dodatkowa
1. Michael Sandel, What Money Can’t Buy: The Moral Limits of Markets, The Tanner Lectures on Human Values, Oxford 1998

Sylabusy

153 / 285

Logika ﬁlozoﬁczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.2F0.6220aa3f49b3e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Wykład jest przeznaczony dla studentów kierunków realizowanych w Instytucie Filozoﬁi UJ. Jego celem jest
analiza wybranych zagadnień współczesnej logiki ﬁlozoﬁcznej: logiki treści; rozumowań i logik uznawanych
za niemonotoniczne; nieostrości wyrażeń języka naturalnego; rozumowań uproszczonych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

1. Logiki treści 2. Logiki uznawane za niemonotoniczne
3. Rozumowania uznawane ze niemonotoniczne 4.
KGN_K2_W01
Teorie nieostrości 5. Myślenie codzienne rozumowania uproszczone

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ przeprowadzić samodzielną krytyczną
analizę uznanych koncepcji logicznych. Student potraﬁ
rozpoznać zalety i wady współczesnych koncepcji
logicznych. Student potraﬁ skonfrontować
współczesne koncepcje logiczne z myśleniem
codziennym.

KGN_K2_U01

zaliczenie na ocenę

KGN_K2_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do wypracowania własnej oceny
współczesnych koncepcji logicznych.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

60

przygotowanie referatu

60

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Logiki niefregowskie, logiki treści, związki wynikania, inferencje
nieprawdziwściowe
2. Wykazanie monotoniczności wybranych logik uznanych za niemonotoniczne
3. Rozpoznanie różnych rodzajów (monotonicznego) myślenia wśród rozumowań
uznanych ze niemonotoniczne
4. Zalety i wady wybranych podejść do nieostrości
5. Rozumowania uproszczone

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
seminarium
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
aktywny udział na zajęciach - prezentacja referatu lub w razie potrzeby,
cyklu referatów na wybrany temat

Literatura
Obowiązkowa
1. P. Łukowski, Paradoksy, Łódź 2006
2. P. Łukowski, Logika praktyczna z elementami wiedzy o manipulacji, Warszawa 2022
3. D. Kahneman, Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, Poznań 2012
Dodatkowa
1. P. Łukowski, Logiczna analiza operacji zdeﬁniowanych w trzech konstrukcjach Davida Makinsona, Przegląd Filozoﬁczny
2013
2. P. Łukowski, A "Distibutive" or a "Collective" Approach to Sentenses?, LLP 2019
3. D. Makinson, Od logiki klasycznej do niemonotonicznej, Toruń 2008
4. D. Batens, Inconsistency-Adaptive Logic [w:] Logic at Work. Essays Dedicated to the Memory of Helena Rasiowa, red. E.
Orłowska, Heidelberg 1999
5. D. Makinson, Sets, Logic and Maths for Computing, London 2008
6. I wiele innych

Sylabusy
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Natura doświadczenia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.2F0.5cdd5f711224f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Poszerzenie wiedzy z zakresu współczesnych ﬁlozoﬁcznych i kognitywistycznych koncepcji doświadczenia
zmysłowego

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna i rozumie współczesne, nierzadko bardzo
zaawansowane i złożone koncepcje doświadczenia
zmysłowego, a zatem ma poszerzoną wiedzę
z zakresu epistemologii, ﬁlozoﬁi umysłu
i kognitywistyki.

KGN_K2_W08

zaliczenie na ocenę

KGN_K2_U01,
KGN_K2_U05,
KGN_K2_U07

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ uchwycić problem ﬁlozoﬁczny lub
naukowy i posiada umiejętność rozważenia
konkurencyjnych rozwiązań. Przyswaja sobie
umiejętność patrzenia na problem z wielu punktów
widzenia.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do traktowania rozwiązania danego
problemu ﬁlozoﬁcznego lub naukowego jako efektu
KGN_K2_K05
pracy zespołowej, jako wyniku racjonalnej
i pozbawionej uprzedzeń dyskusji i wymiany
argumentów.

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

60

przygotowanie do zajęć

90

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

G. E. Moore: „The Refutation of Idealism”, „Mind”, 1903, vol. XII, 4, s. 433-453., G.
E. Moore: „Some Judgments of Perception”, „Proceedings of the Aristotelian
Society”, 1918, vol. 19, s. 1-29.

W1, U1, K1

2.

G. E. Moore: „Status danych zmysłowych” [w:] Chwedeńczuk B. (red.): Filozoﬁa
percepcji, Aletheia, Warszawa 1995, s. 23-44, tekst źródłowy: idem: Philosophical
Studies, Routledge and Kegan Paul, London 1948, s. 168-196, H. H. Price: „To, co
dane” (1932) [w:] ibidem, s.45-64, tekst źródłowy: idem: Perception, Meuthen and
Company, London 1932, rozdz. I.

W1, U1, K1

3.

A. J. Ayer: „The Terminology of Sense Data”, „Mind”, vol. 54, no. 216, 1945, s.
289-312.

W1, U1, K1

4.

G. Ryle: Czym jest umysł?, przeł. W. Marciszewski, PWN, Warszawa 1970, rozdz.
VI-VIII.

W1, U1, K1
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5.

W. Sellars: „Empiricism and the Philosophy of Mind” [w:] idem: Science,
Perception and Reality, Ridgeview Publishing Company, Atascadero 1963, s.
127-196.

W1, U1, K1

6.

W. Sellars: „Empiricism and the Philosophy of Mind” [w:] idem: Science,
Perception and Reality, Ridgeview Publishing Company, Atascadero 1963, s.
127-196 (kontynuacja).

W1, U1, K1

7.

W. Sellars: „Empiricism and the Philosophy of Mind” [w:] idem: Science,
Perception and Reality, Ridgeview Publishing Company, Atascadero 1963, s.
127-196 (dokończenie).

W1, U1, K1

8.

G. Evans: The Varieties of Reference, Oxford University Press, Oxford 1982, rozdz.
4-5.

W1, U1, K1

9.

G. Evans: The Varieties of Reference, Oxford University Press, Oxford 1982, rozdz.
6-7.

W1, U1, K1

10.

G. Evans: Molyneux’s Question [w:] idem: Collected Papers, Clarendon Press,
Oxford 1985, s. 364-399.

W1, U1, K1

11.

J. McDowell: Mind and World, Harvard University Press, Cambridge 1994, wykłady
I-III.

W1, U1, K1

12.

J. McDowell: Mind and World, Harvard University Press, Cambridge 1994, wykłady
IV-VI.

W1, U1, K1

13.

S. Yablo: „Mental Causation”, „The Philosophical Review”, vol. 101, no. 2, 1992, s.
245-280.

W1, U1, K1

14.

J. Gibbons: „Mental Causation without Downward Causation”, „The Philosophical
Review”, vol. 115, no. 2, 2006, s. 79-103.

W1, U1, K1

15.

J. Kim: Mind in a Physical World, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts 1998,
rozdz. I-II.

W1, U1, K1

16.

J. Kim: Mind in a Physical World, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts 1998,
rozdz. III.

W1, U1, K1

17.

J. Kim: Mind in a Physical World, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts 1998,
rozdz. IV.

W1, U1, K1

18.

D. J. Chalmers: The Character of Consciousness, Oxford University Press, Oxford
2010, rozdz. I-II.

W1, U1, K1

19.

D. J. Chalmers: The Character of Consciousness, Oxford University Press, Oxford
2010, rozdz. III-IV.

W1, U1, K1

20.

S. M. Miller: „The correlation/constitution distinction problem. Foundations, limits
and explanation in consciousness science” [w:] idem (ed.): The Constitution of
Phenomenal Consciousness. Toward a science and theory, John Benjamins
Publishing Company, Amsterdam/Philadelphia 2015, s. 104-154.

W1, U1, K1

21.

S. M. Miller: „The correlation/constitution distinction problem. Foundations, limits
and explanation in consciousness science”, (dokończenie).

W1, U1, K1

22.

J. Aru, T. Bachmann, W. Singer, L. Melloni: „On why the unconscious prerequisites
and consequences of consciousness might derail us from unravelling the neural
correlates of consciousness” [w:] S. M. Miller (ed.): The Constitution of
Phenomenal Consciousness. Toward a science and theory, s. 205-224.

W1, U1, K1

23.

B. P. Kozuh, U. Kriegel, „Correlation, causation, constitution. On the interplay
between the science and philosophy of consciousness” [w:] S. M. Miller (ed.): The
Constitution of Phenomenal Consciousness. Toward a science and theory, s.
400-417.

W1, U1, K1

24.

J. Hohwy, T. Bayne: „The neural correlate of consciousness. Causes, confounds
and constituents” [w:] S. M. Miller (ed.): The Constitution of Phenomenal
Consciousness. Toward a science and theory, s. 155-176.

W1, U1, K1
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25.

S. Grossberg: „Towards solving the hard problem of consciousness: The varieties
of brain resonances and the conscious experiences that they support”, „Neural
Networks”, vol. 87, 2017, s. 38-95.

W1, U1, K1

26.

S. Grossberg: „Towards solving the hard problem of consciousness: The varieties
of brain resonances and the conscious experiences that they support”, „Neural
Networks”, vol. 87, 2017, s. 38-95 (dokończenie).

W1, U1, K1

27.

J. Hohwy: The Predictive Mind, Oxford University Press, Oxford 2014, rozdz. I.

W1, U1, K1

28.

J. Hohwy: The Predictive Mind, Oxford University Press, Oxford 2014, rozdz. II.

W1, U1, K1

29.

J. Hohwy: The Predictive Mind, Oxford University Press, Oxford 2014, rozdz. III-IV.

W1, U1, K1

30.

J. Hohwy: The Predictive Mind, Oxford University Press, Oxford 2014, rozdz. V-VI.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład konwersatoryjny, seminarium, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Aktywność na zajęciach, egzamin Iw przypadku braku wystarczającej
zaliczenie na ocenę aktywności): zwięzłe omówienie sześciu wskazanych przez prowadzącego
lektur, analizowanych podczas zajęć.

Literatura
Obowiązkowa
1. J. Garvey (red.): The Continuum Companion to Philosophy of Mind, Continuum, London 2011.
Dodatkowa
1. M. Sprevak, M. Colombo: The Routledge Handbook of the Computational Mind, Routledge, London 2018.
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English for Cognitive Science B2+
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.230.623af07b78135.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Rozwijanie umiejętności rozumienia i analizy tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla studiowanego
kierunku.

C2

Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w formie ustnej i pisemnej na tematy związane ze studiowanym
kierunkiem.

C3

Rozwijanie znajomości słownictwa właściwego dla studiowanego kierunku.

C4

Rozwijanie umiejętności prowadzenia interakcji ustnej i pisemnej.

C5

Rozwijanie umiejętności mediacji językowej w komunikacji ustnej i pisemnej.

C6

Rozwijanie umiejętności kontynuowania samodzielnego kształcenia językowego.

C7

Rozwijanie kompetencji pozajęzykowych umożliwiających uczestnictwo w życiu akademickim i zawodowym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

W2

W3

W4

słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego
kierunku studiów w zakresie pozwalającym na w miarę
swobodne użycie języka w mowie i piśmie

KGN_K2_W01,
KGN_K2_W02,
KGN_K2_W05,
KGN_K2_W06,
KGN_K2_W09,
KGN_K2_W10

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

rodzaje tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla
studiowanego kierunku

KGN_K2_W01,
KGN_K2_W02,
KGN_K2_W05,
KGN_K2_W06,
KGN_K2_W09,
KGN_K2_W10

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

potrzebę uczenia się przez całe życie oraz sposoby
samokształcenia językowego w celu osiągnięcia
sukcesu zawodowego

KGN_K2_W01,
KGN_K2_W02,
KGN_K2_W05,
KGN_K2_W06,
KGN_K2_W09,
KGN_K2_W10,
KGN_K2_W11,
KGN_K2_W12

zaliczenie na ocenę

elementy języka akademickiego właściwego dla
studiowanego kierunku

KGN_K2_W01,
KGN_K2_W02,
KGN_K2_W05,
KGN_K2_W06,
KGN_K2_W09,
KGN_K2_W10,
KGN_K2_W11

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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zrozumieć główne treści wykładów i innych
wypowiedzi na tematy związane z życiem zawodowym
i akademickim

KGN_K2_U01,
KGN_K2_U02,
KGN_K2_U03,
KGN_K2_U07,
KGN_K2_U09,
KGN_K2_U12,
KGN_K2_U13,
KGN_K2_U14,
KGN_K2_U17

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

zrozumieć główne treści artykułów naukowych
i popularnonaukowych oraz innych wypowiedzi
pisemnych właściwych dla studiowanego kierunku

KGN_K2_U02,
KGN_K2_U03,
KGN_K2_U07,
KGN_K2_U08,
KGN_K2_U09,
KGN_K2_U12,
KGN_K2_U13,
KGN_K2_U14,
KGN_K2_U15,
KGN_K2_U17

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U3

wyrazić w formie pisemnej i ustnej opinie na tematy
związane ze studiowanym kierunkiem i poprzeć je
argumentami

KGN_K2_U01,
KGN_K2_U02,
KGN_K2_U03,
KGN_K2_U04,
KGN_K2_U07,
KGN_K2_U08,
KGN_K2_U09,
KGN_K2_U12,
KGN_K2_U13,
KGN_K2_U14,
KGN_K2_U17

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U4

KGN_K2_U02,
KGN_K2_U04,
KGN_K2_U08,
streścić teksty, wykłady lub inne wystąpienia związane
KGN_K2_U09,
ze studiowanym kierunkiem
KGN_K2_U11,
KGN_K2_U14,
KGN_K2_U17

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U5

opisać i zinterpretować dane przedstawione w formie
graﬁcznej

KGN_K2_U02,
KGN_K2_U04,
KGN_K2_U05,
KGN_K2_U14,
KGN_K2_U16,
KGN_K2_U17

zaliczenie na ocenę

napisać tekst o charakterze akademickim i/lub
zawodowym właściwy dla studiowanego kierunku

KGN_K2_U01,
KGN_K2_U02,
KGN_K2_U03,
KGN_K2_U04,
KGN_K2_U07,
KGN_K2_U09,
KGN_K2_U10,
KGN_K2_U11,
KGN_K2_U12,
KGN_K2_U13,
KGN_K2_U14,
KGN_K2_U15,
KGN_K2_U17

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U1

U2

U6

Sylabusy

163 / 285

U7

U8

U9

U10

U11

przedstawić zagadnienia związane ze studiowanym
kierunkiem wypowiedziach ustnych różnego typu, np.
w wystąpieniach publicznych, rozmowach formalnych
i nieformalnych

KGN_K2_U01,
KGN_K2_U02,
KGN_K2_U03,
KGN_K2_U04,
KGN_K2_U09,
KGN_K2_U12,
KGN_K2_U13,
KGN_K2_U14,
KGN_K2_U17

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

prowadzić interakcję ustną i pisemną w typowych
sytuacjach zawodowych i w środowisku akademickim

KGN_K2_U01,
KGN_K2_U03,
KGN_K2_U08,
KGN_K2_U09,
KGN_K2_U12,
KGN_K2_U13,
KGN_K2_U14,
KGN_K2_U17,
KGN_K2_U19

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

stosować mediację językową w komunikacji ustnej
i pisemnej

KGN_K2_U01,
KGN_K2_U02,
KGN_K2_U03,
KGN_K2_U09,
KGN_K2_U12,
KGN_K2_U13,
KGN_K2_U14,
KGN_K2_U15,
KGN_K2_U17

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

samodzielnie rozwijać kompetencje językowe

KGN_K2_U01,
KGN_K2_U02,
KGN_K2_U12,
KGN_K2_U14,
KGN_K2_U17

zaliczenie na ocenę

przygotować się do procesu rekrutacji

KGN_K2_U01,
KGN_K2_U09,
KGN_K2_U12,
KGN_K2_U13,
KGN_K2_U14,
KGN_K2_U15,
KGN_K2_U16,
KGN_K2_U19

zaliczenie na ocenę

KGN_K2_K01,
KGN_K2_K02,
KGN_K2_K03,
KGN_K2_K04,
KGN_K2_K05,
KGN_K2_K06,
KGN_K2_K07,
KGN_K2_K08,
KGN_K2_K09,
KGN_K2_K10,
KGN_K2_K11,
KGN_K2_K12,
KGN_K2_K13

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Sylabusy

współdziałania w grupie, akceptując różnorodność
postaw i opinii oraz budując relacje oparte
na poszanowaniu wielokulturowości
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K2

K3

K4

wzięcia udziału w życiu akademickim, zawodowym
i społecznym, dzieląc się wiedzą i popularyzując
wiedzę

KGN_K2_K01,
KGN_K2_K02,
KGN_K2_K03,
KGN_K2_K04,
KGN_K2_K05,
KGN_K2_K06,
KGN_K2_K07,
KGN_K2_K08,
KGN_K2_K09,
KGN_K2_K10,
KGN_K2_K11,
KGN_K2_K12,
KGN_K2_K13

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

interpretacji i oceny informacji i argumentów,
wyciągania wniosków, rozpoznawania stanowisk oraz
do prezentacji własnego punktu widzenia w sposób
spójny i zrozumiały

KGN_K2_K01,
KGN_K2_K02,
KGN_K2_K03,
KGN_K2_K05,
KGN_K2_K09,
KGN_K2_K10,
KGN_K2_K12,
KGN_K2_K13

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

wzięcia udziału w procesie rekrutacji

KGN_K2_K01,
KGN_K2_K03,
KGN_K2_K04,
KGN_K2_K06,
KGN_K2_K07,
KGN_K2_K08,
KGN_K2_K09,
KGN_K2_K10,
KGN_K2_K13

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

przygotowanie do zajęć

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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lektorat

30

przygotowanie do egzaminu

10

przygotowanie do testu zaliczeniowego

5

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

przygotowanie do zajęć

10

Przygotowanie prac pisemnych

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
70

ECTS
4.0

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.

Analiza wybranych kierunkowych wykładów i wystąpień.

W1, W2, W3, W4, U1,
U10, U4, U5, U9, K1, K2,
K3

2.

Analiza wybranych kierunkowych artykułów naukowych i popularnonaukowych.

W1, W2, W3, W4, U10,
U2, U3, U4, U5, U6, K1,
K2, K3

3.

Tworzenie tekstów akademickich i właściwych dla studiowanego kierunku:
discursive essay (arguments for and against a given thesis), opinion essay,
summary, abstract and report.

W1, W2, W3, W4, U10,
U2, U3, U4, U5, U6, K3

4.

Wypowiedź ustna o charakterze akademickim/ zawodowym związanym ze
studiowanym kierunkiem.

W1, W2, W3, W4, U10,
U11, U3, U4, U7, U8, U9,
K1, K2, K3, K4

5.

Przygotowanie do procesu rekrutacji, związanego z ubieganiem się o pracę (staż,
grant).

W1, W2, W3, W4, U1,
U10, U11, U2, U3, U4,
U5, U6, U7, U8, U9, K1,
K2, K3, K4

Sylabusy
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Tematyka i słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego kierunku:
- elements of Anthropology and Philosophy of Mind.
- language of manipulation; Eristic.
- transhumanism and its future.
- artiﬁcial intelligence and humanoids.
- elements of psychology
- analysis of some chosen terms connected with cognitive science & the
philosophy of mind e.g.: reason, memory, perception, cognition.

6.

W1, W2, W3, W4, U1,
U10, U2, U3, U4, U5, U6,
U7, U8, K1, K3

- epistemological issues (rationalism & empiricism) in modern philosophy.
- existential questions in philosophy.
- interconnection between philosophy and art (the concept of beauty; philosophy
through ﬁlm and literature).
- a logically coherent presentation of a scientiﬁc issue and the ability to discuss
theses put forward in a comprehensive and comprehensible way (both in oral &
written forms).

Opcjonalnie wybrane zagadnienia gramatyczne związane z realizowanymi
treściami.

7.

W1, W2, W3, W4, U1,
U10, U2, U3, U4, U5, U6,
U7, U8, U9, K3

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
konwersatorium językowe, metody e-learningowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, burza
mózgów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Każdy semestr nauki na lektoracie języka obcego kończy się zaliczeniem
na ocenę, a cały kurs egzaminem. Zaliczenie: Zdobycie minimum 60%
punktów możliwych do uzyskania w ciągu semestru z testów (np.
zaliczenie na ocenę rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego), prac pisemnych i
wypowiedzi ustnych (np. wygłoszenie prezentacji, udział w dyskusji).
Obowiązkowa jest także obecność na zajęciach. W semestrze student
może bez usprawiedliwienia opuścić dwa spotkania.

Semestr 2
Metody nauczania:
konwersatorium językowe, metody e-learningowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, burza
mózgów, analiza tekstów

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny /
ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Każdy semestr nauki na lektoracie języka obcego kończy się
zaliczeniem na ocenę, a cały kurs egzaminem. Zaliczenie: Zdobycie
minimum 60% punktów możliwych do uzyskania w ciągu semestru z
testów (np. rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego), prac
pisemnych i wypowiedzi ustnych (np. wygłoszenie prezentacji, udział
w dyskusji). Obowiązkowa jest także obecność na zajęciach. W
semestrze student może bez usprawiedliwienia opuścić dwa
spotkania. Egzamin (po 2 semestrach nauki) składa się z części
pisemnej i ustnej. Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie
minimum 60% punktów zarówno za część pisemną jak i ustną. Do
części ustnej egzaminu mogą przystąpić studenci, którzy zdali część
pisemną. Ocena końcowa wyliczana jest przez dodanie wyników
punktowych uzyskanych z części pisemnej i ustnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Biegłość językowa na poziomie B2 zgodnie ze skalą Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego: znajomość zasad
gramatycznych i leksykalnych koniecznych do osiągnięcia biegłości na poziomie B2 w języku obcym, umiejętność
komunikowania się w mowie i w piśmie w sytuacjach życia codziennego oraz uniwersyteckiego na poziomie B2.

Literatura
Obowiązkowa
1. P. Cave, Do Llamas Fall in Love? 33 Perplexing Philosophy Puzzles, Oneworld Publications, 2010.
Dodatkowa
1. P. Thagard, Mind: An Introduction to Cognitive Science, Cambridge, MA: The MIT Press 1996.
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English for Cognitive Science C1+
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.230.623af07b812dc.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

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

Doskonalenie umiejętności rozumienia i analizy tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla studiowanego
kierunku.

C2

Doskonalenie umiejętności wypowiadania się i prezentowania w formie ustnej i pisemnej zagadnień właściwych
dla studiowanego kierunku.

C3

Rozwijanie słownictwa właściwego dla studiowanego kierunku.

C4

Doskonalenie umiejętności prowadzenia interakcji ustnej i pisemnej.

C5

Doskonalenie umiejętności mediacji językowej w komunikacji ustnej i pisemnej.

C6

Doskonalenie umiejętności kontynuowania samodzielnego kształcenia językowego.

C7

Rozwijanie kompetencji pozajęzykowych umożliwiających uczestnictwo w życiu akademickim i zawodowym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

W2

W3

W4

słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego
kierunku studiów w zakresie pozwalającym
na swobodne użycie języka w mowie i piśmie

KGN_K2_W01,
KGN_K2_W02,
KGN_K2_W05,
KGN_K2_W06,
KGN_K2_W09,
KGN_K2_W10

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

rodzaje tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla
studiowanego kierunku

KGN_K2_W01,
KGN_K2_W02,
KGN_K2_W05,
KGN_K2_W06,
KGN_K2_W09,
KGN_K2_W10

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

potrzebę uczenia się przez całe życie oraz sposoby
samokształcenia językowego w celu osiągnięcia
sukcesu zawodowego

KGN_K2_W01,
KGN_K2_W02,
KGN_K2_W05,
KGN_K2_W06,
KGN_K2_W09,
KGN_K2_W10

zaliczenie na ocenę

elementy języka akademickiego właściwego dla
studiowanego kierunku

KGN_K2_W01,
KGN_K2_W02,
KGN_K2_W05,
KGN_K2_W06,
KGN_K2_W09,
KGN_K2_W10

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

KGN_K2_U01,
KGN_K2_U02,
KGN_K2_U03,
KGN_K2_U07,
KGN_K2_U09,
KGN_K2_U12,
KGN_K2_U13,
KGN_K2_U14,
KGN_K2_U17

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Sylabusy

zrozumieć złożone treści wykładów i innych
wypowiedzi na tematy związane z życiem zawodowym
i akademickim

170 / 285

U2

U3

U4

U5

U6

U7

Sylabusy

zrozumieć złożone treści artykułów naukowych
i popularnonaukowych oraz innych wypowiedzi
pisemnych właściwych dla studiowanego kierunku

KGN_K2_U01,
KGN_K2_U02,
KGN_K2_U03,
KGN_K2_U04,
KGN_K2_U07,
KGN_K2_U08,
KGN_K2_U09,
KGN_K2_U11,
KGN_K2_U12,
KGN_K2_U13,
KGN_K2_U14,
KGN_K2_U17

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

wyrazić w formie pisemnej i ustnej opinie na tematy
związane ze studiowanym kierunkiem i poprzeć je
argumentami

KGN_K2_U01,
KGN_K2_U02,
KGN_K2_U03,
KGN_K2_U04,
KGN_K2_U07,
KGN_K2_U08,
KGN_K2_U09,
KGN_K2_U12,
KGN_K2_U13,
KGN_K2_U14,
KGN_K2_U17

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

streścić dłuższe, złożone teksty i wykłady akademickie
lub inne wystąpienia związane ze studiowanym
kierunkiem

KGN_K2_U02,
KGN_K2_U04,
KGN_K2_U08,
KGN_K2_U09,
KGN_K2_U14,
KGN_K2_U17

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

opisać i zinterpretować dane przedstawione w formie
graﬁcznej

KGN_K2_U03,
KGN_K2_U04,
KGN_K2_U05,
KGN_K2_U07,
KGN_K2_U09,
KGN_K2_U14,
KGN_K2_U16,
KGN_K2_U17

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

napisać tekst o charakterze akademickim i/lub
zawodowym właściwy dla studiowanego kierunku

KGN_K2_U01,
KGN_K2_U02,
KGN_K2_U03,
KGN_K2_U08,
KGN_K2_U09,
KGN_K2_U12,
KGN_K2_U17

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

przedstawić zagadnienia związane ze studiowanym
kierunkiem w wypowiedziach ustnych różnego typu,
np. w wystąpieniach publicznych, rozmowach
formalnych i nieformalnych

KGN_K2_U01,
KGN_K2_U02,
KGN_K2_U03,
KGN_K2_U04,
KGN_K2_U09,
KGN_K2_U10,
KGN_K2_U12,
KGN_K2_U13,
KGN_K2_U14,
KGN_K2_U17

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny
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prowadzić interakcję ustną i pisemną w typowych
sytuacjach zawodowych i w środowisku akademickim

KGN_K2_U01,
KGN_K2_U02,
KGN_K2_U03,
KGN_K2_U04,
KGN_K2_U09,
KGN_K2_U12,
KGN_K2_U13,
KGN_K2_U14,
KGN_K2_U15,
KGN_K2_U17,
KGN_K2_U18,
KGN_K2_U19

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

stosować mediację językową w komunikacji ustnej
i pisemnej

KGN_K2_U01,
KGN_K2_U02,
KGN_K2_U03,
KGN_K2_U08,
KGN_K2_U09,
KGN_K2_U12,
KGN_K2_U13,
KGN_K2_U14,
KGN_K2_U17,
KGN_K2_U19

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

samodzielnie rozwijać kompetencje językowe

KGN_K2_U01,
KGN_K2_U09,
KGN_K2_U12,
KGN_K2_U14,
KGN_K2_U17

zaliczenie na ocenę

przygotować się do procesu rekrutacji

KGN_K2_U01,
KGN_K2_U03,
KGN_K2_U09,
KGN_K2_U13,
KGN_K2_U14,
KGN_K2_U15,
KGN_K2_U18,
KGN_K2_U19

zaliczenie na ocenę

współdziałania w grupie, akceptując różnorodność
postaw i opinii oraz budując relacje oparte
na poszanowaniu wielokulturowości

KGN_K2_K01,
KGN_K2_K02,
KGN_K2_K03,
KGN_K2_K04,
KGN_K2_K05,
KGN_K2_K07,
KGN_K2_K08,
KGN_K2_K09,
KGN_K2_K10,
KGN_K2_K11,
KGN_K2_K12,
KGN_K2_K13

zaliczenie na ocenę

K2

udziału w życiu akademickim, zawodowym
i społecznym, dzieląc się wiedzą i popularyzując
wiedzę

KGN_K2_K01,
KGN_K2_K03,
KGN_K2_K04,
KGN_K2_K05,
KGN_K2_K11,
KGN_K2_K12,
KGN_K2_K13

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

K3

kontynuowania samokształcenia językowego

KGN_K2_K01

zaliczenie na ocenę

U8

U9

U10

U11

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Sylabusy
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K4

K5

interpretacji i oceny informacji i argumentów,
wyciągania wniosków, rozpoznawania stanowisk oraz
do prezentacji własnego punktu widzenia w sposób
spójny i zrozumiały

KGN_K2_K01,
KGN_K2_K02,
KGN_K2_K03,
KGN_K2_K05,
KGN_K2_K10,
KGN_K2_K11,
KGN_K2_K13

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

wzięcia udziału w procesie rekrutacji

KGN_K2_K01,
KGN_K2_K03,
KGN_K2_K04,
KGN_K2_K05,
KGN_K2_K06,
KGN_K2_K07,
KGN_K2_K08,
KGN_K2_K09,
KGN_K2_K10,
KGN_K2_K12,
KGN_K2_K13

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

przygotowanie do egzaminu

10

przygotowanie do zajęć

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

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

lektorat

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

przygotowanie do zajęć

10

przygotowanie do egzaminu

10

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
4.0

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.

Analiza wybranych kierunkowych wykładów i wystąpień.

W1, W2, W3, W4, U1, U4,
U5, K1, K2, K3, K4, K5

2.

Analiza wybranych kierunkowych artykułów naukowych i popularnonaukowych.

W1, W2, W3, W4, U10,
U2, U3, U4, U5, U6, U9,
K1, K2, K3, K4

3.

Tworzenie tekstów akademickich i właściwych dla studiowanego kierunku:
discursive essay (arguments for and against a given thesis), opinion essay,
summary, abstract and report .

W1, W2, W3, W4, U1,
U10, U3, U4, U5, U6, K2,
K3, K4

4.

Wypowiedź ustna o charakterze akademickim/ zawodowym związana ze
studiowanym kierunkiem.

W1, W2, W3, W4, U10,
U3, U7, U8, U9, K1, K2,
K3, K4

5.

Przygotowanie do procesu rekrutacji, związanego z ubieganiem się o pracę (staż,
grant).

W3, U10, U11, U6, U7,
U8, U9, K1, K2, K3, K4,
K5

Tematyka i słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego kierunku:

6.

7.

- elements of Anthropology and Philosophy of Mind.
- language of manipulation; Eristic.
- transhumanism and its future.
- artiﬁcial intelligence and humanoids.
- elements of psychology
- analysis of some chosen terms connected with cognitive science & the
philosophy of mind e.g.: reason, memory, perception, cognition.
- epistemological issues (rationalism & empiricism) in modern philosophy.
- existential questions in philosophy.
- interconnection between philosophy and art (the concept of beauty; philosophy
through ﬁlm and literature).
- a logically coherent presentation of a scientiﬁc issue and the ability to discuss
theses put forward in a comprehensive and comprehensible way (both in oral &
written forms).

Opcjonalnie wybrane zagadnienia gramatyczne związane z realizowanymi
treściami.

W1, W2, W3, W4, U1,
U10, U11, U2, U3, U4,
U5, U6, U7, U8, U9, K2,
K3, K4

W3, W4, U1, U10, U11,
U2, U3, U4, U5, U6, U7,
U8, U9, K3, K4

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
konwersatorium językowe, metody e-learningowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, burza
mózgów, analiza tekstów

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Każdy semestr nauki na lektoracie języka obcego kończy się zaliczeniem
na ocenę, a cały kurs egzaminem. Zaliczenie: Zdobycie minimum 60%
punktów możliwych do uzyskania w ciągu semestru z testów (np.
zaliczenie na ocenę rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego), prac pisemnych i
wypowiedzi ustnych (np. wygłoszenie prezentacji, udział w dyskusji).
Obowiązkowa jest także obecność na zajęciach. W semestrze student
może bez usprawiedliwienia opuścić dwa spotkania.

Semestr 2
Metody nauczania:
konwersatorium językowe, metody e-learningowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, burza
mózgów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny /
ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Każdy semestr nauki na lektoracie języka obcego kończy się
zaliczeniem na ocenę, a cały kurs egzaminem. Zaliczenie: Zdobycie
minimum 60% punktów możliwych do uzyskania w ciągu semestru z
testów (np. rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego), prac
pisemnych i wypowiedzi ustnych (np. wygłoszenie prezentacji, udział
w dyskusji). Obowiązkowa jest także obecność na zajęciach. W
semestrze student może bez usprawiedliwienia opuścić dwa
spotkania. Egzamin (po 2 semestrach nauki) składa się z części
pisemnej i ustnej. Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie
minimum 60% punktów zarówno za część pisemną jak i ustną. Do
części ustnej egzaminu mogą przystąpić studenci, którzy zdali część
pisemną. Ocena końcowa wyliczana jest przez dodanie wyników
punktowych uzyskanych z części pisemnej i ustnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Biegłość językowa na poziomie C1 zgodnie ze skalą Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego: znajomość zasad
gramatycznych i leksykalnych koniecznych do osiągnięcia biegłości na poziomie C1 w języku obcym, umiejętność
komunikowania się w mowie i w piśmie w sytuacjach życia codziennego oraz uniwersyteckiego na poziomie C1.

Literatura
Obowiązkowa
1. P. Thagard, Mind: An Introduction to Cognitive Science, Cambridge, MA: The MIT Press 1996.
Dodatkowa
1. A. Karofsky, M.M. Litch, Philosophy through Film, Routledge 2020.

Sylabusy
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Analiza danych empirycznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.2A0.1586247198.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami statystycznymi.

C2

Zapoznanie studentów z obsługą pakietów analizy statystycznej danych (PS IMAGO/SPSS).

C3

Zapoznanie studentów z praktyką analizowania danych empirycznych z użyciem podstawowych testów
statystycznych.

C4

Zapoznanie studentów z praktyką Otwartej Nauki (Open Science).

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

podstawową terminologię statystyczną

KGN_K2_W04

zaliczenie na ocenę

W2

podstawy procesu analizy danych behawioralnych
i EEG

KGN_K2_W08

zaliczenie na ocenę

W3

problematyczność analizy statystycznej danych

KGN_K2_W03

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zoperacjonalizować problem badawczy
i zaproponować odpowiednią ścieżkę przetworzenia
i analizy statystycznej danych

KGN_K2_U02,
KGN_K2_U03,
KGN_K2_U04

zaliczenie na ocenę

U2

przeprowadzić eksplorację i analizę danych z użyciem
wybranych testów parametrycznych

KGN_K2_U02,
KGN_K2_U03,
KGN_K2_U04

zaliczenie na ocenę

U3

krytycznie ocenić artykuł naukowy pod względem
przeprowadzonej analizy danych empirycznych

KGN_K2_U07,
KGN_K2_U09

zaliczenie na ocenę

U4

samodzielnie używać pakietu służącego analizie
danych (PS IMAGO/SPSS)

KGN_K2_U12

zaliczenie na ocenę

K1

KGN_K2_K01,
rzetelnej i trafnej samodzielnej analizy danych z badań KGN_K2_K05,
naukowych z użyciem testów parametrycznych
KGN_K2_K06,
KGN_K2_K07

zaliczenie na ocenę

K2

rzetelnej i trafnej oceny analizy statystycznej
przeprowadzonej przez inne osoby (np. opublikowanej
w formie artykułu naukowego).

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

KGN_K2_K01,
KGN_K2_K12

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

60

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

rozwiązywanie zadań problemowych

20

analiza i przygotowanie danych

15

przygotowanie do egzaminu

10

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

20

przygotowanie do ćwiczeń

5

uczestnictwo w egzaminie

5

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
145

ECTS
5.0

177 / 285

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Struktura procesu badawczego i podstawowe pojęcia statystyczne.

W1

2.

2. Podstawowe strategie testowania hipotez i metody analizy danych.

W1, W2, U1

3.

3. Częste błędy i problemy w analizie danych empirycznych oraz sposoby ich
rozwiązywania.

W1, W2, W3, U3, K1

4.

4. Podstawy obsługi pakietu PS IMAGO/SPSS.

U2, U4

5.

5. Przygotowanie danych do analizy w pakiecie statystycznym.

U1, U2

6.

6. Wstępna eksploracja danych i analiza przypadków odstających.

U1, U2

7.

7. Metody analizy danych (m.in. korelacja, porównanie średnich dwóch grup,
analiza wariancji).

W1, W2, W3, U1, U2, U4,
K1

8.

8. Właściwa interpretacja statystyk.

W3, U3, U4, K1

9.

9. Adekwatna wizualizacja efektów przeprowadzonych analiz oraz raportowanie
wyników według standardu edytorskiego Amerykańskiego Towarzystwa
Psychologicznego (APA).

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, analiza tekstów, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań,
metody e-learningowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Przynajmniej 51% poprawnie wykonanego testu pisemnego oraz testu
zaliczenie na ocenę praktycznego; odpowiednia liczba obecności na zajęciach; poprawne
wykonanie wszystkich zadań domowych;

Wymagania wstępne i dodatkowe
ukończony kurs ze Statystyki lub Metodologii badań;
dobra bierna znajomość języka angielskiego umożliwiająca samodzielną lekturę tekstów w języku angielskim;

Sylabusy
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Literatura
Obowiązkowa
1. Bedyńska S., Brzezicka A.. Statystyczny Drogowskaz. Praktyczny poradnik analizy danych w naukach społecznych.
Academica. (dowolna edycja podręcznika)
Dodatkowa
1. Materiały dostarczone przez prowadzącego w trakcie trwania kursu.

Sylabusy
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Autobiograﬁa jako „ﬁlozoﬁa praktyczna”. Znaczenie autobiograﬁi dla
ﬁlozoﬁcznej antropologii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.2A0.5cdd5f7216ce7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Student powinien rozumieć intelektualny kontekst, w którym autobiograﬁa staje się interesująca ﬁlozoﬁcznie,
oraz umieć go zrekonstruować, wskazując na myślicieli oraz historyczne stanowiska. Zaś na podstawie dyskusji
problemów w czasie zajęć przedstawi, krytyczny lub historyczny, komentarz do wybranej przez siebie
autobiograﬁi lub zagadnienia z zakresu teorii autobiograﬁi. Podczas wspólnej lektury klasyki autobiograﬁi student
obserwuje, jak z życiowego doświadczenia wyłaniają się na drodze historycznej antropologiczne kategorie, które
zna z tekstów czysto ﬁlozoﬁcznych. W ten sposób zyskuje głębsze rozumienie również własnych studiów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student powinien rozumieć intelektualny kontekst,
w którym autobiograﬁa staje się interesująca
ﬁlozoﬁcznie, oraz umieć go zrekonstruować, wskazując
na myślicieli oraz historyczne stanowiska. Zaś
na podstawie dyskusji problemów w czasie zajęć
przedstawić krytyczny lub historyczny komentarz
KGN_K2_W06,
do wybranej przez siebie autobiograﬁi lub zagadnienia
KGN_K2_W10
z zakresu teorii autobiograﬁi. Podczas wspólnej lektury
klasyki autobiograﬁi student obserwuje, jak
z życiowego doświadczenia wyłaniają się na drodze
historycznej antropologiczne kategorie, które zna
z tekstów czysto ﬁlozoﬁcznych. W ten sposób zyskuje
głębsze rozumienie również własnych studiów.

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

patrz punkt: cele przedmiotu

KGN_K2_U12,
KGN_K2_U13

prezentacja

KGN_K2_K05,
KGN_K2_K10

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

poszerzania własnej kultury humanistycznej, rozumnej
rozmowy na temat ﬁlozoﬁcznych zagadnień

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie projektu

30

konsultacje

25

przygotowanie do egzaminu

10

przeprowadzenie badań literaturowych

55

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Sylabusy

Celem zajęć jest ukazanie ﬁlozoﬁcznego znaczenia autobiograﬁi – literackiego
„gatunku”, który pojawia się jako kulturowy wynalazek, uznający indywidualne
życie za warte osobnej reﬂeksji.
Zakładamy, że choć bezpośrednią pobudką dla powstania pewnej autobiograﬁi
mogą stać się takie motywy, jak: próżność czy pragnienie sławy, potrzeba
usprawiedliwienia siebie lub uczynienia wyznania, tym, o co naprawdę tu chodzi,
jest ﬁlozoﬁczna „radość rozmawiania z sobą samym”.
Za Georgiem Mischem twierdzimy, że historia autobiograﬁi to dzieje medium, za
pomocą którego umysł staje się siebie świadomy lub inaczej: dzieje ludzkiej
samowiedzy.
W tej swojej funkcji autobiograﬁa staje się dla nas interesująca ﬁlozoﬁcznie.
Tylko na pozór przedstawia ona pewną egzystencję, „jaką ona była”.
W autobiograﬁi jako „medytacji nad jaźnią” życie umysłu wyzwala się i pogłębia.
Poprzez akt autobiograﬁczny porusza się on ku swoim możliwościom. Nie próbuje
odzyskać na własność tego, co przeszłe, lecz chodzi mu o jego życie teraz i w
przyszłości.
Zakładamy tu, że czynność autobiograﬁczna wyrasta z tego samego poziomu,
który odsłaniać chciała fenomenologia.
Zakładamy też, że czynność autobiograﬁczna ma konsekwencje poznawcze oraz
etyczne.
Założenia powyższe i przedmiotowe cele zostaną w czasie zajęć przedyskutowane
w oparciu o teksty teoretyków autobiograﬁi (Coleridge, Dilthey, Misch, Gusdorf,
Croce, Starobinsky, De Man, Olney, Weintraub, Renza, Ankersmit, Foucault i.in),
częściowo referowane przez prowadzącą, oraz zilustrowane analizą klasycznych
dzieł autobiograﬁcznych.
W roku akademickim 2010/2011 były to np.: „List siódmy” Platona, „Rozmyślania”
Marka Aureliusza, „Wyznania” św. Augustyna.

W1, U1, K1
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Na rok akademicki 2019/2020 planujemy: Rousseau, „Wyznania” oraz „Marzenia
samotnego wędrowca”. A także: Goethego „Z mojego życia. Zmyślenie i prawda”
oraz ﬁkcyjną biograﬁę: Carlyle, „Sartor Resartus. The Life and Opinions of Herr
Teufelsdrockh.”
Dla prezentowanego w czasie zajęć antropologicznego podejścia do autobiograﬁi
ukazany zostanie – metodą przedstawienia pisarzy, myślicieli i stanowisk kontekst historyczny.
Student powinien na tej podstawie rozumieć intelektualny kontekst, w którym
autobiograﬁa staje się interesująca ﬁlozoﬁcznie, oraz umieć go zrekonstruować,
wskazując na myślicieli oraz historyczne stanowiska. Zaś w oparciu o dyskusję
problemów w czasie zajęć przedstawić krytyczny lub historyczny komentarz do
wybranej przez siebie autobiograﬁi lub zagadnienia z zakresu teorii autobiograﬁi.
Podczas wspólnej lektury klasyki autobiograﬁi student obserwuje, jak z życiowego
doświadczenia wyłaniają się na drodze historycznej antropologiczne kategorie,
które zna z tekstów czysto ﬁlozoﬁcznych. W ten sposób zyskuje głębsze
rozumienie również własnych studiów.

2.

Szczegółowa problematyka ulega co roku zmianie z uwagi na doktorantów i
studentów kontynuujących zajęcia.
Na początku kursu tematem było np. odkrycie autobiograﬁi jako kategorii życia
przez „świadomość historyczną.” W ramach tego dyskutowaliśmy: I. Na czym
polega „świadomość historyczna” i na jakiej drodze się wyłania? W oparciu o:
T.Manna, „Józef i jego bracia”: Prolog.
II. Odkrycie indywidualności przez Greków (Hezjod, liryka
attycka, Heraklit, tragedia grecka, Sokrates).
III. Retoryczne dzieło autobiograﬁczne Izokratesa a „List siódmy” Platona. Co
sprawia, że autobiograﬁczny impuls otrzymuje retoryczno-konwencjonalną
„odpowiedź”?
IV. Greckie i rzymskie (stoickie) spojrzenie na świat jako na teatr a autobiograﬁa.
„Rozmyślania” Marka Aureliusza. Dialogiczna struktura myślenia.
V. Romantyzm a zainteresowanie praktyką i teorią autobiograﬁi.
Związek pomiędzy autobiograﬁą a romantyczną teorią ironii. W oparciu o wybrane
fragmenty z tekstów braci Schleglów, Novalisa, a także „O teatrze marionetek”
Kleista. VI. Paul de Man, „Retoryka czasowości.” Autobiograﬁa jako alegoria życia.
VII. Fichte i Hegel a podniesienie autobiograﬁi do rangi ﬁlozoﬁi.
VIII.Ujęcie autobiograﬁi w „Budowie świata historycznego...” Diltheya.
Zilustrowanie diltheyowskich „kategorii życia” przy pomocy fragmentów
„Pamiętników Hadriana” Yourcenar.
IX. Georga Mischa teoria autobiograﬁi z „Historii autobiograﬁi”.
X. „Wyznania” św. Augustyna. Dusza przekracza samą siebie.
Życie jest czymś więcej w stosunku do tego, co przeżyte. Jak posługując się
językiem wyrazić to, czego nie zawiera „litera” życia?
XI. Autobiograﬁa jako praca życia nad samym sobą i wyznacznik człowieczeństwa.
Kiedy autobiograﬁa staje się karykaturą?
.
W następnych latach kontynuowaliśmy tematy i przeszliśmy do
pytania o podmiot autobiograﬁi.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwersatoryjny, dyskusja, konsultacje

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Efekty kształcenia i nabywane umiejętności sprawdzane są w praktyce w
ciągu całego semestru podczas konsultacji indywidualnych oraz dyskusji w
czasie zajęć. Ostateczną formą sprawdzenia efektów kształcenia,
nabytych umiejętności, a także uzyskanych kompetencji społecznych
będą : przedstawiona przez studenta prezentacja i rozmowa na jej temat
w czasie egzaminu. Na podstawie uczestnictwa w zajęciach i pozytywnie
ocenionej prezentacji student przystępuje do egzaminu, polegającego na
rozmowie o problematyce zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach i systematyczna lektura wskazanych tekstów

Literatura
Obowiązkowa
1. J.J. Rousseau, Wyznania, w przekładzie T. Żeleńskiego (Boya), Kraków 1915. J.J. Rousseau, Marzenia samotnego
wędrowca”, w przekładzie E. Rzadkowskiej, Wrocław 1983. T. Carlyle, Sartor Resartus, ed. K. McSweeney and P. Sabor,
Oxford World's Classics, New York 1987.
Dodatkowa
1. 1.W. Dilthey, Budowa świata historycznego w naukach humanistycznych, przeł. E. Paczkowska-Łagowska, słowo/obraz
terytoria, Gdańsk 2004. 2. G.Misch, A History of Autobiography in Antiquity, t. 1-2, London 1950. 3. B. Croce, Philosophy,
Poetry, History. An Anthology of Essays , transl. C. Sprigge, Oxford University Press, New York, Toronto 1966. 4. J. Olney
(ed.), Autobiography:Essays Theoretical and Critical, Princeton University Press, Princeton, New Jersey 1980.

Sylabusy
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Czas, przestrzeń, ruch
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.2A0.5cdd5f69cd7fb.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie uczestników z problematyką natury czasu i przestrzeni oraz względności ruchu, zwłaszcza
w kontekście szczególnej i ogólnej teorii względności, lecz również w nawiązaniu do ujęć historycznych.

C2

Udostępnienie zrozumienia teorii względności na poziomie zbliżonym do zrozumienia mechaniki newtonowskiej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

interdyscyplinarny charakter ﬁlozoﬁi czasu
i przestrzeni oraz jej związki z ﬁzyką.

KGN_K2_W01,
KGN_K2_W03

zaliczenie na ocenę

W2

podstawową terminologię ﬁlozoﬁczną dotyczącą
czasu, przestrzeni i ruchu, jak również
w wystarczającym zakresie terminologię ﬁzyczną
dotyczącą tej problematyki

KGN_K2_W06

zaliczenie na ocenę

W3

historyczne i współczesne problemy, teorie
i rozwiązania z zakresu ﬁlozoﬁi czasu, przestrzeni
i ruchu, jak również ich osadzenie w koncepcjach
z zakresów ﬁzyki i ontologii ogólnej

KGN_K2_W01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

rozpoznawać i opisywać współczesne problemy
z zakresu ﬁlozoﬁi czasu i przestrzeni, wskazać
i porównać ich typowe rozwiązania w oparciu
o poznane stanowiska i koncepcje, a także
podstawowe argumenty na ich rzecz, jak również
odnieść je do problemów i ich rozwiązań w ramach
ﬁzyki

KGN_K2_U01,
KGN_K2_U08

zaliczenie na ocenę

U2

jasno i ściśle przedstawiać swoje stanowisko i poglądy,
formułować sądy, hipotezy wyjaśniające
KGN_K2_U07,
i interpretujące, przedstawiać argumenty
KGN_K2_U08
i kontrargumenty oraz dyskutować je na tle wybranej
literatury i wykorzystując zdobytą wiedzę

zaliczenie na ocenę

U3

przygotować własny krótki tekst ﬁlozoﬁczny zgodnie
z obowiązującym standardami edycji tekstów
naukowych, w nawiązaniu do przeczytanej literatury,
rekonstruując i krytycznie dyskutując występujące
w niej tezy i argumenty

KGN_K2_U08

zaliczenie na ocenę

K1

stałego poszerzania i pogłębiania swojej wiedzy
z zakresu ﬁlozoﬁi czasu i przestrzeni, jak również
do korygowania swoich poglądów pod wpływem
poznanych nowych idei, teorii i argumentów

KGN_K2_K01,
KGN_K2_K05

zaliczenie na ocenę

K2

obrony własnych poglądów i przemyśleń, zbijania
fałszywych argumentów przez wskazywanie ich
słabych punktów, bez naruszania autonomii i godności
adwersarzy

KGN_K2_K02,
KGN_K2_K03

zaliczenie na ocenę

K3

efektywnego zarządzania własnym czasem,
organizowania własnej pracy w oparciu o właściwą
ocenę stopnia zaawansowania w osiąganiu
postawionych sobie celów badawczych

KGN_K2_K06

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

60

przygotowanie do zajęć

45

przygotowanie pracy semestralnej

30

Sylabusy
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przygotowanie referatu

6

przygotowanie do egzaminu

20

uczestnictwo w egzaminie

1

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
162

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Paradoksy zmiany i ruchu – rozróżnienie antynomii i paradoksu, rozwiązanie
klasycznych paradoksów, dyskusja wyciąganych z nich wniosków

W3, U1, U2, U3, K2

2.

Upływ czasu a relacje czasowe – odrzucenie błędnych interpretacji upływu czasu,
stawanie się zdarzeń a sens upływu, transjentyzm, równoczesność ontologiczna

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

3.

Spór o naturę przestrzeni – substancjalizm, absolutyzm, atrybutywizmu,
relacjonizm, eter a relacjonizm, problem próżni

W2, W3, U2, U3, K1, K2,
K3

4.

Zasada względności – układ odniesienia a układ współrzędnych, symetrie
kinematyczne, bezwładność a ograniczenie ﬁzycznej względności ruchu, zasada
względności Galileusza

W1, W2, U1, K1

5.

Dynamiczna interpretacja teorii względności – eter a postać przekształceń
kinematycznych, względność równoczesności i jej konsekwencje, efekty wizualne,
sens zasady względności Einsteina

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

6.

Geometryczna interpretacja teorii względności – geometria przestrzeni i czasu a
geometria czasoprzestrzeni, czasoprzestrzenie różnych interpretacji mechaniki
newtonowkiej i szczególnej teorii względności, geometryczny sens przekształceń
Lorentza, geometria Minkowskiego a równoczesność ontologiczna, blokowy model
świata

W1, W2, W3, U1, K1

7.

Paradoksy upływu czasu – paradoks McTaggarta, paradoks Putnama, paradoks
prędkości upływu czasu

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

8.

Epistemologiczny status geometrii – geometrie nieeuklidesowe, natura
aksjomatów, geometria czysta i stosowana, znaczenie kongruencji,
konwencjonalizm a względność geometrii

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2, K3

9.

Zasada Macha – relacjonizm a zasada bezwładności, grawitacja a bezwładność,
teoria względności a zasada Macha

W1, W2, W3, U1, K1

10.

Teoria względności a względność ruchu – status przyśpieszenia w szczególnej
teorii względności, lokalne układy inercjalne, geometria tła a względność ruchu

W1, W2, W3, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konsultacje

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

seminarium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny
końcowej, opartej na ocenach udziału w seminarium, pracy zaliczeniowej
zaliczenie na ocenę
i egzaminu. Na ocenę udziału w seminarium składają się punkty uzyskane
za aktywność w dyskusjach i za wygłoszony referat.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs wymaga zaznajomienia z podstawowymi pojęciami teorii mnogości i ﬁzyki na poziomie licealnym, jak również braku
uprzedzeń w stosunku do języka matematyki, aczkolwiek bynajmniej nie biegłości rachunkowej w jej zakresie. Obecność na
zajęciach obowiązkowa.

Literatura
Obowiązkowa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Arystoteles, Fizyka – wybrane fragmenty
Św. Augustyn, Wyznania, ks. 11, przekł. Z. Kubiak
R. Descartes, Zasady ﬁlozoﬁi, cz. 2
M, Heller, „Czas i historia”, Zagadnienia Filozoﬁczne w Nauce XXIII, 1998, przedruk w: tenże, Filozoﬁa i Wszechświat
I. Kant, „Estetyka transcendentalna”, w: tenże, Krytyka czystego rozumu, przekł. R. Ingarden
I. Kant, Prolegomena §§1-13,18,51- 52
G.W. Leibniz, „Polemika z Clarke’iem”, w: tenże, Wyznanie wiary ﬁlozofa
P. Lorenzen, Myślenie metodyczne
I. Newton „Scholium” do rozdziału z deﬁnicjami, w: tenże, Matematyczne zasady ﬁlozoﬁi naturalnej
Platon, Timaios, przekł. W. Witwicki
H. Poincaré, „Miara czasu”, w: tenże, Wartość nauki
H. Poincaré, Nauka i hipoteza cz. 2
H. Reichenbach, „Natura geometrii” i „Czym jest czas?”, w: tenże, Powstanie ﬁlozoﬁi naukowej

Dodatkowa
1. R. Carnap, „Przestrzeń w teorii względności” i „Zalety nieeuklidesowej geometrii ﬁzycznej”, w: tenże, Wprowadzenie
do ﬁlozoﬁi nauki
2. J. Czerniawski, Ruch, przestrzeń, czas
3. J. Czerniawski, Zrozumieć teorię względności
4. J. Czerniawski "Czy mamy już kanoniczny przekład "Scholium"?", Postępy Fizyki 63(6), 2012
5. J. Czerniawski "Nowa formalizacja dowodu Putnama, że czas nie płynie", Filozoﬁa Nauki 22(1), 2014
6. A. Einstein, Eter a teoria względności
7. A. Einstein, Geometria a doświadczenie
8. J. Gołosz, Spór o naturę czasu i przestrzeni
9. J. Golosz, Upływ czasu i ontologia
10. W. Kopczyński i A. Trautman, Czasoprzestrzeń i grawitacja
11. I. Newton „Scholium” do rozdziału z deﬁnicjami, w: tenże, Matematyczne zasady ﬁlozoﬁi przyrody

Sylabusy
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Egzystencjalizm
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.2A0.5cdd5f6d777fc.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Analiza podstawowych problemów ﬁlozoﬁi egzystencjalistycznej i fenomenologii bytu ludzkiego. Rys historyczny
od Kierkegaarda po egzystencjalizm amerykański. Wątki ontologii i konstytucji świata; trwoga istnienia,
podstawowe projekty egzystencji ludzkiej, absurd istnienia. Analiza tekstów ﬁlozoﬁcznych, literackich i dzieł
sztuki.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

uczestnik zajęć ma zdobyć wiedzę dotyczącą zasad,
ideałów i ﬁlozoﬁcznych korzeni koncepcji ﬁlozoﬁi
egzystencjalnej

KGN_K2_W11,
KGN_K2_W12,
KGN_K2_W14,
KGN_K2_W15

egzamin ustny

KGN_K2_U01,
KGN_K2_U05,
KGN_K2_U12,
KGN_K2_U13

zaliczenie

KGN_K2_K02,
KGN_K2_K03,
KGN_K2_K04,
KGN_K2_K05,
KGN_K2_K07,
KGN_K2_K08,
KGN_K2_K10,
KGN_K2_K11

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

posługiwać się odpowiednimi fragmentami tekstów
źródłowych w celu unaocznienia tez ﬁlozoﬁcznych,
oraz rozumie teoretyczne podstawy poszczególnych
kierunków w ﬁlozoﬁi egzystencjalnej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

współpracy w celu wykonania zadania badawczego

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do egzaminu

60

zbieranie informacji do zadanej pracy

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
160

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Rys historyczny kierunku ﬁlozoﬁi egzystencjalnej
2. rozróżnienie pomiędzy egzystencjalnym, a egzystencjalistycznym
3. tradycja starożytna, nowożytna, współczesna
Zakres tematów: Doktryna bytu ludzkiego jako egzystencji w sytuacji, od Pascala
po Jean Luc Marion.

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin ustny

zaliczenie ustne

ćwiczenia

zaliczenie

obecność

Wymagania wstępne i dodatkowe
bez wymagań wstępnych

Literatura
Obowiązkowa
1. S. Kierkegaard - Bojaźń i drżenie, J.P. Sartre – Egzystencjalizm jest humanizmem; A. Camus – Obcy, Upadek; M.
Heidegger – List o humanizmie, M. Merleau-Ponty – Wstęp do fenomenologii; F. Dostojewski – Notatki z podziemia; L.
Szestow – Dostojewski i Nietzsche. Filozoﬁa tragedii; F. Nietzsche – Tako rzecze Zaratustra; G. Marcel – Tajemnica bytu;
K. Jaspers – Filozoﬁa egzystencji. Wybór pism.
Dodatkowa
1. J.P. Sartre – Mdłości, Przy drzwiach zamkniętych; L. Szestow – Ateny i Jerozolima;

Sylabusy
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Eksperymenty w ﬁlozoﬁi
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.2F0.5cdd5f6cbda60.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Kurs ma charakter warsztatowy, a jego celem jest zapoznanie Słuchacza z założeniami metodologicznymi tzw.
ﬁlozoﬁi eksperymentalnej (Experimental Philosophy;X-Phi).

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Charakter metodologiczny ﬁlozoﬁi, w tym przede
wszystkich metod stosowanych we współczesnej
ﬁlozoﬁi angloamerykańskiej.

KGN_K2_W01

projekt, raport,
prezentacja
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Umiejętności – Student potraﬁ:
Identyﬁkować problemy ﬁlozoﬁczne i stosować
adekwatne metody ich rozwiązywania.

U1

KGN_K2_U03

projekt, raport,
prezentacja

KGN_K2_K05

projekt, raport,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
Ujęcia zagadnień ﬁlozoﬁcznych w szerszej
perspektywie metodologicznej i interdyscyplinarnej.

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

15

przygotowanie projektu

30

przygotowanie raportu

20

przygotowanie referatu

15

konsultacje

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

W pierwszej części zajęć przedyskutkowane zostaną założenia metodologiczne XPhi. W części drugiej Uczestnicy będą pracować w grupach nad własnym
pomysłem badań z zakresu ﬁlozoﬁi eksperymentalnej.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, konsultacje, metody e-learningowe, udział
w badaniach
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
projekt, raport, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunki zaliczenia zostaną przedstawione na pierwszych
zajęciach.

193 / 285

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kursy wprowadzające do ﬁlozoﬁi

Literatura
Obowiązkowa
1. J. Sytsma i J. Livengood, The theory and practice of experimental philosophy, Broadview Press 2015. Pozostała literatura
zostanie podana na pierwszych zajęciach.

Sylabusy
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Ewolucja i adaptacja mechanizmów zachowania
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.2A0.1586247483.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest przedstawienie studentom teorii i paradygmatu badawczego psychologii ewolucyjnej i jej
zastosowań dla rozumienia przetwarzania informacji, podejmowania decyzji i wyboru strategii działania przez
agenty funkcjonujące w złożonych środowiskach. Kurs opiera się na analizie zachowania ludzi i innych agentów
jako realizacji celów jako poziomie podstawowymi i pierwotnym względem mechanizmu zachowania. Kurs
przyjmuje za podstawę proces biologicznej ale prezentuje powstałe w oparciu o nią wyjaśnienia jako narzędzia
do rozumienia działania sztucznych agentów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna i rozumie zasady działania procesu
ewolucji biologicznej na poziomie podstawowym
i realizacji tego procesu w zachowaniu człowieka.

KGN_K2_W01,
KGN_K2_W03

zaliczenie pisemne

W2

Student zna i rozumie metody sztucznej inteligencji
oparte na wykorzystaniu mechanizmów ewolucji
systemów.

KGN_K2_W03,
KGN_K2_W04

zaliczenie pisemne

KGN_K2_U03,
KGN_K2_U07

zaliczenie pisemne

KGN_K2_K01

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
Student potraﬁ wskazać funkcje adaptacyjne
realizowane przez wybrane moduły umysłu człowieka.

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
Student jest gotów to zdobywania praktycznych
umiejętności w obszarze tworzenia i stosowania
algorytmów ewolucyjnych.

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przeprowadzenie badań literaturowych

30

przygotowanie do egzaminu

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

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.

Podstawy procesu ewolucji biologicznej.

W1

2.

Realizacja doboru naturalnego i płciowego w podejmowaniu decyzji człowieka.

W1, U1

3.

Zastosowanie procesu ewolucji do tworzenia algorytmów komputerowych.

W2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
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Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia kursu jest uzyskanie pozytywnej oceny pracy
pisemnej.

Literatura
Obowiązkowa
1. Buss, D. M. (2001). Psychologia Ewolucyjna. Gdańsk: GWP.
Dodatkowa
1. Waal, de, F. (2014). Małpy i ﬁlozofowie. Kraków: Copernicus Center Press.
2. Pinker, S. (2002). Jak działa umysł. Warszawa: Książka i wiedza.

Sylabusy
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Filozoﬁa polskiego romantyzmu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.2A0.5cdd5f68881d8.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem seminarium jest zapoznanie studentów ﬁlozoﬁi z najważniejszymi zjawiskami romantycznej myśli
ﬁlozoﬁcznej i społecznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

specyﬁkę ﬁlozoﬁi romantycznej w dziejach ﬁlozoﬁi
polskiej

KGN_K2_W01

esej
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Umiejętności – Student potraﬁ:
wyrobić sobie krytyczny osąd w odniesieniu do tych
zjawisk i wątków polskiej myśli ﬁlozoﬁcznej, które
uległy mitologizacji bądź zyskały wymiar ideologiczny

U1

KGN_K2_U01

esej

KGN_K2_K03

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
student jest gotów jasnego formułowania własnych
opinii na temat prezentowanych stanowisk.

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przeprowadzenie badań literaturowych

10

przygotowanie eseju

20

przygotowanie referatu

5

przygotowanie do zajęć

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
85

ECTS
3.0

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.

Filozoﬁa narodowa (Bronisław Trentowski, Karol Libelt, August Cieszkowski)

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, dyskusja
Rodzaj zajęć
seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
wygłoszenie referatu oraz złożenie pracy pisemnej na wybrany temat
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Literatura
Obowiązkowa
1. August Cieszkowski, O drogach ducha
Dodatkowa
1. Andrzej Walicki, Mesjanizm a ﬁlozoﬁa

Sylabusy
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Metaﬁzyka umysłu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.2A0.5cdd5f8d1f0f4.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0288Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje
obejmujące sztukę i przedmioty humanistyczne

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie uczestników z najważniejszymi stanowiskami na gruncie metaﬁzyki umysłu rozwijanej na gruncie
analitycznej ﬁlozoﬁi umysłu od lat 50 XX wieku

C2

rozwinięcie umiejętności dyskusji nad tekstami z zakresu ﬁlozoﬁi umysłu/kognitywistyki

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

201 / 285

W1

terminologię z zakresu współczesnej metaﬁzyki
umysłu

KGN_K2_W04

egzamin ustny

W2

stanowiska w sporze umysł-ciało, oraz związane z nimi
problemy

KGN_K2_W06

egzamin ustny

W3

główne metody argumentacji w obszarze współczesnej
metaﬁzyki umysłu

KGN_K2_W08

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

dokonać rekonstrukcji argumentów ﬁlozoﬁcznych
w zakresie metaﬁzyki umysłu

KGN_K2_U03

egzamin ustny

U2

krytycznie spojrzeć na relację między podejściem
ﬁlozoﬁcznym a naukowym do zagadnień metaﬁzyki
umysłu

KGN_K2_U07

egzamin ustny

KGN_K2_K03

egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznego podejścia do zastanych teorii w zakresie
ﬁlozoﬁi umysłu

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

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.

Główne współczesne teorie z zakresu metaﬁzyki umysłu

W1, W2, U1

2.

Problem przyczynowego wykluczenia i eliminatywizm

W2, W3, U2, K1

3.

Trudny problem świadomości

W2, W3, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwersatoryjny, dyskusja

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzamin

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończony kurs z Filozoﬁi Umysłu i/lub Epistemologii, bardzo dobra znajomość języka angielskiego; (uwaga: format kursu
może ulec zmianie).

Literatura
Obowiązkowa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

D. Amstrong "Materialist theory of mind" (fragments)
J. Fodor "Special sciences"
T. Polger "Putnam's intuition"
J. Kim "Mind in physical world"
C. List, P. Menzies "My brain made me do it", in Making a diﬀerence OUP 2017
S. Stich "Deconstructing the Mind" OUP 1996 - fragmenty
D. Dennett "Illusionism"
D. Chalmers "The metaproblem of conciousness"

Dodatkowa
1. Extra literature will be established as we go along

Sylabusy
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Sztuka elektroniczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.2A0.5cdd5f6e84626.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
e-learning: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zaprezentowanie sztuki elektronicznej (Sztuki Nowych Mediów), czyli sztuki opartej
na współczesnej technologi, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska interaktywności.

C2

Celem kursu jest zaprezentowanie prace artystycznych, w których wykorzystujące się różnorodne technologie
oparte na elektronice, np. instalacje interaktywne, wideoinstalacje, projekcje, instalacje oparte na technologii VR
(np. HMD, Cave, Deep Space, 3D), także dzieła sieciowe, gps, monitoringu, postinternetowe.

C3

Celem kursu jest przedstawienie w zarysie takich fenomenów cyberkultury, jak immersja, teleobecność lub
telematyczność.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

studentka/student posiada wiedzę teoretyczną
na temat nurtów w sztuce współczesnej, tworzonej
szczególnie na gruncie interaktywnej technologii.

KGN_K2_W01,
KGN_K2_W11

esej, prezentacja

W2

studentka/student ma świadomość różnorodności
w Sztuce Nowych Mediów, rozpoznaje zastosowane
w nich technologie.

KGN_K2_W11,
KGN_K2_W14

esej, prezentacja

W3

studentka/student posiada wiedzę dotyczącą
cyberkultury, rozumie takie zjawiska, jak np.
interaktywność, partycypacja lub zapośredniczenie.

KGN_K2_W11

esej, prezentacja

U1

studentka/student potraﬁ krytycznie analizować
interaktywne dzieła Sztuki Nowych Mediów,
KGN_K2_U06
wykorzystując odpowiednią literaturę oraz rozpoznając
i nazywając fenomeny, które tę sztukę charakteryzują.

esej, prezentacja

U2

studentka/student posiada umiejętność
komunikowania się na temat cyberkultury
z przedstawicielami różnych środowisk, w tym
w relacjach zagranicznych oraz potraﬁ z nimi
podejmować współpracę.

KGN_K2_U11

esej, prezentacja

U3

studentka/student potraﬁ wyciągać wnioski dotyczące
rozwoju sztuki i kultury, wartościując znajdowane tam
fenomeny, opisując je lub analizując.

KGN_K2_U09,
KGN_K2_U11

esej, prezentacja

K1

studentka/student jest otwarty na nowość
i oryginalność rozwijającej się sztuki interaktywnej
i cyberkultury, jest zdolny do analizy i akceptacji
zjawisk wynikających z rozwoju technologii

KGN_K2_K01

esej, prezentacja

K2

studentka/student potraﬁ wypowiadać się na forum
międzynarodowym, organizować środowisko
do wspólnych projektów rozpowszechniających wiedzę
na temat Sztuki Nowych Mediów.

KGN_K2_K11

esej, prezentacja

K3

studentka/student potraﬁ wykorzystać wiedzę
na temat Sztuki Nowych Mediów i cyberkultury
w innych dziedzinach, w takich jak np. menedżerstwo,
kuratorstwo, wydawnictwo.

KGN_K2_K13

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

e-learning

30

przygotowanie eseju

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

Sylabusy
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samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

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.

Sztuka elektronicznej materii – ontologia dzieł elektronicznych (Sztuki Nowych
Mediów)

W1, U1

2.

Interaktywność, jako fenomen współczesności.

W3, U3

3.

Rodzaje interaktywności.

U3, K1

4.

Technologia jako warsztat artysty – deﬁniowanie interaktywnych technologii dla
sztuki.

W1, U3

5.

Sieć jako uniwersalna przestrzeń wystawiennicza.

W2, K3

6.

Sztuka sieci a sztuka w sieci.

U2, K1

7.

Immersja jako powszechna właściwość sztuki.

W3, U1

8.

Sztuka sztucznej inteligencji i inteligentnych robotów.

U1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, metody e-learningowe,
dyskusja
Rodzaj zajęć
e-learning

Formy zaliczenia
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
esej, obecność

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obowiązkowa obecność na zajeciach

Sylabusy
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Literatura
Obowiązkowa
1. R. Kluszczyński, "Sztuka interaktywna. Od dzieła - instrumentu do interaktywnego spektaklu", Wydawnictwa Akademickie
i Profesjonalne, Warszawa, 2010.
2. A. Porczak, "Interaktywne Media Sztuki", Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Kraków 2009.
3. "Aesthetics and Mass Culture" – Proceedings of ICA 2016 – Seoul, Korea:
https://pegaz.uj.edu.pl/pluginﬁle.php/2570766/mod_resource/content/3/Proceedings_of_ICA_2016.pdf
4. "Mięso, metal i kod: rozchwiane chimery. STELARC":
https://www.academia.edu/31884143/Meat_Metal_and_Code_Contestable_Chimeras._STELARC_Mi%C4%99so_metal_i_ko
d_rozchwiane_chimery._STELARC
5. Ars Electronica: www.aec.at
6. ZKM Karlsruhe (Center for Art and Media): https://zkm.de
Dodatkowa
1. E. Kac, Telepresence & Bio Art. Networking Humans, Rabbits, & Robots, The University of Michigan 2005.
2. G. Jacucci, M. Wagner, I. Wagner, E. Giaccardi, M. Annunziato, J. Hansen, K. Jo, S. Ossevoort, A. Perini, N. Roussel, S.
Schuricht (2010) ParticipArt: Exploring Participation in Interactive Art Installations, Proceedings of IEEE ParticipArt:
Exploring Participation in Interactive Art Installations: https://www.cs.helsinki.ﬁ/u/jacucci/participart.pdf
3. C. J. Lakhmi, L. Mignonneau (eds.), The Art and Science of Interface and Interaction Design (Vol. 1), Springer-Verlag,
Berlin–Heidelberg 2008.
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Technologie kognitywne: projektowanie środowisk mixed reality językach
Python i Processing
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.2A0.1586334976.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Informatyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0611Obsługa i użytkowanie komputerów

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs ma charakter warsztatowy, a jego celem jest zapoznanie Uczestników z założeniami, sposobami
projektowania i implementacji technologii kognitywnych (co obejmuje systemy rzeczywistości wirtualnej,
rzeczywistości rozszerzonej, systemy rozpoznawania dźwięku i obrazu, systemy architektury Internetu rzeczy,
systemu typu Quantiﬁed Self), przy wykorzystaniu języków programowania Python i Processing

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

208 / 285

W1

Zna założenia oraz sposoby projektowania
i implementacji technologii kognitywnych

KGN_K2_W06,
KGN_K2_W15,
KGN_K2_W16

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Zaprojektować proste środowisko rzeczywistości
rozszerzonej i/lub wirtualnej

KGN_K2_U18,
KGN_K2_U19

projekt

U2

Zaprojektować środowisko analiza i reprezentacji
danych pozyskanych z urządzeń peryferyjnych

KGN_K2_U18,
KGN_K2_U19

projekt

U3

Potraﬁ przeprowadzić badania typu user experience
(doświadczenie użytkownika)

KGN_K2_U05,
KGN_K2_U06,
KGN_K2_U19

projekt

KGN_K2_K01,
KGN_K2_K13

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielnego pogłębiania swej wiedzy z obszaru
technologii kognitywnych i ich zastosowania

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

45

przygotowanie projektu

135

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Założenie i perspektywy dotyczące technologii kognitywnych

W1

2.

Prezentacja bibliotek i rozwiązań programistycznych języków Python oraz
Processing na potrzeby projektowania technologii kognitywnych

W1

3.

Automatyczne przetwarzanie obrazu (wykorzystanie biblioteki OpenCV)

W1, U1

4.

Środowiska rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej

U1

5.

Projekt i konsultacje: środowisko AR/VR

U1

6.

Środowisko detekcji gestów (Leap Motion)

U2

7.

Badanie doświadczenia użytkownika (UX) oraz interakcji człowiek-komputer (HCI)
w kontekście technologii kognitywnych

U3

Sylabusy
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Projekt i konsultacje: projektowania technologii kognitywnych wraz badaniami UX
i HCI

8.

W1, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywne uczestnictwo w zajęciach, prezentacja 3-4 projektów tworzonych
w zespole. Maksymalna wielkość grupy: 16 osób

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka programowania Python
Znajomość języka programowania Processing i/lub JavaScript
Podstawowa wiedza z zakresu rzeczwystości wirtualnej i rzeczywistości rozszerzonej

Literatura
Obowiązkowa
1. Dokumentacje języków programowania Processing i Python, wraz z bibliotekami.
2. Dokumentacja technologii wykorzystywanych na zajęciach (LeapMotion, EyeTribe, NeuroSky i inne)
3. Kipper, G., & Rampolla, J. (2012). Augmented Reality: an emerging technologies guide to AR. Elsevier.
Dodatkowa
1. Mann, S., Furness, T., Yuan, Y., Iorio, J., & Wang, Z. (2018). All Reality: Virtual, Augmented, Mixed (X), Mediated (X, Y),
and Multimediated Reality. arXiv preprint arXiv:1804.08386
2. Kuniavsky, M. (2003). Observing the user experience: a practitioner's guide to user research. Elsevier.
3. User Experience Questionnaire https://www.ueq-online.org/
4. Krug, S. (2018). Don't make me think!: Web & Mobile Usability. MITP-Verlags GmbH & Co. KG.
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Transhumanizm: perspektywy technologicznego usprawniania człowieka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.2A0.1586349266.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest prezentacja wybranych wątków transhumanizmu i posthumanizmu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Zna podstawowe problemy z zakresu tematyki
transhumanistycznej i posthumanistycznej.

KGN_K2_W01,
KGN_K2_W03,
KGN_K2_W11

kazus, raport
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W2

Zna współczesne trendy i rozważania dotyczące
wpływu technologii na człowieka.

KGN_K2_W01,
KGN_K2_W11,
KGN_K2_W16

kazus, raport

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Potraﬁ scharakteryzować różne nurty i perspektywy
pojawiające się z rozważaniach transhumanistycznych
i posthumanistycznych.

KGN_K2_U13

kazus, raport, zaliczenie

U2

Potraﬁ wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu
i analizy procesów związanych z przemianami
dokonującymi się w społeczeństwie pod wpływem
technologii, integrować i interpretować informacje
związane z wzajemnym oddziaływaniem pomiędzy
technologiami, a człowiekiem.

KGN_K2_U04

kazus, raport, zaliczenie

U3

Potraﬁ przygotować krótki autorski tekst dotyczące
wybranych zagadnień z zakresu tematyki
transhumanistycznej oraz potraﬁ go powiązać
z problematyką w swoim głównym kierunku studiów.

KGN_K2_U11

kazus, raport, zaliczenie

U4

Potraﬁ zredagować tekst wraz z multimediami oraz
zamieścić go na przygotowanej stronie internetowej.

KGN_K2_U10

kazus, raport, zaliczenie

KGN_K2_K03,
KGN_K2_K05,
KGN_K2_K09

zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

dostrzegania i rozumienia problemów natury etycznej
z zakresu oddziaływania technologii na gatunek ludzki
i otaczający go świat.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie raportu

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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W ramach wykładów zostaną poruszone następujące treści:
Podstawowe pojęcia dotyczące zagadnień transhumanistycznych i
posthumanistycznych. Wykład będzie miał charakter multimedialny gdzie wraz z
przekazywanymi treści, będą przedstawiane prezentacje multimedialne, w postaci
krótkich ﬁlmów oraz demonstracji wybranych technologii przyszłości. Przekazane
treści na wykładzie zostaną uzupełnione dyskusją w trakcie zajęć seminaryjnych.
W ramach seminarium:
Studenci mają za zadanie przygotowanie kilku postów (krótkich multimedialnych
treści umieszczanych na stronie internetowej) na temat wybranych zagadnień z
zakresu transhumanizmu, następnie przedstawiają je na zajęciach, po czym
przeprowadzona zostaje dyskusja.
Zakres tematyczny
Wprowadzenie do transhumanizmu
1. Geneza transhumanizmu: Alchemia, Fiodorow, Nietzsche, Julian Huxley, Lem,
postczłowiek w literaturze i kulturze.
2. Idee transhumanizmu i posthumanizmu – różne koncepcje: M. More, N.
Bostrom, R. Kurzweil, A de Grey, N. Vita-More.
3. Filozoﬁa transhumanistyczna, geneza problemów związanych z możliwością
usprawnienia kondycji ludzkiej.
4. Estetyka transhumanistyczna – nowoczesne technologie w sztuce: sztuka
nowych mediów, bio-art, happeningi Stelarca.
1.
Zadania transhumanizmu
5. Superdługowieczność czyli czy będziemy żyć nawet 1000 lat? Wybrane
koncepcje immortalizmu.
6. Superinteligencja – czy sztuczna inteligencja już nas przegoniła? Etyczne
perspektywy związane z rozwojem systemów sztucznej inteligencji
7. Wzmocnienie ludzkie, wzmocnienie poznawcze – jak usprawnić swoje ciało, jak
usprawnić swój umysł.
8. Wzmocnienie poznawcze – przegląd metod i technik mających podnieść ludzkie
możliwości poznawcze.
9. Superdobrobyt, postgenderyzm i technogaianizm – społeczne, genderowe i
ekologiczne spojrzenie na wpływ technologii na człowieka.

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K1

Wybrane zagadnienia i szczegółowe problemy wokół transhumanizmu
10. Ja, cyborg – technologia blisko ciała i w ciele – czy mamy wolność
morfologiczną?
11. Ja, robot – roboty w życiu codziennym człowieka.
12. 18 marca 2018 – czy sztuczna inteligencja zabiła człowieka? Etyczne
spojrzenie na pojazdy autonomiczne.
13. Po co nam jeszcze ciało. Koncepcja transferu umysłu w perspektywie
Singularity.
14. Koniec człowiek, tryumf postczłowieka? Krytyczne spojrzenie na perspektywy
transhumanistyczne.
15. Człowiek przyszłości, zawody przyszłości – podsumowanie tematyki post- i
transhumanistycznej

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, burza mózgów, seminarium
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie ustne na podstawie wszystkich prezentowanych tekstów
na ćwiczeniach oraz z treści prezentowanych na wykładów.
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Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

kazus, raport,
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Ocenie podlegać będzie przygotowanie kilku postów, czyli krótkich
multimedialnych treści umieszczanych na stronie internetowej oraz
prezentacja postów na zajęciach. Strona zostanie przygotowana w
oparciu o CMS Wordpress. Na pierwszych zajęciach studentom
zostaną nadane uprawnienia do redakcji strony oraz przedstawione
zostanie w jaki sposób nią zarządzać. Sposób oceniania i aktywizacji
studentów oparty jest o autorską koncepcję „pracy studenta na
blogu”. Z szczegółowymi założeniami można zapoznać na stronie:
https://wzmocnieniepoznawcze.wordpress.com/2016/12/14/blog-narz
edziem-aktywizacji-i-motywowania-studentow-w-trakcie-kursu/
Planowana wielkość grupy: 20 osób

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa wiedza z zakresu ﬁlozoﬁi techniki, ﬁlozoﬁi społecznej i etyki.

Literatura
Obowiązkowa
1.
2.
3.
4.
5.

Nietzsche, F. (2014). Tako rzecze Zaratustra, przeł. W. Berent. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
Huxley, J. (1957). New bottles for new wine: Essays. Chatto & Windus.
Harari, Y. N. (2018). 21 lekcji na XXI wiek. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
Bostrom, N. (2005). Transhumanist values. Review of Contemporary Philosophy, 4(1-2), 87-101
More, M. (2013). A letter to Mother Nature. [W] More M., & Vita-More, N. (eds.). The Transhumanist Reader: Classical and
Contemporary Essays on the Science, Technology, and Philosophy of the Human Future, Wiley-Blackwell. 449-450
6. Bostrom, N. (2016). Superinteligencja. Scenariusze, strategie, zagrożenia. Gliwice: Helion.
7. Pearce, D. (2014). The good drug guide. http://www.biopsychiatry.com/
8. Sandberg, A. (2013). Morphological freedom–Why we not just want it, but need it. The transhumanist reader. [W] More
M., & Vita-More, N. (eds.). The Transhumanist Reader: Classical and Contemporary Essays on the Science, Technology,
and Philosophy of the Human Future, Wiley-Blackwell. 56-64.
Dodatkowa
1. De Grey, A., & Rae, M. (2007). Ending aging: The rejuvenation breakthroughs that could reverse human aging in our
lifetime. Macmillan
2. Gunia, A. (2018). Wzmocnienie poznawcze jako podstawowy problem transhumanizmu. Zeszyty Naukowe Towarzystwa
Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne, (20 (1)).
3. Haraway, D. (1991). A Cyborg Manifesto. Science, technology, and socialist-feminism in the late twentieth century.
Simians, cyborgs, and women: The reinvention of nature. New York; Routledge: 149-181
4. Sidey Myoo (Ostrowicki, M.). (2015). Ontoelektronika. Kraków: Wydawnictwo UJ.
5. Kurzweil, R. (2005). The singularity is near: When humans transcend biology. Penguin
6. Bonnefon, J. F., Shariﬀ, A., & Rahwan, I. (2016). The social dilemma of autonomous vehicles. Science, 352(6293),
1573-1576. https://arxiv.org/pdf/1510.03346
7. Fukuyama, F. (2004). Koniec człowieka. Konsekwencje rewolucji biotechnologicznej. Kraków: Znak.
8. Pracownik przyszłości https://www.samsung.com/pl/campaign/brand/pracownik-przyszlosci/
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Podstawy wiedzy o kłamstwie i manipulacji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.2A0.604dfa9a36c2e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Nabycie umiejętności: odróżniania kłamstwa od manipulacji. Rozpoznawania oﬁary manipulacji. Obrona przed
manipulacją. Zapoznanie z metodami destrukcji człowieka i społeczeństwa.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Odróżnianie kłamstwa od manipulacji. Cechy oﬁary
manipulacji. Techniki manipulacji oraz kłamania.
Podstawowe formy obrony przed manipulacją.

KGN_K2_W10

egzamin pisemny
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Umiejętności – Student potraﬁ:
Rozpoznanie ataku o charakterze manipulacyjnym.
Obrona przez manipulacją. Wsparcie innych w walce
z manipulacją.

U1

KGN_K2_U09

egzamin pisemny

KGN_K2_K01,
KGN_K2_K02,
KGN_K2_K03,
KGN_K2_K04,
KGN_K2_K05

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
Obrona siebie i innych przed szkodliwymi wpływami
społecznymi i psychologicznymi. Obrona siebie
i innych przed destrukcją osobowości.

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

88

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

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.

Alternatywne metody rozumienia kłamstwa: deﬁnicja kłamstwa na gruncie teorii
aktów mowy Searle’a oraz teorii aktów konwersacyjnych Grice’a. Alternatywne
rozumienia manipulacji. Elementy skutecznej perswazji: przedperswazja, etos,
logos, patos. Techniki kłamania i manipulacji przeprowadzane w ramach każdego
z tych elementów. Granfalon, perswazja miękka a postprawda. Stan, w którym
tzw. przyzwoity człowiek pragnie zła, czyni zło i nie tylko nie ma wyrzutów
sumienia, ale nawet odczuwa przyjemność. Ogólne metody walki. Etapy
przewrotu ideologicznego.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
na podstawie wyniku egzaminu
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa.

Literatura
Obowiązkowa
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A. Pratkanis, E. Aronson: Wiek propagandy, Warszawa, 2003.
R. Cialdini: Wywieranie wpływu na ludzi, Gdańska, 1996.
P. Ekman: Kłamstwo i jego wykrywanie w biznesie, polityce i małżeństwie, Warszawa, 2003.
P. Łukowski: Kłamstwo. Analiza terminologiczna, Studia z Teorii Wychowania, VIII/3, 2017, 9-48.
P. Łukowski: Manipulacja. Analiza terminologiczna, Studia z Teorii Wychowania, VIII/4, 2017, 195-222.
P. Łukowski: Logika praktyczna z elementami wiedzy o manipulacji, Wolters Kluwer, 2022.

Dodatkowa
1.
2.
3.
4.

D. Doliński, Techniki wpływu społecznego, Warszawa, 2008.
T. Witkowski, Psycho-manipulacje, Taszów 2006.
T. Witkowski, Psychologia kłamstwa, Taszów 2006.
T. Kotarbiński, Z zagadnień ogólnej teorii walki. Warszawa: Sekc. Psycholog. Tow. Wiedzy Wojskowej, 1938.
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Metaetyka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.2A0.1589187738.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30, wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami metaetyki

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Relacja metaetyki w stosunku do innych dziedzin etyki
i ﬁlozoﬁi

KGN_K2_W01,
KGN_K2_W02,
KGN_K2_W03,
KGN_K2_W04,
KGN_K2_W05,
KGN_K2_W08,
KGN_K2_W09,
KGN_K2_W10

zaliczenie ustne, esej

KGN_K2_U01,
KGN_K2_U03,
KGN_K2_U04,
KGN_K2_U06,
KGN_K2_U07,
KGN_K2_U08,
KGN_K2_U09,
KGN_K2_U11,
KGN_K2_U12,
KGN_K2_U13,
KGN_K2_U14

zaliczenie ustne, esej

KGN_K2_K01,
KGN_K2_K02,
KGN_K2_K03,
KGN_K2_K05,
KGN_K2_K06,
KGN_K2_K07,
KGN_K2_K09,
KGN_K2_K10,
KGN_K2_K11,
KGN_K2_K12,
KGN_K2_K13

zaliczenie ustne, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

samodzielnie przeprowadzać reﬂeksję na temat
znaczenia wyrażeń etycznych i ich odniesienia
do rzeczywistości

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

przeprowadzania metaetycznej analizy języka
normatywnego używanego w kontaktach społecznych

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

wykład

30

przygotowanie do ćwiczeń

40

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie eseju

20

uczestnictwo w egzaminie

1

wykonanie ćwiczeń

9

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Czym jest metaetyka?

W1, U1, K1

2.

Nonnaturalistyczny realizm

W1, U1, K1

3.

Naturalistyczny realizm

W1, U1, K1

4.

Teoria błędu

W1, U1, K1

5.

Fikcjonalizm

W1, U1, K1

6.

Ekspresywizm

W1, U1, K1

7.

Kontekstualizm

W1, U1, K1

8.

Relatywizm

W1, U1, K1

9.

Realizm i obiektywność

W1, U1, K1

10.

Konstruktywizm

W1, U1, K1

11.

Kognitywizm i nonkognitywizm

W1, U1, K1

12.

Intuicjonizm w epistemologii moralnej

W1, U1, K1

13.

Zwolennicy ciszy w metaetyce

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

zaliczenie ustne, esej uczestnictwo w zajęciach, aktywność i praca pisemna

wykład

zaliczenie ustne

Sylabusy

opanowanie materiału omawianego na wykładzie
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Literatura
Obowiązkowa
1. B. Freedman, Metaetyka moralności zawodowej, [w:] Moralność i profesjonalizm: Spór o pozycję etyk zawodowych, red.
Włodzimierz Galewicz, TAiWPN Universitas, Kraków 2010.
2. R. Nozick, Anarchia, państwo i utopia, przeł. P. Maciejko, M. Szczubiałka, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2010, r. 3.
3. D. Parﬁt, Racje i osoby, przeł. W. M. Hensel, M. Warchala, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, s. 563-572.
4. W. Tatarkiewicz, O szczęściu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, stąd: Rozdział I. Cztery pojęcia szczęścia,
Rozdział II. Deﬁnicja szczęścia.
5. T. Nagel, Widok znikąd, przeł. C. Cieśliński, Fundacja Aletheia, Warszawa 1997, stąd: Rozdział VIII. Wartość.
6. G.E. Moore, Zasady etyki, tłum. Cz. Znamierowski, De Agostini Polska, Altaya Polska, Warszawa 2003, paragrafy: 15-19;
47-50 i 89.
7. T. Nagel, Widok znikąd, przeł. C. Cieśliński, Fundacja Aletheia, Warszawa 1997, stąd: Rozdział IX. Etyka.
8. O. O’Neill, Constructions of reason. Exploration of Kant’s practical philosophy, Cambridge University Press, Cambridge
1989, s. 206–2019.
9. J. Rawls, Dwa pojęcia reguł, [w:] Moralność i profesjonalizm: Spór o pozycję etyk zawodowych, red. Włodzimierz Galewicz,
TAiWPN Universitas, Kraków 2010.
10. L. Temkin, Equality, Priority, and the Levelling Down Objection, [w:] The Ideal of Equality, M. Clayton, A. Williams (red.),
St. Martin's Press, New York 2000, s. 126–161.
11. C.M. Korsgaard (1983), Two Distinctions in Goodness, „The Philosophical Review” 92 (2): 169-195.
Dodatkowa
1. Maria Ossowska, Podstawy nauki o moralności, wyd. II, Warszawa 1957, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
2. Lazari-Pawłowska Ija (red.), Metaetyka, PWN, Warszawa 1975.
3. Brandt Richard, Etyka. Zagadnienia etyki normatywnej i metaetyki, tłum. Barbara Stanosz, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 1996.
4. Hołówka Jacek (red.), Filozoﬁa moralności. Postanowienie i odpowiedzialność, Spacja – Fundacja Aletheia, Warszawa
1997.
5. Singer Peter (red.), Przewodnik po etyce, Książka i Wiedza, Warszawa 1998.
6. Galewicz Włodzimierz (red.), Moralność i profesjonalizm - Spór o pozycję etyk zawodowych, TAiWPN Universitas, Kraków
2010.
7. Galewicz Włodzimierz, Status ludzkiego zarodka a etyka badań biomedycznych, Wydawnictwo UJ, Kraków 2013, stąd:
Część I. Elementy statusu moralnego.
8. McPherson Tristam, Plunket David (red.), The Routledge Handbook of Metaethics, Rouletge 2018.
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Usability engineering and user experience design
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.2A0.5cdd5f8d7b6ba.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0288Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje
obejmujące sztukę i przedmioty humanistyczne

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30, wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Basics of Human Computer Interface Design User-Centered Design Process and methodologies Implementation
models and user mental models Understanding and modelling users: Personas and goals Design foundation:
Scenarios and requirements Usability testing Usability and accessibility

C2

Read and present recent research papers on user-centered design.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

znajomość metodologii projektowania
skoncentrowanego na użytkowniku,
skoncentrowanych na kognitywistyce
i z wyszczególnieniem technik przeprowadzania
testów użyteczności (technik ewaluacyjnych).

KGN_K2_W10

prezentacja

KGN_K2_U13,
KGN_K2_U15

projekt

KGN_K2_K05,
KGN_K2_K07

projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

przeprowadza obserwacje etnograﬁczne i wywiady
pogłębione. Buduje prototypy i przeprowadza testy
użyteczności.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

czyta artykuły naukowe, wciela pomysły znalezione
w tekstach we własne projekty, prezentuje pomysły
innym ekspertom z danego obszaru.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

wykład

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

przygotowanie projektu

30

przygotowanie raportu

15

przeprowadzenie badań literaturowych

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawy wiedzy z obszaru procesu projektowania interfejsów człowiek-komputer
i metodologii modeli implementacji i modeli mentalnych użytkownika. Rozumienie
i modelowanie użytkownika poprzez tworzenie person. Podstawy projektowania z
użyciem scenariuszy i wymagań. Testowanie użyteczności. Projektowanie
użyteczności i dostępności.

W1, U1

2.

Czyta i prezentuje najnowsze artykuły naukowe o tematyce projektowania
zorientowanego na użytkownika.

K1

Sylabusy

223 / 285

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, seminarium, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

projekt, prezentacja

Ocena prezentacji. Ocena projektu.

wykład

projekt, prezentacja

Ocena prezentacji. Ocena projektu.

Literatura
Obowiązkowa
1. About Face: The Essentials of Interaction Design by Alan Cooper, Robert Reimann and David Cronin
Dodatkowa
1. We will also read various research papers from recent conferences on Computer-Human Interaction

Sylabusy
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Kant's philosophy of religion and its historical context
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.2A0.62173af03f42a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30, wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie słuchaczy z ﬁlozoﬁą religii Immanuela Kanta w jej historycznym kontekście (europejskie Oświecenie).

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student zna i rozumie podstawowe pojęcia ﬁlozoﬁi
religii Kanta.

KGN_K2_W12

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę
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W2

Student zna i rozumie kontekst historyczny
europejskiego Oświecenia i różne koncepcje religii
formułowane w tym kontekście.

KGN_K2_W12

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ deﬁniować pojęcia z zakresu
nowożytnej ﬁlozoﬁi religii, w szczególności te należące
do ﬁlozoﬁi krytycznej Immanuela Kanta.

KGN_K2_U13

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

U2

Student potraﬁ zinterpretować tekst z zakresu historii
ﬁlozoﬁi i historii idei, uargumentować swoje
stanowisko interpretacyjne i przedstawić rezultaty
swojej pracy badawczej w formie eseju.

KGN_K2_U11,
KGN_K2_U12

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

KGN_K2_K03,
KGN_K2_K05,
KGN_K2_K10,
KGN_K2_K11

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do przeprowadzenia własnych
badań w zakresie historii ﬁlozoﬁi, analizy tekstu
ﬁlozoﬁcznego i odnoszenia zawartej w nim
problematyki do kontekstu historycznego.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

wykład

30

przygotowanie do ćwiczeń

20

przygotowanie do egzaminu

10

przeprowadzenie badań literaturowych

30

przygotowanie eseju

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Religia w Oświeceniu. Oświecenie radykalne i umiarkowane, świeckie i religijne.
Zarys problematyki.

W2, K1

2.

Oświeceniowa krytyka religii: les philosophes (Voltaire, Diderot, d'Holbach).

W2, K1

Sylabusy
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3.

Oświeceniowa krytyka religii: angielscy deiści (Tindal, Collins, Toland); wpływ
socynianizmu na religijną heterodoksję (np. John Locke).

W2, K1

4.

Polityka religijna państwa pruskiego w XVIII wieku: relacje między państwem a
kościołem w czasach Fryderyka Wielkiego i Fryderyka Wilhelma II.

W2, K1

5.

Kant wobec edyktu Woellnera - problemy z cenzurą.

W1, W2, U1, U2, K1

6.

Pietyzm jako nurt reformatorski w obrębie luteranizmu. Spór o rolę kościoła.

W2, K1

7.

Racjonalizm religijny i krytyka religii objawionej. Wpływ idei Spinozjańskich na
radykalizację stanowisk wobec religii w Niemczech i Niderlandach pod koniec XVII
i w XVIII wieku.

W2, U1, U2, K1

8.

Spór o panteizm (Mendelssohn vs. Jacobi) i stanowisko Kanta.

W1, U1

9.

Uprzywilejowana rola chrześcijaństwa? Kant wobec innych wyznań i religii, w
szczególności judaizmu.

W1, U1, K1

10.

Deizm, ateizm, heterodoksja - a religia racjonalna Kanta

W1, W2, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwencjonalny, analiza
tekstów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę

pozytywna ocena eseju, rozmowa na temat napisanego eseju i lektur pod
koniec zajęć

wykład

egzamin ustny

opanowanie treści wykładu potwierdzone pozytywną oceną z ustnego
kolokwium

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2 oraz ogólna wiedza z zakresu historii ﬁlozoﬁi nowożytnej.

Literatura
Obowiązkowa
1. Immanuel Kant, "Religion within the Boundaries of Mere Reason", in: Religion and Rational Theology, ed. by A. Wood and
G. Di Giovanni, Cambridge 1996: 39-215.
2. Immanuel Kant, "What Does it Mean to Orient Oneself in Thinking?", in: Religion and Rational Theology, ed. by A. Wood
and G. Di Giovanni, Cambridge 1996: 1-18.
Dodatkowa
1. Margaret Jacob, The Secular enlightenment, Princeton 2019.
2. Jonathan I. Israel, Radical Enlightenment. Philosophy and the Making of Modernity, Oxford 2001.
3. Anna Tomaszewska, Kant's Rational Religion and the Radical Enlightenment. From Spinoza to Contemporary Debates,
London 2022.
4. Anna Tomaszewska, Hasse Hämäläinen (eds.), The Sources of Secularism. Enlightenment and Beyond, Palgrave
Macmillan 2017.
5. Lawrence R. Pasternack, Kant on Religion within the Boundaries of Mere Reason, New York 2014.
6. David Sorkin, The Religious Enlightenment: Protestants, Jews and Catholics from London to Vienna, Princeton 2008.
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Philosophy of Music
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.2A0.5cdd5f6abe00d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
12.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z historią i najważniejszymi problemami ﬁlozoﬁi muzyki

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

posiada uporządkowaną i pogłębioną wiedzę
szczegółową w dziedzinie ﬁlozoﬁi muzyki.

KGN_K2_W05

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

używa odpowiednich metod interpretacji tekstów
ﬁlozoﬁcznych i naukowych, potraﬁ syntetyzować
zawarte w nich idee i poglądy, i w oparciu o nie
formułować nowe pytania i problemy, a także
wskazywać możliwe sposoby ich rozwiązywania

KGN_K2_U07

esej

KGN_K2_K03

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

myśli samodzielnie i krytycznie, jest wyczulony
na demagogię, fałszywe argumenty i biurokratyczne
roszczenia zagrażającej autonomii, potraﬁ inspirować
innych do samodzielności i krytycyzmu w myśleniu

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

60

przeprowadzenie badań literaturowych

120

przygotowanie do egzaminu

120

przygotowanie do ćwiczeń

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
360

ECTS
12.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Celem kursu jest przegląd ﬁlozoﬁcznej reﬂeksji nad muzyką począwszy od
Pitagorejczyków, Platona i Arystotelesa. Istotnym punktem tego zarysu
historycznego będzie wiek XIX, w czasie którego nastąpiło wyraźne ożywienie
ﬁlozoﬁcznego zainteresowania muzyką. W tym właśnie okresie szereg
zasadniczych problemów ﬁlozoﬁi muzyki znalazło swe klasyczne sformułowania,
najpierw w ﬁlozoﬁi romantycznej (szczególnie w dziele Artura Schopenhauera), a
potem w słynnym sporze formalisty, Eduarda Hanslicka ze zwolennikami muzyki
programowej.
W oparciu o bardziej współczesne, XX-wieczne koncepcje i lekturę wybranych
tekstów omawiane będą klasyczne zagadnienia ﬁlozoﬁi muzyki, takie jak problem
znaczenia w muzyce i jej językowości, symbolu w muzyce, ekspresji i emocji,
treści i formy, muzyki absolutnej, ontologii dzieła muzycznego i inne.
Ponadto część kursu, w ramach ćwiczeń, poświęcona będzie zapoznaniu
studentów – na wybranych przykładach – z najbardziej podstawowym kanonem
literatury muzycznej w tradycji europejskiej: od Palestriny, przez Bacha, Mozarta i
Beethovena do Debussy’ego i Strawińskiego.

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin pisemny, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Praca semestralna lub test zaliczeniowy, a następnie końcowy
egzamin pisemny.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs w języku angielskim. Znajomość języka angielskiego przynajmniej na poziomie B2.
Kurs jest dedykowany dla studentów studiów II i III stopnia (magisterskich i doktoranckich) oraz wszystkich studentów
zagranicznych. Studenci w ostatnim roku studiów licencjackich mogą być przyjęci za specjalną zgodą prowadzącego.
The course taught in English. Knowledge of English at least at the level B2
The course is open for students of Master Study (SUM), doctoral students and for all international students. Students in the
ﬁnal year of Bachelor Study may be admitted with the special permission of the lecturer.

Literatura
Obowiązkowa
1.
2.
3.
4.
5.

Plato, The Republic, book III, VII. The Laws, book II, III.
Aristotle, The Politics, book VIII.
Arthur Schopenhauer, The World as Will and Idea, vol. I: § 52, vol. II: chapter 39.
Eduard Hanslick, On the Musically Beautiful, (especially chapters I – III).
Susanne K. Langer, Philosophy in a New Key, Harvard University Press, 1942, chapter VIII: “On Signiﬁcance in Music”.

Dodatkowa
1. 1. Monroe Beardsley, Aesthetics: Problems in the Philosophy of Criticism, New York: Harcourt, 1958, Chapter VII: “The
Meaning of Music”, p. 318-352.
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Social and Political Philosophy of Language
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.2A0.62174f9b1b39b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z najnowszymi obszarami badań w ﬁlozoﬁi języka o nakierowaniu
społecznym i politycznym oraz przygotowanie studentów do samodzielnej pracy badawczy w tym zakresie. The
goal of the course is to familiarize students with the newest research areas in socially and politically sensitive
philosophy of language and to prepare students to conduct their own research in this ﬁeld.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Podstawowe problemy i metody analitycznej ﬁlozoﬁi
języka o nakierowaniu społecznym i politycznym The
basic questions and methods of socially and politically
sensitive analytic philosophy of language

KGN_K2_W03

prezentacja

KGN_K2_U07

esej, prezentacja

KGN_K2_K03

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Krytycznie analizować teksty z obszaru tematycznego
kursu, samodzielnie formułować problemy badawcze
i argumenty Critically analyze readings in the research
are of the class, formulate research problems and
arguments on their own

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Podejmowania dyskusji dotyczącej tematów
o istotnym znaczeniu społecznym i politycznym przy
użyciu pojęć i metod ﬁlozoﬁi języka Discuss topics of
social and political signiﬁcance with the use of
concepts and methods of the philosophy of language

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

60

przygotowanie referatu

15

Przygotowanie prac pisemnych

75

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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This is an advanced seminar taught entirely in English. We will discuss recent
developments in analytic philosophy which consist in the application of standard
methods and concepts of philosophy of lanugage to topics of social and political
signiﬁcance. Readings and discussions will be centered around three thematic
clusters:
1. Applications of speech act theory to analyses of hate speech, oppressive
speech, speech-related injustices and performative social categories.
2. Semantic and pragmatic theories of slurs and oﬀensive language.

1.

W1, U1, K1

3. Applications of linguistic theories, especially presupposition theory, to analyses
of political discourse and propaganda.
Authors to be read include, among others, Austin, Strawson, and Stalnaker on the
side of standard methods and concepts, and Butler, Langton, Maitra, Stanley, and
Tirrell on the side of social and political applications.
Students will be required to prepare one in-class presentation and complete
several very short written assignments.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, seminarium, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Prezentacja na zajęciach; zadania pisemne In-class presentation; written
assignments

Wymagania wstępne i dodatkowe
Nie ma określonych prerekwizytów, ale wymagana jest podstawowa znajomość metod ﬁlozoﬁi analitycznej i zdolność do
samodzielnego formułowania problemów i argumentów ﬁlozoﬁcznych. Obecność jest obowiązkowa.
No preliminary courses are required, but students should be familiar with the methods of analytic philosophy and be capable
of formulating philosophical questions and arguments on their own. Attendance is required.

Literatura
Obowiązkowa
1. Stanley, Beaver, The Politics of Language, Princeton University Press 2022
2. Full list of readings TBA
Dodatkowa
1. Cappelen, Dever, Bad Language, Oxford University Press 2019
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Nowe źródła ﬁlozoﬁi politycznej w Rzeczypospolitej XVII w.
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.2A0.620e1c4975393.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z kontekstem historycznym

C2

Kompetencje w zakresie interpretacji źródeł

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

kontekst historyczny amalizowanych źródeł.

KGN_K2_W06

zaliczenie na ocenę

W2

terminologię ﬁlozoﬁi politycznej XVII w.

KGN_K2_W06

zaliczenie na ocenę

Sylabusy

234 / 285

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować źródła w ich kontekście historycznym.

KGN_K2_U09

zaliczenie na ocenę

KGN_K2_K07

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
wspólnej pracy w grupie nad problemami
interpretacyjnymi.

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

30

analiza problemu

30

przygotowanie dokumentacji

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

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.

W latach 1690/1691 Zachariasz Modzelewski, Krzysztof Puciłowski i Andrzej
Boreysza wygłosili na Uniwersytecie Wileńskim wykłady o polityce. Teksty te
świadczą o tym, jak postrzegano ustrój, instytucje i wartości polityczne w
Rzeczypospolitej Obojga Narodów w okresie między wojną Rzeczypospolitej z
Rosją (1654-1667) a wielką wojną północną (1700-1721). Seminarium służy
pierwszej lekturze tych źródeł, które zostały transkrybowane z rękopisów i
przetłumaczone na język polski w ramach projektu NPRH "Polonica Philosophica
Orientalia" w latach 2020-2022.

W1, W2, U1, K1

2.

Zachariasz Modzelewski, Praelectiones politicae

W1, W2, U1, K1

3.

Krzysztof Puciłowski, Praelectiones politicae

W1, W2, U1, K1

4.

Andrzej Boreysza, Praelectiones politicae

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium
Rodzaj zajęć
seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Udział w zajęciach, referat, praca zaliczeniowa
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Literatura
Obowiązkowa
1. Zachariasz Modzelewski, Krzysztof Puciłowski, Andrzej Boreysza, Praelectiones politicae 1690-1691, edycja
w przygotowaniu

Sylabusy
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Argumenty bioetyki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.2A0.5cdd5f6a25a70.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z problematyką ochrony danych dotyczących zdrowia

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

student dostrzega i rozumie interdyscyplinarny
charakter ﬁlozoﬁi, zwłaszcza znaczenie namysłu
etycznego w procesie rozwoju nauk medycznych

KGN_K2_W03,
KGN_K2_W06,
KGN_K2_W10

egzamin ustny,
zaliczenie
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W2

terminologię bioetyczną w języku angielskim

KGN_K2_W05,
KGN_K2_W06

egzamin ustny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

krytycznie analizować teksty naukowe z zakresu
bioetyki, identyﬁkować tezy w nich zawarte oraz
rekonstruować argumenty

KGN_K2_U07,
KGN_K2_U08,
KGN_K2_U12

egzamin ustny,
zaliczenie

U2

identyﬁkować problemy etyczne w sferze
biomedycyny

KGN_K2_U03,
KGN_K2_U07

egzamin ustny,
zaliczenie

KGN_K2_K02,
KGN_K2_K03,
KGN_K2_K05

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student jest gotów pod wpływem prezentowanych idei
kształtować swoje postawy, nie rezygnując jednak
z intelektualnej samodzielności i krytycyzmu

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

58

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie do egzaminu

40

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

A. zaprezentowanie ogólnych normatywnych problemów związanych z prawem do
prywatności i ochrony danych osobowych

W1, W2, U1, U2, K1

2.

B.kwestie dotyczące przestrzegania (i ograniczania) prawa do prywatności i
ochrony danych osobowych w opiece zdrowotnej

W1, W2, U1, U2, K1

3.

C.kwestie dotyczące przestrzegania (i ograniczania) prawa do prywatności i
ochrony danych osobowych w badaniach klinicznych i epidemiologicznych

W1, W2, U1, U2, K1

4.

D.kwestie dotyczące przestrzegania (i ograniczania) prawa do prywatności i
ochrony danych osobowych w zakresie zdrowia publicznego

W1, W2, U1, U2, K1

Sylabusy
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E.formalne modele godzenia zdrowotnych celów społeczeństwa z prawem do
prywatności i ochrony danych osobowych

5.

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin ustny

egzamin z treści wykładów

ćwiczenia

zaliczenie

regularne i aktywne uczestnictwo w zajęciach; przygotowanie pracy
pisemnej

Wymagania wstępne i dodatkowe
bierna znajomość j. angielskiego

Literatura
Obowiązkowa
1. W. Galewicz, Dobro i sprawiedliwość w opiece zdrowotnej, Wydawnictwo UJ, Kraków 2018, rozdz. I, 1. Wartość życia
i jakość życia.
2. Antologia bioetyki, tom 6: Ochrona zdrowia psychicznego, redakcja naukowa Włodzimierz Galewicz, TAiWPN Universitas,
Kraków 2019
3. Anderson, Scott, "Coercion", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2008 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL =
<http://plato.stanford.edu/archives/fall2008/entries/coercion/>
Dodatkowa
1. Tom L. Beauchamp, James F. Childress, Zasady etyki medycznej, tłum. i wstęp W. Jacórzyński, Książka i Wiedza,
Warszawa 1996.
2. B. Gert, C.M. Culver, K.D. Clouser, Bioetyka – ujęcie systematyczne, przeł. M. Chojnacki, słowo/obraz/terytoria, Gdańsk
2009
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Filozoﬁa podmiotowości: samowiedza i tożsamość
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.2A0.1584451883.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie słuchaczy z ﬁlozoﬁczną treścią pojęć, takich jak: samoświadomość, świadomość, samopoznanie
(samowiedza), tożsamość osobowa, wolna wola, normatywność.

C2

Uświadomienie studentom dziejów głównych sporów związanych z podmiotowością: między innymi sporu
z naturalizmem i sporu ze strukturalizmem.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę dotyczącą
najważniejszych pojęć określających podmiotowość
człowieka, takich jak: samoświadomość, świadomość,
samopoznanie (samowiedza), tożsamość osobowa,
wolna wola, normatywność, odpowiedzialność

KGN_K2_W01,
KGN_K2_W03

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę, esej

W2

Zna podstawowe metody badawcze i strategie
argumentacyjne właściwe dla ﬁlozoﬁi podmiotowości
z uwzględnieniem najnowszych badań
interdyscyplinarnych

KGN_K2_W01,
KGN_K2_W03

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Potraﬁ rozpoznać związek ﬁlozoﬁi podmiotowości
z innymi dziedzinami ﬁlozoﬁi (etyką, ontologią
i epistemologią) oraz z innymi naukami społecznymi

KGN_K2_U01,
KGN_K2_U05

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę, esej

U2

Potraﬁ dostrzec związek między różnymi ujęciami
podmiotowości (w tym między odmiennymi
koncepcjami samoświadomości i świadomości,
koncepcjami doświadczenia wolitywnego, działania
i tożsamości)

KGN_K2_U01,
KGN_K2_U05

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę, esej

U3

Potraﬁ kompetentnie zreferować główne tezy
czytanych tekstów oraz krytycznie odnieść się
do zawartej w nich argumentacji

KGN_K2_U01,
KGN_K2_U05

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę, esej

U4

Potraﬁ rzeczowo i syntetycznie przedstawić problem
KGN_K2_U01,
w pracy pisemnej, podając argumentację na rzecz jego
KGN_K2_U05
rozwiązania

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Potraﬁ w jasny i zrozumiały sposób prezentować swoje
poglądy grupie

KGN_K2_K01,
KGN_K2_K02,
KGN_K2_K03,
KGN_K2_K05

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę, esej

K2

Potraﬁ życzliwie wysłuchać osobę o odmiennych
poglądach i w sposób merytoryczny odnieść się do jej
stanowiska (przekonań)

KGN_K2_K01,
KGN_K2_K02,
KGN_K2_K03,
KGN_K2_K05

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę, esej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przeprowadzenie badań literaturowych

30

przygotowanie eseju

20

konsultacje

10

przygotowanie do egzaminu

30
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Celem kursu jest krytyczna analiza ﬁlozoﬁcznych ujęć podmiotowości ze
szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień jak: racjonalność,
samoświadomość, samowiedza, doświadczenie wolitywne, emocje, normatywność
oraz tożsamość osobowa. Dyskusji poddana zostanie argumentacja na rzecz
obrony pojęć tradycyjnej antropologii i etyki, jak również strategie teoretyczne
wykorzystywane na rzecz naturalistycznego redukcjonizmu i eliminatywizmu.
Omawiając współczesne konteksty pojęć związanych z podmiotowością, będziemy
nawiązywać do starożytnych, średniowiecznych oraz nowożytnych modeli
reﬂeksyjnej samowiedzy. Tematyka wykładów oraz ćwiczeń zorientowana będzie
wokół następujących kwestii: (1) czym jest samowiedza i jaki jest jej związek z
tożsamością osobową; (2) czy granice samopoznania są raz na zawsze ustalone;
(3) co jest przyczyną niepowodzenia racjonalnego namysłu; (4) na czym polega
różnica między samoświadomością i samowiedzą; (5) normatywna relacja do
samego siebie i źródła tożsamości osobowej; (6) na ile wolna wola jest naprawdę
wolna, a na ile jest uwarunkowana oraz do jakiego stopnia możemy wpływać na
napotkane ograniczenia; (7) czym jest tożsamość narracyjna; (8) czy współczesna
(naturalistyczna) nauka dysponuje odpowiednimi narzędziami do uchwycenia
podmiotowości; (9) czy wyniki badań empirycznych mogą prowadzić do zmiany
naszego pojmowania samych siebie; (10) granice naturalizacji pojęć
antropologiczno-etycznych.

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, dyskusja, wykład konwencjonalny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie ustne, zaliczenie na
ocenę

Egzamin dotyczy treści prezentowanych na wykładzie.
Wymagana jest także znajomość tekstów analizowanych
na ćwiczeniach.

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę, esej

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest napisanie min. 5stronicowej pracy oraz obecność na ćwiczeniach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Warunkiem zapisania się na kurs jest znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodne czytanie tekstów
ﬁlozoﬁcznych
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Literatura
Obowiązkowa
1. Manfred Frank, Świadomość siebie i poznanie siebie, przeł. Z. Zwoliński, Oﬁcyna Naukowa, Warszawa 2002 (wybrany
rozdział)
2. Dan Zahavi, Subjectivity and Selfhood. Investigating the First-Person Perspective, MIT Press, Cambridge, MA, 2008
(wybrany rozdział)
3. Shaun Gallagher, Self-Reference and Schizophrenia: A Cognitive Model of Immunity to Error through Misidentiﬁcation,
[in] Exploring the Self: Philosophical and Psychopathological Perspectives on Self-experience, eds. D. Zahavi, J.
Benjamins, Amsterdam 2000, p. 203-239.
Dodatkowa
1. Donald P. Verene, Philosophy and the Return to Self-Knowledge, Yale University Press, New Haven 1997
2. Agency and Self-Awareness. Issues in Philosophy and Psychology, ed. J. Roessler, N. Eilan, Oxford 2003
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Współczesne badania nad percepcją
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.2A0.621893bf95f5c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0288Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje
obejmujące sztukę i przedmioty humanistyczne

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z aktualnym stanem badań empirycznych nad percepcją oraz teoretycznymi
i ﬁlozoﬁcznymi interpretacjami tych wyników. W roku akademickim 2022/2023 kurs będzie poświęcony zmysłom
chemicznym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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KGN_K2_W02,
KGN_K2_W03,
KGN_K2_W04,
KGN_K2_W05,
KGN_K2_W06,
KGN_K2_W08,
KGN_K2_W10

zaliczenie ustne

U1

Student potraﬁ interpretować wyniki badań nad
percepcją oraz analizować ich teoretyczne
interpretacje.

KGN_K2_U03,
KGN_K2_U04,
KGN_K2_U07,
KGN_K2_U08,
KGN_K2_U14

zaliczenie ustne

U2

Student potraﬁ analizować i formułować argumenty
dotyczące teoretycznych i ﬁlozoﬁcznych interpretacji
wyników badań nad percepcją.

KGN_K2_U03,
KGN_K2_U04,
KGN_K2_U07,
KGN_K2_U08,
KGN_K2_U12

zaliczenie ustne

KGN_K2_K01,
KGN_K2_K05

zaliczenie ustne

W1

Student zna współczesny stan badań empirycznych
nad percepcją, metodologię stosowaną w takich
badaniach oraz teoretyczne interpretacje
uzyskiwanych wyników.

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów wziąć udział w merytorycznej
dyskusji dotyczącej współczesnych badań nad
percepcją.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

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.

Funkcjonowanie mechanizmów percepcyjnych.

W1, U1, K1

2.

Treść doświadczeń percepcyjnych.

W1, U1, K1

3.

Metodologia badań nad percepcją.

W1, U1, K1

4.

Stan empirycznych badań nad percepcją.

W1, U1, K1

5.

Teoretyczne i ﬁlozoﬁczne interpretacje wyników badań nad percepcją.

W1, U1, U2, K1
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład konwersatoryjny, seminarium, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
znajomość literatury, aktywny udział w dyskusji, egzamin ustny

Literatura
Obowiązkowa
1. Barwich, A. S. (2020). Molecules to perception. In A. S. Barwich, Smellosophy. What the Nose Tells the Mind (pp.
167-201). Harvard university Press.
2. Keller, A. (2016). Perceptual quality space. In A. Keller, Philosophy of Olfactory Perception (pp. 7-32). Palgrave Macmillan.
3. Aasen, S. (2019). Spatial aspects of olfactory experience. Canadian Journal of Philosophy, 49(8), 1041-1061.
4. Stevenson, R. J. (2014). Object concepts in the chemical censes. Cognitive Science, 38, 1360–1383.
5. Barwich, A.-S. (2019). A critique of olfactory objects. Frontiers in Psychology, 10, 1337.
6. Yeshurun, Y., and Sobel, N. (2010). An odor is not worth a ahousand words: From multidimensional odors to
unidimensional odor objects. Annual Review of Psychology, 61, 219-241.
7. Köster, E. P., Moller, P., & Mojet, J. (2014). A “misﬁt” theory of spontaneous conscious odor perception (MITSCOP):
Reﬂections on the role and function of odor memory in everyday life. Frontiers in Psychology, 5.
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2014.00064
8. Millar, B. (2021). Towards a sensorimotor approach to ﬂavour and smell. Mind and Language, 36(2), 221-240.
9. Majid, A. (2014). Human olfaction at the intersection of language, culture, and biology. Trends in Cognitive Sciences,
25(2), 111-123.
10. Batty, C. (2010). What the nose doesn't know: non-veridicality and olfactory experience. Journal Consciousness Studies,
17, 10–27.
11. Roberts, T. (2016). A breath of fresh air: Absence and the structure of olfactory perception. Paciﬁc Philosophical
Quarterly, 97(3), 400-420.
12. Spence, C., Smith, B., & Auvray, M. (2014). Confusing tastes with ﬂavours. In D. Stokes, M. Matthen, & S. Briggs (Eds.),
Perception and its modalities (pp. 247–276). Oxford University Press.
13. Richardson, L. (2013). Flavour, taste and smell. Mind & Language, 28(3), 322–341.
14. Spence, C. (2016). Sound: The forgotten ﬂavor sense. In B. Piqueras-Fiszman, & C. Spence (Eds.), Multisensory ﬂavor
perception. From Fundamental neuroscience through to the marketplace (pp. 81-105). Woodhead Publishing:
Amsterdam.
15. Wilson, K. A. (2021). Individuating the senses of ‘smell’: Orthonasal versus retronasal olfaction. Synthese, 199,
4217-4242.
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Przyjemność i nieprzyjemność zmysłowa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.2A0.62189579e9195.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0288Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje
obejmujące sztukę i przedmioty humanistyczne

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z aktualnymi debatami ﬁlozoﬁcznymi oraz wynikami empirycznymi dotyczącymi natury
ewaluatywnych aspektów doświadczeń zmysłowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

Student zna główne teoria i argumenty formułowane
w ﬁlozoﬁcznych debatach nad ewaluatywnymi
aspektami percepcji.

KGN_K2_W01,
KGN_K2_W02,
KGN_K2_W03,
KGN_K2_W06,
KGN_K2_W08

zaliczenie na ocenę, esej

KGN_K2_U03,
KGN_K2_U04,
KGN_K2_U07,
KGN_K2_U08,
KGN_K2_U12

zaliczenie na ocenę, esej

KGN_K2_K03,
KGN_K2_K05,
KGN_K2_K12

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ analizować i formułować argumenty
dotyczące ewaluatywnych aspektów percepcji.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów wziąć udział w merytorycznej
dyskusji dotyczącej ewaluatywnych aspektów
percepcji.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie eseju

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

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.

Filozoﬁczne teorie bólu.

W1, U1, K1

2.

Filozoﬁczne teorie przyjemniści.

W1, U1, K1

3.

Związki ﬁlozoﬁcznych teorii bólu i przyjemności z wynikami badań empirycznych.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwersatoryjny, dyskusja
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Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
znajomość literatury, aktywny udział w dyskusji, przygotowanie
eseju

Literatura
Obowiązkowa
1. Corns, J. (2014). The inadequacy of unitary characterizations of pain. Philosophical Studies, 169(3), 355–378.
2. Moayedi, M., & Davis, K. D. (2013). Theories of pain: From speciﬁcity to gate control. Journal of Neurophysiology, 109,
5–12.
3. Aydede, M. (2020). Does the IASP deﬁnition of pain need updating?. Pain Reports, 4, e777.
4. Heathwood, C. (2007). The reduction of sensory pleasure to desire. Philosophical Studies, 133, 23-44.
5. Bramble, B. (2013). The distinctive feeling theory of pleasure. Philosophical Studies, 162, 201-217.
6. Cutter B., & Tye, M. (2011). Tracking representationalism and the painfulness of pain. Philosophical Issues, 21(1), 90-109.
7. Jacobson, H. (2013). Killing the messenger: Representationalism and the painfulness of pain. The Philosophical Quarterly,
63, 509-519.
8. Klein, C. 2007. An imperative theory of pain. The Journal of Philosophy, 104: 517–532.
9. Gray, R. (2014). Pain, perception and the sensory modalities: Revisiting the intensive theory. Review of Philosophy and
Psychology, 5, 87-101.
10. Aydede, M. (2014). How to unify theories of sensory pleasure: An adverbialist proposal. Review of Philosophy and
Psychology, 5, 119-133.
11. Nanay, B. (2017). Pain and mental imagery. The Monist, 100(4), 485–500.
12. Bain, D. (2014). Pains that don't hurt. Australasian Journal of Philosophy, 92(2), 305-320.
13. de Vignemont, F., & Jacob, P. (2012). What Is It like to feel another’s pain?. Philosophy of Science, 79(2), 295-316.
14. de Vignemont, F. (2017). Pain and touch. The Monist, 100(4), 465–477.
15. Reuter, K. (2017). The developmental challenge to the paradox of pain. Erkenntnis, 82(2), 265–283.
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Wielkie metaﬁzyczne pytania w ﬁzyce
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.2A0.621c8731a30bb.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Analiza pojęć determinizmu i indeterminizmu w odniesieniu do teorii ﬁzycznych.

C2

Rozważenie zasady identyczności nieodróżnialnych w kontekście mechaniki kwantowej.

C3

Dyskusja pytania o holizm mechaniki kwantowej.

C4

Analiza sporu o substancjalną lub relacyjną naturę przestrzeni.

C5

Dyskusja zagadnienia obiektywności parzystości.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Podstawowe pojęcia ﬁlozoﬁi ﬁzyki

KGN_K2_W01

zaliczenie na ocenę

KGN_K2_U01

zaliczenie na ocenę

KGN_K2_K01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Analizować typowe argumenty w ﬁlozoﬁi ﬁzyki

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Bronić wybrane stanowiska w ﬁlozoﬁi ﬁzyki

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

60

przygotowanie do ćwiczeń

120

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Determinizm i indeterminizm teorii ﬁzycznych. Różne sensy tych pojęć. Analiza
przypadków

W1, U1, K1

2.

Zasada identyczności nierozróżnialnego. Różne jej sformułowania. Analiza
przypadków w mechanice kwantowej

W1, U1, K1

3.

Holizm czy atomizm -- jak rozumieć to pytanie? Czy mechanika kwantowa jest
holistyczna?

W1, U1, K1

4.

Czy przestrzeń jest substancjalna czy relacyjna? Spór Leibniza z Newtonem. Co
mówi ﬁzyka Newtonowska i teoria względności? O argumencie dziury.

W1, U1, K1

5.

Czym się rożni lewa rękawiczka od prawej? Kant uważał, że ta różnica świadczy o
tym, że przestrzeń jest formą zmysłowości. Teraz wiemy, że w świecie są
fundamentalne prawo- lub lewo-skrętne obiekty - cząstki elementarne. Czy
różnica między skrętnościami jest jednak obiektywna? I co to może znaczyć?
(Temat zostanie zrealizowany jeśli pozwoli na to czas.)

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę Wykonanie zadań domowych i aktywne uczestnictwo w zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zakładamy podstawową znajomość problematyki metaﬁzycznej. Nie zakładamy znajomości ﬁzyki ani znajomości metod
formalnych. W potrzebnym zakresie będziemy tego uczyć. Oczekujemy natomiast od uczestnkow gotowości do poznawania
fragmentów ﬁzyki i metod formalnych, w tym rozwiązywania zadań oraz analizowania zadanych lektur z ﬁlozoﬁi ﬁzyki.

Literatura
Obowiązkowa
1. Earman, J. (2007). Aspects of Determinism in Modern Physics. W: J. Butterﬁeld i J. Earman (red.), Philosophy of Physics,
Amsterdam: Elsevier.
2. Bigaj, T. (2022). Identity and Indiscernibility in Quantum Mechanics. Cham: Palgrave Macmillan.
3. Earman, J. and Norton, J. (1987). What Price Spacetime Substantivalism? The Hole Story. British Journal for the Philosophy
of Science 38, pp. 515-525.
4. Pooley, O. (2013). Substantivalist and Relationalist Approaches to Spacetime. W: R. Batterman (red.), The Oxford
Handbook of Philosophy of Physics, Oxford: Oxford University Press.
5. Müller, T. and Placek. T. Deﬁning Determinism. The British Journal for the Philosophy of Science 2018 69:1, 215-252
6. Norton, J. D., "The Hole Argument", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2019 Edition), Edward N. Zalta
(ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/sum2019/entries/spacetime-holearg/>.
Dodatkowa
1. Knox, E. i Wilson, A., red. (2022). The Routledge Companion to Philosophy of Physics. New York: Routledge.
2. Brading, K. i Castellani, E., red. (2013). Symmetries in Physics: Philosophical Reﬂections, Cambridge: Cambridge
University Press.
3. Inne lektury zostaną wybrane i podane później - w reakcji na przebieg dyskusji na seminarium.

Sylabusy
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Algebra, logic, and proof theory
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.2A0.621def6a9aac4.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30, wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
G1

Zrozumienie roli teorii dowodu i algebry w logice, oraz ich wzajemnych związków

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

Rachunki sekwentów i ich związek z logiką
równościową

KGN_K2_W03,
KGN_K2_W07,
KGN_K2_W08,
KGN_K2_W10

egzamin ustny
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Podstawy algebry uniwersalnej i jej zastosowania
w logice.

KGN_K2_W03,
KGN_K2_W07,
KGN_K2_W08,
KGN_K2_W10

egzamin ustny

Związki między teorią dowodu a algebrą uniwersalną

KGN_K2_W03,
KGN_K2_W07,
KGN_K2_W08,
KGN_K2_W10

egzamin ustny

Używać systemów sekwentowych do dowodzenia
twierdzeń, analizować dowody oraz identyﬁkować
własności systemów dowodzenia.

KGN_K2_U01,
KGN_K2_U02,
KGN_K2_U07,
KGN_K2_U08

egzamin ustny

U2

Stosować metody algebry uniwersalnej w logice

KGN_K2_U01,
KGN_K2_U02,
KGN_K2_U07,
KGN_K2_U08

egzamin ustny

U3

Tłumaczyć problemy z języka teorii dowodu na język
algebry i odwrotnie; stosować tę z dwóch aparatur,
która okaże sie wygodniejsza.

KGN_K2_U01,
KGN_K2_U02,
KGN_K2_U07,
KGN_K2_U08

egzamin ustny

KGN_K2_K01,
KGN_K2_K05

egzamin ustny

W2

W3

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wszystkiego lecz nie oczekuje niczego.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

wykład

30

przygotowanie do ćwiczeń

60

przygotowanie do egzaminu

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Krótkie przypomnienie wiadomości wstępnych - logika i podstawy algebry

W2, U2, K1

Sylabusy

254 / 285

2.

Systemy sekwentowe dla logiki klasycznej i intuicjonistycznej. Reguła cięcia.
Twierdzenie o eliminacji cięcia.

W1, U1, K1

3.

Algebry Boole'a i algebry Heytinga. Dedukowalność i ﬁltry kongruencyjne. Algebry
wolne jako algebry Lindenbauma. Systemy sekwentowe i logika quasiidentyczności. Dowiedlne sekwenty i quasi-identyczności prwdziwe w algebrach
wolnych.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

4.

Rezyduacja. Bieguny relacji i związki Galois. Struktury z rezyduacją. Kraty z
rezyduacją.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

5.

Logiki podstrukturalne i ich teoria dowodu. Systemy sekwentowe dla logik
podstrukturalnych i odpowiadające im struktury z rezyduacją. Twierdzenia o
pelności.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

6.

Struktura krat z rezyduacją. Podalgebry wypukłe i kongruence. Nuclei.
Representacje.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

7.

Algebraiczne dowody twierdzeń o eliminacji cięcia. Uzupełnienia. Układy
rezyduacyjne.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

8.

Stan badań i problemy otwarte.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

egzamin ustny

zdanie egzaminu

wykład

egzamin ustny

zdanie egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczone kursy z logiki i teorii mnogości. Zaliczony kurs "Introduction to universal algebra and its applications to logic".
Zalecane zaliczenie kursów z matematyki dyskretnej i/lub modelowania matematycznego.

Literatura
Obowiązkowa
1. N. Galatos, P. Jipsen, T.Kowalski, H. Ono, Residuated Lattices: An Algebraic Glimpse at Substructural Logics, Elsevier
2007 electronic copy available from coordinator
2. H. Ono, Proof Theory and Algebra in Logic, Springer 2019
Dodatkowa
1. A. Ciabattoni, N. Galatos, K. Terui, Algebraic proof theory for substructural logics: cut-elimination and completions, Ann.
Pure Appl. Logic, 163 (3) (2012), pp. 266-290
2. N. Galatos, P. Jipsen, Residuated frames with applications to decidability, Trans. Am. Math. Soc., Vol. 365, No. 3 (2013),
pp. 1219-1249

Sylabusy
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Feminizm, gender i współczesne narracje płci
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.2A0.604e6bfc8ae25.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30, wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Kurs ma na celu pokazanie koncepcji współczesnego feminizmu z perspektywy ﬁlozoﬁi

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Absolwent zna i rozumie powiązania pomiędzy kulturą,
ﬁlozoﬁą, analizuje przemiany kulturowe
w perspektywie feministycznych narracji

KGN_K2_W01,
KGN_K2_W07,
KGN_K2_W14

egzamin ustny, brak
zaliczenia
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Absolwent posiada umiejętności analizowania
i badania rzeczywistości kulturowej ze szczególnym
uwzględnieniem aspektów płci i feminizmu

KGN_K2_U07,
KGN_K2_U08,
KGN_K2_U12,
KGN_K2_U13

egzamin ustny, brak
zaliczenia

KGN_K2_K02,
KGN_K2_K03,
KGN_K2_K04

egzamin ustny, brak
zaliczenia

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Absolwent potraﬁ angażować się badawczo
w problemy współczesne, oraz potraﬁ przenieść
kompetencje etyczne i feministyczne do codziennego
życia

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

wykład

30

przeprowadzenie badań literaturowych

60

przygotowanie do ćwiczeń

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Analiza metodologii kursu: ukazanie różnych możliwości interpretacyjnych

W1, U1, K1

2.

Analiza historyczna sytuacji i zmiany sytuacji kobiet wobec współczesnego świata

W1, U1, K1

3.

kwestie przemocy i jej normalizacji w kulturze oraz sposoby jej rozwiązania,
zmiany

W1, U1, K1

4.

rodzaje inkluzji

W1, U1, K1

5.

rodzaje eksluzji

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, metody e-learningowe, wykład z prezentacją multimedialną

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

brak zaliczenia

brak

wykład

egzamin ustny

egzamin ustny

Wymagania wstępne i dodatkowe
wstęp do ﬁlozoﬁi

Literatura
Obowiązkowa
1.
2.
3.
4.

Mona Cholet "Carownice"
Rebeca Solnit "Mężczyźni objaśniają mi świat"
Carol Adams "The sexual politics of meat"
Rossi Braidotti "Po człowieku"

Sylabusy
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Ars Electronica - Sztuka | Nauka | Technologia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.2A0.5cdd5f897a47d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
e-learning: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursy jest zaprezentowanie tematyki dotyczącej sztuki elektronicznej (Sztuki Nowych Mediów), z której
wyrastają takie kierunki jak: Sztuka Sieci, hybrydowa, sztucznej inteligencji, posmedialna lub telematyczna. Tego
rodzaju sztuka powstaje i rozwija się dzięki twórczej inspiracji płynącej z badań i odkryć naukowych oraz szeroko
pojmowanego rozwoju technologii.

C2

Celem kursu jest pokazanie, że na gruncie procesu twórczego technologia jest poddana reﬂeksji humanistycznej,
stając się inspiracją dla powstawania prac artystycznych, przez co czasami proces twórczy może zyskiwać
charakter badań naukowych lub eksperymentów.

C3

Celem kursu jest uzasadnienie, że powstające w ramach Sztuki Nowych Mediów prace są najczęściej procesualne,
nierzadko mają wymiar globalny lub są rozproszone, dotyczą coraz powszechniejszego zaangażowania
użytkowników w Sieć lub interesują się genetyką.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

studentka/student rozróżnia nurty we współczesnej
sztuce elektronicznej, takie jak Sztuka Sieci,
hybrydowa, sztucznej inteligencji, bioart, sztuka GPS
i satelitarna, posmedialna lub telematyczna.

KGN_K2_W03,
KGN_K2_W04,
KGN_K2_W09

esej

W2

studentka/student uświadamia sobie jakie jest
znaczenie nowoczesnych technologii dla inspiracji
i twórczości artystycznej.

KGN_K2_W08,
KGN_K2_W09,
KGN_K2_W11

esej

W3

studentka/student zyskuje wiedzę na temat
KGN_K2_W12,
cyberkultury oraz znaczenia badań
KGN_K2_W15,
interdyscyplinarnych prowadzonych w ramach procesy
KGN_K2_W16
twórczego.

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

studentka/student posiada zdolność komunikacji
na temat sztuki współczesnej, orientuje się
w technologiach na podstawie których powstają
elektroniczne dzieła sztuki.

KGN_K2_U01,
KGN_K2_U05,
KGN_K2_U07

esej

U2

studentka/student posiada zdolność asymilacji nowych
trendów w myśleniu o sztuce i technologii, zachowuje
krytycyzm w powiązaniu z asymilacją nowych
fenomenów i zachowań związanych z cyberkulturą.

KGN_K2_U04,
KGN_K2_U07,
KGN_K2_U12,
KGN_K2_U14,
KGN_K2_U15,
KGN_K2_U19

esej

U3

studentka/student potraﬁ poddać krytyce artystycznej
współczesne dzieła sztuki.

KGN_K2_U01,
KGN_K2_U05,
KGN_K2_U19

esej

K1

studentka/student potraﬁ komunikować się
w środowisku artystycznym i inżynierskim, w celu
stworzenia zespołu umożliwiającego realizację
artystycznego projektu.

KGN_K2_K01,
KGN_K2_K04,
KGN_K2_K05

esej

K2

studentka/student jest gotowa/y do podjęcia pracy
zawodowej, np. w galerii sztuki współczesnej lub
czasopiśmie o tematyce sztuki.

KGN_K2_K04,
KGN_K2_K07,
KGN_K2_K10

esej

K3

studentka/student jest gotowa/y do prowadzenia
dyskusji w środowiskach artystycznych,
cyberkulturowych, w medialnych na temat
cyberkultury i sztuki współczesnej.

KGN_K2_K11,
KGN_K2_K12,
KGN_K2_K13

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

e-learning

30

przygotowanie eseju

30

Sylabusy
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studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

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.

Obraz i przestrzeń - prosceniczność i interaktywność.

W1, W2

2.

Warsztat artysty medialnego: wybrane technologie.

W2, U3

3.

Sztuka zawierająca progres, odkrywanie i rozwój: historia mediów w sztuce.

K2, K3

4.

Net Art i Post-Internet Art.

W1, W2, U1, K3

5.

Sztuka monitoringu.

W3, U1

6.

Telematyczność - zmysłowość w VR.

U1, U2

7.

Artystczne roboty i inteligentne programy.

W1, W2

8.

Hybrydowość: artystyczne połączenia odmiennych materii.

W1, W2

9.

Proto-bioart a wet media.

W1, W3

10.

BioArt - zwierzliny i tkankowce.

W1, U2

11.

Sztuka transgeniczna - case study: Alba.

W3, U1

12.

Estetyka postmedialna.

K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
e-learning

Sylabusy

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność, esej, prezentacja na ćwiczeniach
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Literatura
Obowiązkowa
1. A. Nacher, "Media lokacyjne jako plac budowy", fragment: "Media lokacyjne. Ukryte życie obrazów", Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016.
2. K. Feingold, "Figures of Speech Ken Feing", Art & Science Meeting, Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Gdańsk 2015:
https://www.academia.edu/34076279/GUY_BEN-ARY_NERVOPLASTICA._Bio-robotic_Art_and_its_Cultural_Contexts_Sztuka_
bio-robotyczna_i_jej_konteksty_kulturowe
3. P. Zawojski, "Klasyczne dzieła sztuki nowych mediów", Instytucja Kultury Katowice – Miasto Ogrodów, Katowice 2015.
4. Sidey Myoo, "Hipermedialny dialog w edukacji artystycznej", w J. Morbitzer, D. Morańska, E. Musiał (red.), Człowiek –
Media – Edukacja, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2017.
5. E. Wójtowicz, "Sztuka postmedialna", fragment: "Sztuka w kulturze postmedialnej", Wydawnictwo Naukowe Katedra,
Gdańsk 2015.
6. P. Zawojski (red.), "Bio-techno-logiczny-świat", Szczecin 2015.
7. K. Wilkoszewska (ed.), “Aesthetics in Action”, International Yearbook of Aesthetics, Volume 18, 2014:
https://iaaesthetics.org/item/123-volume-18-krystyna-wilkoszewska-ed-aesthetics-in-action
Dodatkowa
1. L. Manovich, "Post-media Aesthetics" (artrykuł dostępny na stronie autora).
2. D. Quaranta, "The Postmedia Perspective", fragment: "Beyond New Media Art", Brescia 2013.
3. S. Cubitt, P.Thomas, "The New Materialism in Media" w Valentino Catricalà (ed.), "Media Art. Towards a New Deﬁnition of
Arts in the Age of Technology", Fondazione Mondo Digitale, Italy 2015.
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Seminarium Futurologiczne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.2A0.5cdd5f895232a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 10

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest wykazanie wartości logicznego wyprowadzania wniosków o przyszłości, rozumienie znaczenia
przyszłości w sensie nadchodzących, możliwych zmian, formułowanie wartościowych sądów o przyszłości.

C2

Celem kursu jest dostrzeganie paradygmatycznych kierunków rozwoju.

C3

Celem kursu jest traktowanie futurologii, jako istotnej współcześnie nauki.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

studentka/student zyskuje świadomość znaczenia
wiedzy i planowania przyszłości, ze względu
na szybkość rozwoju nauki.

KGN_K2_W01,
KGN_K2_W03,
KGN_K2_W05

egzamin pisemny,
projekt

W2

studentka/student zyskuje wiedzę na temat
metodologii tworzenia scenariuszy przyszłości.

KGN_K2_W12,
KGN_K2_W13,
KGN_K2_W16

egzamin pisemny,
projekt

W3

studentka/student zyskuje wiedzę na temat
metodologii tworzenia scenariuszy przyszłości.

KGN_K2_W03,
KGN_K2_W04,
KGN_K2_W07

egzamin pisemny,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

studentka/student potraﬁ planować, być
przedsiębiorczą/ym, przewidywać i dostosowywać
swoje działania do obranych celów.

KGN_K2_U01,
KGN_K2_U02,
KGN_K2_U03

egzamin pisemny,
projekt

U2

studentka/student potraﬁ analizować aktualny stan
rzeczy, biorąc pod uwagę jego czasowość i zmienność.

KGN_K2_U05,
KGN_K2_U07,
KGN_K2_U09

egzamin pisemny,
projekt

U3

studentka/student potraﬁ porównywać różne
zaplanowane działania oraz argumentować ich
zasadność lub bezzasadność.

KGN_K2_U12,
KGN_K2_U13,
KGN_K2_U19

egzamin pisemny,
projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

studentka/student jest przygotowany do podjęcia
analizy w celu zarządzania oraz przewidywania
najbardziej znaczących zdarzeń.

KGN_K2_K01,
KGN_K2_K03,
KGN_K2_K04

egzamin pisemny,
projekt

K2

studentka/student jest przygotowana/y do podjęcia
interdyscyplinarnej współpracy w celu osiągnięcia
wspólnego, przyszłego celu.

KGN_K2_K05,
KGN_K2_K06,
KGN_K2_K08

egzamin pisemny,
projekt

K3

studentka/student jest przygotowana/y
do wybiegającego w przyszłość myślenia
i podejmowania dalekosiężnych planów.

KGN_K2_K10,
KGN_K2_K11,
KGN_K2_K13

egzamin pisemny,
projekt

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

10

przygotowanie eseju

15

konsultacje

1

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

przeprowadzenie badań literaturowych

4

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

przygotowanie dokumentacji

5

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
10

ECTS
0.4

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Futurologia jako dziedzina nauki - logiczne przewidywanie przyszłości.

W1, U1, K3

2.

Futurologia a badania podstawowe.

W2, U3, K1

3.

Szybkość przemian a zmieniające się pola badań naukowych.

W2, U2, K1

4.

Naukowe metody prognozowania i tworzenia sceniariuszy dotyczacych
przyszłości.

W3, U3, K3

5.

"Tesla w kosmosie" - żart, czy manifest dotyczący współczesnego uprawiania
nauki?

W3, U2, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, burza
mózgów, seminarium, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
egzamin pisemny, projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
prezentacja na zajęciach, egzamin pisemny

Literatura
Obowiązkowa
1. R. Kurzweil, "Nadchodzi Osobliwość. Kiedy człowiek przekroczy granice biologii", (przeł. E. Chodkowska, A. Nowosielska),
Kurhaus Publishing, Warszawa 2013.
2. N. Bostrom, "What is Transhumanism?" https://nickbostrom.com/old/transhumanism.html
3. A.Kołodziej, "Problemy metodologiczne futurologii jako 'dyscypliny naukowej', Acta Univeristatis Lodziensis, Folia
Sociologica 61/2017.
4. A. Clark, "Natural-born Cyborgs: "Minds, Technologies, and the Future of Human Intelligence", Oxford University Press
2004.
Dodatkowa
1. L. Ciepiał, "Idea postępu w ideach futurologów", IDEA – Studia nad strukturą i rozwojem pojęć ﬁlozoﬁcznych XXIV
Białystok 2012.
2. J. Hughes, "Citizen cyborg: Why democratic societies must respond to the redesigned human of the future". Westview
Press 2004.

Sylabusy

265 / 285

Filozoﬁa sieci
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.2A0.5cdd5f6eae7bc.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zaprezentowanie trzech zjawisk wynikających z rozwoju technologii: 1. Zagadnienia
postępującej wirtualizacji (w zarysie), 2. Robotyki i sztucznej inteligencji oraz 3. Bioniki (cyborgizacji).

C2

Celem kursu jest omówienie zagadnienia świadomości z wykorzystaniem teorii superweniencji, także teorii silnej
SI oraz zjawiska (procesu) hybrydyzacji.

C3

Celem kursu jest omówienie procesu przenoszenia i dedykowanie inteligentnym programom/robotom czynności
lub zachowań, które wcześniej przynależały człowiekowi. Chodzi także o wskazanie w inteligentnych robotach
cech, które powodują że wykracza się poza traktowanie ich jak zwykłe urządzenia, wchodząc z nimi w bardziej
złożony, np. osobisty kontakt.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

na czym polegają aktualne przykłady technologii
sztucznej inteligencji i inteligentnych robotów oraz
hybrydyzacji (cyborgizacji).

KGN_K2_W01

egzamin pisemny,
projekt

W2

jakie konsekwencje dla człowieka niesie rozwój
technologii, np. działanie programów ekspertowych,
oddziaływania sztucznej inteligencji na emocjonalność
człowieka oraz wyborów związanych z powiązaniami
człowieka i technologii.

KGN_K2_W03

egzamin pisemny,
projekt

W3

w jaki sposób rozumieć, porównywać i rozróżniać
inteligencję, myślenie i świadomość w odniesieniu
do podłoża w jakim te procesy zachodzą:
biologicznego i niebiologicznego (np. Test Turinga,
Chiński pokój, superweniencja, monizm anomalny).

KGN_K2_W07

egzamin pisemny,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

rozpoznawać i stosować wybrane interaktywne
technologie w ramach swoich potrzeb.

KGN_K2_U02

egzamin pisemny,
projekt

U2

organizacji czasu i sposobu studiowania
z wykorzystaniem urządzeń i programów
ułatwiających uzyskanie oczekiwanych treści.

KGN_K2_U04

egzamin pisemny,
projekt

U3

dostrzegać znaczenie w rozwoju technologii, potraﬁ
wartościować poszczególne przykłady tego rozwoju
oraz krytycznie je analizować.

KGN_K2_U04

egzamin pisemny,
projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

dostrzegać znaczenie w rozwoju technologii, potraﬁ
wartościować poszczególne przykłady tego rozwoju
oraz krytycznie je analizować.

KGN_K2_K01

egzamin pisemny,
projekt

K2

współpracy w Polsce, jak i w skali międzynarodowej
w zakresie wymiany poglądów oraz organizacji
projektów badawczych dotyczących humanistycznego
wymiaru sztucznej inteligencji i cyborgizacji.

KGN_K2_K10

egzamin pisemny,
projekt

K3

łączenia podglądów z rożnych dyscyplin naukowych,
dla których podstawą jest rozwój technologiczny.

KGN_K2_K03

egzamin pisemny,
projekt

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

analiza problemu

4

konsultacje

1

przeprowadzenie badań literaturowych

15

przygotowanie pracy semestralnej

20

Sylabusy
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przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

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.

Paradygmatyczność technologii w XXI wieku.

W1, U1

2.

Sztuczna inteligencja i robotyka – zarys historyczny.

K1

3.

Od inteligencji do świadomości - czy sztuczna inteligencja może myśleć?

W2, U1

4.

Mechanicyzm materialistyczny, czy dualistyczny fenomenalizm? - Teoria
superweniencji.

U3, K3

5.

Monizm anomalny D. Davidsona i jego epifenomenalne rozwinięcie. D. Chalmers i
powszechność świadomości.

W1, U3

6.

Aksjologia sztucznej inteligencji – czy można zaprogramować dobro i zło?

W3, K2

7.

W kierunku społeczeństwa ludzi i maszyn.

U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny,
seminarium, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
egzamin pisemny, projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność, prezentacja na zajęciach (opcjonalnie), egzamin
pisemny

Wymagania wstępne i dodatkowe
obowiązkowa obecność na zajęciach

Sylabusy
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Literatura
Obowiązkowa
1. I. Aleksander, H. Morton, "Computational studies of consciousness", w red. Rahul Banerjee, Bikas. K. Chakrabartii,1.
“Progress in Brain Research. Models of Brain and Mind. Physical, Computational and Psychological Approaches”, vol. 168,
Elsevier, Amsterdam 2008.
2. D. Chalmers, "Świadomy umysł. W poszukiwaniu teorii fundamentalnej", (przeł. Marcin Miłkowski), Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2010.
3. S. Myoo, "Wstęp do uniwersalistycznej teorii świadomości", w “Rocznik Kognitywistyczny”, tom 10, Instytut Filozoﬁi
i Instytut Psychologii Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2017.
4. N. Bostrom, "Superinteligencja. Scenariusze, strategie, zagrożenia", Wydawnicto Helion, Gliwice 2016
5. Sidey Myoo, "The Commonplace of Man in the Times of Anthropomorphic and Intelligent Robots", w “Art Inquiry –
Recherches sur les arts” (Art Narratives – Narratives on Art ), Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Volume XXII (XXXI), Łódź
2020.
Dodatkowa
1. D. Davidson, "Myślące przyczyny", (przeł. Marcin Iwanicki), w red. Marcin Miłkowski, Robert Poczobut, "Analityczna
metaﬁzyka mysłu",Wydawnictwo Instytutu Filozoﬁi i Socjologii PAN, Warszawa 2008, s. 127-142.
2. R. Stalnaker, Odmiany superweniencji, przeł Tadeusz Ciecierski, w red. Marcin Miłkowski, Robert Poczobut, Analityczna
metaﬁzyka umysłu, Wydawnictwo Instytutu Filozoﬁi i Socjologii PAN, Warszawa 2008, s. 98-126.
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The art of EEG data analysis
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.2A0.624160f00bd82.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0288Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje
obejmujące sztukę i przedmioty humanistyczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Knowledge 1. Understand newest approaches and topics in electrophysiology. 2. Understand what questions may
be answered using these techniques. Skills 3. Ability to present, discuss and critically evaluate scientiﬁc articles.
4. Translate scientiﬁc concepts into testable research questions. Social competences 5. Ability to present
scientiﬁc concepts to peers, receive and provide feedback on presentation.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

1. Student zna i rozumie zaawansowane narzędzia
do analizy danych elektroﬁzjoloﬁcznych. 2. Student
zna i rozumie na jakie pytania badawcze można
odpowiedzieć przy użyciu tych narzędzi.

KGN_K2_W01,
KGN_K2_W02,
KGN_K2_W03,
KGN_K2_W04,
KGN_K2_W05,
KGN_K2_W06,
KGN_K2_W08,
KGN_K2_W10

projekt, prezentacja

KGN_K2_U01,
KGN_K2_U02,
KGN_K2_U03,
KGN_K2_U04,
KGN_K2_U07,
KGN_K2_U08,
KGN_K2_U12,
KGN_K2_U14,
KGN_K2_U17

projekt, prezentacja

KGN_K2_K01,
KGN_K2_K02,
KGN_K2_K03,
KGN_K2_K04,
KGN_K2_K05,
KGN_K2_K06,
KGN_K2_K07,
KGN_K2_K08,
KGN_K2_K09,
KGN_K2_K10

projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

1. Student potraﬁ prezentować, omawiać oraz
poddawać konstruktywnej krytyce wynki badań
elektroﬁzjolgicznych 2. Student potraﬁ formułować
pytania badawcze.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do samodzielnego i krytycznego
myślenia. Jest gotów do wspólnej pracy nad tekstem,
krytycznej analizy eksperymentów neuronaukowych.
Student jest gotów zaproponować pytanie badawcze
z zakresu nauk o poznaniu. Jest gotów do tego aby
efektywnie uczyć się złożonych pojęć oraz
komunikować wyniki badań a także prowadzić
konstruktywną dyskusję.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

60

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie projektu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Time-frequency analysis
2. Cross-frequency coupling
1.

W1, U1, K1
3. Network connectivity
4. Inter-subject correlation

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konwersatorium językowe, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, burza mózgów, seminarium, metoda projektów,
analiza tekstów
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

1. Prezentacja oraz prowadzenie dyskusji nt. wybranych artykułów
projekt, prezentacja naukowych. 2. Aktywny udział w zajęciach. 3. Opracowanie oryginalnego
pytania badawczego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ogólna zanjomość badań kognitywistycznych i neuronaukowych. Znajomość języka angielskiego, która pozwoli czytać,
prezentować i dyskutować artykuły naukowe w języku angielskim.

Literatura
Obowiązkowa
1. - List of articles will be provided during ﬁrst meeting.
Dodatkowa
1. - Cohen, M. X. (2014). Analyzing neural time series data: theory and practice. MIT press. (selected chapters)

Sylabusy
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Creativity: cognitive and computional perspectives
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.2A0.5cdd5f8c35ed6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0288Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje
obejmujące sztukę i przedmioty humanistyczne

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Various theories of creativity; empirical studies of creativity; computational modelling of creative processes and
design of computational systems that exhibit creativity.

C2

Read research papers; critically analyse and evaluate their contributions; and present the results of this analysis
in front of their peers.

C3

Discussing various ideas in a group and incorporate the results of this discussion in their own work.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

various theories of creativity; empirical studies of
creativity; computational modelling of creative
processes and design of computational systems that
exhibit creativity.

KGN_K2_W10,
KGN_K2_W11

prezentacja

KGN_K2_U12

projekt, prezentacja

KGN_K2_K03,
KGN_K2_K05

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

read research papers; critically analyse and evaluate
their contributions; and present the results of this
analysis in front of their peers.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

discussing various ideas in a group and incorporate
the results of this discussion in their own work.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

przygotowanie projektu

20

przygotowanie raportu

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

przeprowadzenie badań literaturowych

30

ćwiczenia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Cognitive theories of creativity
2. Historical studies of creative people
3. Creativity in sciences and arts
4. Everyday creativity
5. Creativity in infants
6. Techniques for stimulating creativity
7. Group creativity or collaborative creativity
8. Computationally modelling of creativity

W1

Sylabusy
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2.

Read recent research papers on cognitive modelling of creativity and
computational creativity systems. Present these papers in the class and discuss
their contributions and limitations.

U1

3.

Do a group project to explore or model some aspect of creativity.

K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, seminarium, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

projekt, prezentacja Evaluation of class presentations. Evaluation of project.

ćwiczenia

projekt, prezentacja Evaluation of class presentations. Evaluation of project.

Literatura
Obowiązkowa
1. Explaining Creativity by Keith Sawyer
Dodatkowa
1. The Creative Mind by Margaret Boden Other recent research papers on cognitive studies underlying creativity and
computational creativity systems.

Sylabusy
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Seminar in cognitivism I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.220.620b82886bae6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0288Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje
obejmujące sztukę i przedmioty humanistyczne

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

G1

W ostatnich latach nastąpiło wiele postępów w dziedzinie nauk kognitywnych – głównie z kierunku neuronauki,
ale także z kierunków psychologii i informatyki – które podniosły nowe pytania ﬁlozoﬁczne lub rzuciły nowe
światło na stare pytania ﬁlozoﬁczne. Celem tego kursu jest zbadanie niektórych z tych zagadnień.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Zagadnienia badawcze, teoretyczne i empiryczne,
będące przedmiotem dyskusji we współczesnej
kognitywistyce

KGN_K2_W10

prezentacja

KGN_K2_U12

raport, prezentacja

KGN_K2_K03,
KGN_K2_K05

raport, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Przeczytaj artykuły naukowe; krytycznie analizować
i oceniać ich wkład; i zaprezentować wyniki tej analizy
swoim rówieśnikom.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Omawianie różnych pomysłów w grupie i włączanie
wyników tej dyskusji do własnej pracy.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przeprowadzenie badań literaturowych

40

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

przygotowanie raportu

20

Przygotowywanie projektów

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
130

ECTS
5.0

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.

1. Art and authenticity 2. Who is the real "self"? 3. Free will and consciousness 4.
Body, mind and extended mind: view from cognitive robotics 5. Action and
perception 6. Rationality, reasoning and creativity 7. Legal implications of
neuroscience 8. Cognitive processes underlying science and mathematics 9.
Cognition and religion 10. Cognitive Basis of Morality

W1

2.

Read recent research papers on theoretical and empirical aspects of cognitive
science. Present these papers in the class and discuss their contributions and
limitations.

U1, K1

3.

Choose one contemporary problem in cognitive science, read 3-4 research papers
related to it, and write your own critical analysis based on these papers.

U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, seminarium
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

raport, prezentacja Evaluation of the report, evaluation of the presentations

Literatura
Obowiązkowa
1. The brain’s way of healing, Norman Doige, Penguin 2016
2. The man who wasn’t there by Anil Ananthaswamy. Dutton 2016.
3. The alignment problem by Brian Christian, W.W. Norton 2020
Dodatkowa
1. Trying Not to Try: The Art and Science of Spontaneity by Edward Slingerland, Crown 2014

Sylabusy
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Seminarium kognitywistyczne II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.240.5cdd5fa0df53d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0288Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje
obejmujące sztukę i przedmioty humanistyczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest umożliwienie studentom zapoznanie się z wybraną dziedziną kognitywistyki na poziomie
szczegółowym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

fakty naukowe i teorie w wybranej, szczegółowej
dziedzinie kognitywistyki na poziomie pogłębionym.

KGN_K2_W07,
KGN_K2_W08

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:
samodzielnie poszukiwać i weryﬁkować informacje
w wybranej, szczegółowej dziedzinie kognitywistyki
na poziomie pogłębionym.

U1

KGN_K2_U18

zaliczenie na ocenę

KGN_K2_K02,
KGN_K2_K03

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
formułowania i obrony tez na podstawowym poziomie
pogłębionym na gruncie kognitywistyki.

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie do zajęć

120

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

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.

Dyskusja wybranych tekstów i problemów związanych z omawianym obszarem.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, dyskusja
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywne uczestnictwo w zajęciach

Literatura
Obowiązkowa
1. [Literatura zostanie podana przez osoby prowadzące zajęcia.]

Sylabusy
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Seminarium kognitywistyczne III
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.280.5cdd5fa42c79a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0288Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje
obejmujące sztukę i przedmioty humanistyczne

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest umożliwienie studentom zapoznanie się z wybraną dziedziną kognitywistyki na poziomie
dogłębnym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

fakty naukowe i teorie w wybranej, szczegółowej
dziedzinie kognitywistyki na poziomie szczegółowym.

KGN_K2_W07,
KGN_K2_W08

prezentacja, zaliczenie
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Umiejętności – Student potraﬁ:
Samodzielnie poszukiwać i weryﬁkować informacje
w wybranej, szczegółowej dziedzinie kognitywistyki
na poziomie szczegółowym.

U1

KGN_K2_U18

prezentacja, zaliczenie

KGN_K2_K02,
KGN_K2_K03

prezentacja, zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
formułowania i obrony tez na podstawowym poziomie
szczegółowym na gruncie kognitywistyki.

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
przygotowanie do zajęć

120

seminarium

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

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.

Dyskusja wybranych tekstów i problemów związanych z omawianym obszarem.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, dyskusja
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

prezentacja, zaliczenie Obecność na seminariach, wygłoszenie prezentacji.

Literatura
Obowiązkowa
1. [Literatura zostanie podana przez osoby prowadzące zajęcia.]

Sylabusy
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Ochrona własności intelektualnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
kognitywistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzKGNS.280.5ca75696652f3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0288Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje
obejmujące sztukę i przedmioty humanistyczne

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

celem jest pogłębienie wiedzy z zakresu własności intelektualnej, szczególnie prawa autorskiego, wzbogacenie
o takie zagadnienia jak aktualne rozstrzygnięcia sądowe dotyczące pojęcia utworu, ochrona programów
komputerowych, obrót prawami autorskimi, prawo autorskie w internecie

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności
intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego, zna
aktualny stan prawny dotyczący prawa autorskiego
oraz najnowsze orzeczenia dotyczące przedmiotu
ochrony, zna zasady odnoszące się do ochrony
programów komputerowych, rozumie problem
rozgraniczenia niechronionego pomysłu i chronionego
utworu, zna zasady tworzenia umów z zakresu obrotu
prawami autorskimi, a także podstawowe problemy
prawa autorskiego w internecie

KGN_K2_W13

zaliczenie pisemne

KGN_K2_U01,
KGN_K2_U02

zaliczenie pisemne

KGN_K2_K01,
KGN_K2_K04

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wskazać przykłady chronionych dóbr niematerialnych,
śledzić zmiany regulacji prawnych, odróżnić elementy
chronione i niechronione, odczytać treść umów
z zakresu prawa autorskiego, rozróżnić specyﬁkę
ochrony programów komputerowych oraz wskazać
podstawowe problemy korzystania z utworów
w internecie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

do przestrzegania podstawowych zasad związanych
z ochroną własności intelektualnej w szczególności
praw autorskich także w środowisku cyfrowym,
upowszechniania wiedzy w tym zakresie
w społeczeństwie, ochrony swoich interesów
autorskoprawnych w praktyce oraz sprawdzania
aktualności przepisów prawnych w tym obszarze

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

przygotowanie do egzaminu

10

analiza aktów normatywnych

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

W ramach przedmiotu prezentowane są podstawowe pojęcia z zakresu własności
intelektualnej, w tym prawa autorskiego, wskazany jest aktualny stan regulacji
prawnych w tej dziedzinie oraz orzecznictwa, omówione umowy z zakresu obrotu
autorskimi prawami majątkowymi, specyﬁka ochrony programów
komputerowych,baz danych, probelmy prawa autorskiego w internecie

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne

test jednokrotnego wyboru, zaliczenie od 7 pkt/ 12

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość podstawowej problematyki prawa autorskiego

Literatura
Obowiązkowa
1. red. J. Sieńczyło- Chlabicz, Prawo własności intelektualnej, Warszawa 2018
2. J.Barta R.Markiewicz Prawo autorskie i prawa pokrewne 2019
3. M. Poźniak Niedzielska, J. Szczotka, Prawo autorskie, Zarys problematyki, 2020
Dodatkowa
1. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Sylabusy
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Charakterystyka kierunku
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału:

Wydział Filozoﬁczny

Nazwa kierunku:

pedagogika

Poziom:

pierwszego stopnia

Proﬁl:

ogólnoakademicki

Forma:

studia stacjonarne

Język studiów:

polski

Przyporządkowanie kierunku do dziedzin oraz dyscyplin, do
których odnoszą się efekty uczenia się
Pedagogika 93%
Psychologia 7%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia
Charakterystyka kierunku
Studia przygotowują absolwentki i absolwentów, którzy będą kompetentnie i profesjonalnie realizować działania
pedagogiczne zorientowane na potrzeby otoczenia społecznego w różnych środowiskach wychowawczych. Program studiów
oraz organizacja i realizacja programu kształcenia umożliwiają uzyskanie kwaliﬁkacji niezbędnych do wykonywania zawodu
pedagoga. Oferowane w ramach kierunku studiów ścieżki są odzwierciedleniem zapotrzebowania rynku pracy na
wykwaliﬁkowanych pedagogów podejmujących działania w obszarze opieki i wsparcia jednostki (dzieci, młodzieży, osób
dorosłych) i rodziny oraz w obszarze proﬁlaktyki i resocjalizacji osób, grup niedostosowanych społecznie, a także
zagrożonych społecznym niedostosowaniem. Uczelnia nie prowadzi kierunku studiów o podobnych celach i efektach
kształcenia.

Koncepcja kształcenia
Kształcenie na kierunku pedagogika wpisuje się w strategię Instytutu Pedagogiki na lata 2021-2024, którą jest wypełnianie
działalności dydaktycznej i badawczej na rzecz rozwoju interdyscyplinarnej wiedzy pedagogicznej o charakterze
humanistyczno-społecznym oraz upowszechnianie wiedzy pedagogicznej o wysokiej jakości merytorycznej. Studia
przygotowują absolwentki i absolwentów, którzy będą kompetentnie realizować działania pedagogiczne, zgodnie z zasadami
humanizmu, poszanowania praw i godności każdego człowieka, wrażliwości na jego odrębność i indywidualne potrzeby oraz
tolerancji wobec różnic kulturowych.
Program studiów umożliwia zdobycie uporządkowanej wiedzy obejmującej koncepcje człowieka, jego rozwoju i
funkcjonowania w środowisku społecznym oraz specjalistycznej wiedzy na temat różnorodnych koncepcji i praktyk
wychowania oraz kształcenia, a także realizujących je podmiotów instytucjonalnych i osobowych.
W toku studiów są rozwijane kompetencje społeczne osób studiujących, niezbędne dla odpowiedzialnego podejmowania
pracy z drugim człowiekiem oraz dla ich rozwoju osobistego. Osoby studiujące nabywają ponadto umiejętności
rozpoznawania, modyﬁkowania oraz oceniania sytuacji i procesów wychowawczych w świetle różnych teorii i koncepcji
wychowania. Studia przygotowują do profesjonalnego pełnienia roli zawodowej pedagoga, w którą wpisana jest umiejętność
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rozwiązywania problemów wychowawczych oraz udzielania pedagogicznego wsparcia w różnych środowiskach
wychowawczych z wykorzystaniem adekwatnych strategii wychowawczych oraz metod i form podejmowanych działań. W
koncepcję studiów włączone są też zadania zmierzające do przygotowania osób studiujących do pracy nad własnym
rozwojem oraz rozwojem uczestników procesów edukacyjno-wychowawczych, wspierania ich samodzielności w zdobywaniu
wiedzy, a także inspirowania do działań na rzecz uczenia się przez całe życie.
W procesie akademickiego kształcenia wspierane jest także rozwijanie takich kompetencji społecznych osób studiujących,
które będą się wyrażać przekonaniem o sensie, wartości i potrzebie podejmowania aktywnych indywidualnych i zespołowych
działań pedagogicznych w środowisku społecznym oraz potrzebie i wartości profesjonalnego wykonywania zawodu i
przestrzegania zasad etyki zawodowej w każdym obszarze działań.
Ukończenie studiów na kierunku pedagogika, ścieżka kształcenia pedagogika społeczno-opiekuńcza, umożliwia osiągnięcie
efektów uczenia się pozwalających na podjęcie pracy w placówkach i instytucjach, w których realizowane są funkcje opieki,
pomocy i interwencji socjalnej, w tym w placówkach wspierających rodzinę w środowisku lokalnym, interwencyjnych,
socjalizacyjnych i rodzinnej formy opieki nad dziećmi oraz w placówkach, którym prawnie przypisano funkcję opiekuńczą i
wychowawczą, takich jak: szkoły (między innymi na stanowisku pedagoga szkolnego), instytucje organizujące czas wolny
dzieciom i młodzieży, a także instytucje środowiska lokalnego i lokalne służby społeczne prowadzące działalność społecznoopiekuńczą.
Ukończenie studiów na kierunku pedagogika, ścieżka kształcenia pedagogika resocjalizacyjna, umożliwia osiągnięcie efektów
uczenia się pozwalających na podjęcie pracy zawodowej w jednostkach penitencjarnych, młodzieżowych ośrodkach
wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, schroniskach dla nieletnich, pogotowiach opiekuńczych i
policyjnych izbach dziecka, zakładach poprawczych, w ramach zespołów kuratorskiej służby sądowej, jak również w
strukturach organizacji pozarządowych, których celem statutowym jest działalność resocjalizacyjna i proﬁlaktyczna oraz
świadczenie opieki i wsparcia w stosunku do osób społecznie niedostosowanych/zagrożonych społecznym
niedostosowaniem. Ponadto absolwentki i absolwenci posiadają kwaliﬁkacje do pracy zawodowej w placówkach opiekuńczowychowawczych i resocjalizacyjnych, na stanowisku pedagoga szkolnego w szkołach podstawowych oraz wychowawcy w
świetlicach szkolnych i w internatach. Absolwentki i absolwenci mogą także podjąć pracę z dziećmi i młodzieżą w
placówkach wsparcia dziennego jako wychowawcy.
Absolwentki i absolwenci kierunku pedagogika studia I stopnia posiadają uprawnienia pedagogiczne.

Cele kształcenia
Celami kształcenia są:
1. Zdobycie wysokiego poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji profesjonalnych z zakresu pedagogiki i nauk
pomocniczych.
W toku realizacji ścieżki kształcenia pedagogika społeczno-opiekuńcza cele kształcenia obejmują: zdobycie wiedzy
ogólnopedagogicznej, socjologicznej i psychologicznej umożliwiającej zrozumienie społeczno-kulturowego kontekstu
kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz wiedzy specjalistycznej niezbędnej do udzielania skutecznej pomocy
jednostce, rodzinie oraz grupie społecznej w osiąganiu i utrzymaniu pełni możliwości ﬁzycznych, psychicznych i społecznych
w środowisku zamieszkania, placówce oświatowo-wychowawczej i opiekuńczo-wychowawczej oraz w innych miejscach pracy.
W toku realizacji ścieżki kształcenia pedagogika resocjalizacyjna cele kształcenia obejmują: zdobycie wysokiego poziomu
wiedzy ogólnopedagogicznej, socjologicznej i psychologicznej umożliwiającej zrozumienie społeczno-kulturowego kontekstu
niedostosowania społecznego, wiedzy w zakresie diagnozowania przejawów niedostosowania społecznego i zaburzeń w
zachowaniu, koniecznych dla podejmowania pracy proﬁlaktycznej i resocjalizacyjnej z jednostkami i grupami społecznie
niedostosowanymi lub zagrożonymi społecznym niedostosowaniem w instytucjonalnym systemie wychowania, proﬁlaktyki i
resocjalizacji oraz w środowisku otwartym.
2. Wspieranie rozwoju osób studiujących w kierunku otwartości i dialogu, szacunku dla innych oraz wrażliwości na potrzeby
człowieka. Opanowanie podstawowych umiejętności organizacyjnych niezbędnych do planowania i podejmowania
profesjonalnych działań pedagogicznych. Kształtowanie podstawowych umiejętności w zakresie komunikacji
interpersonalnej.
W toku realizacji ścieżki kształcenia pedagogika społeczno-opiekuńcza cele kształcenia obejmują: kształtowanie umiejętności
w zakresie przeprowadzania diagnozy pedagogicznej oraz projektowania działalności zaradczej i kompensacyjnej w różnych
środowiskach.
W toku realizacji ścieżki kształcenia pedagogika resocjalizacyjna cele kształcenia obejmują: kształtowanie umiejętności w
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zakresie diagnozowania i pracy proﬁlaktycznej, resocjalizacyjnej z jednostkami społecznie niedostosowanymi lub
zagrożonymi społecznym niedostosowaniem.
3. Przygotowanie do profesjonalnego pełnienia roli zawodowej pedagoga oraz podejmowania działań projektujących,
innowacyjnych i zmieniających zastaną rzeczywistość. Zdobycie podstawowych umiejętności stosowania adekwatnych
strategii wychowawczych w rozwiązywaniu problemów pedagogicznych oraz udzielaniu wsparcia w różnorodnych
środowiskach wychowawczych. Nabycie umiejętności rozumienia, analizy i samodzielnego opisu procesu kształcenia, a także
podstawowej umiejętności dobierania, stosowania, oceny i modyﬁkacji różnorodnych strategii wspomagania i kierowania
procesem nauczania-uczenia oraz rozwiązywania problemów.
W toku realizacji ścieżki kształcenia pedagogika społeczno-opiekuńcza cele kształcenia obejmują: kształtowanie umiejętności
w zakresie konstruowania programów wspomagania rodziny w trudnych sytuacjach życiowych oraz prowadzenia konsultacji
dla rodziców, nauczycieli i innych podmiotów związanych z potrzebami jednostki, a także poprawą umiejętności
wychowawczych oraz tworzeniem bezpiecznej przestrzeni. Opanowanie biegłości w posługiwaniu się językiem obcym
nowożytnym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
W toku realizacji ścieżki kształcenia pedagogika resocjalizacyjna cele kształcenia obejmują: kształtowanie umiejętności w
zakresie konstruowania strategii i programów proﬁlaktycznych, resocjalizacyjnych nakierowanych na dzieci i młodzież
zagrożone niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanych społecznie oraz na osoby dorosłe, wobec których
wykonywana jest kara pozbawienia wolności czy przebywające w warunkach probacji, a także osoby uzależnione.
Przygotowanie do profesjonalnego pełnienia roli zawodowej pedagoga oraz podejmowania działań innowacyjnych i
zmieniających zastaną rzeczywistość. Opanowanie biegłości w posługiwaniu się językiem obcym nowożytnym na poziomie
B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Potrzeby społeczno-gospodarcze
Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku
Analiza rynku pracy wskazuje na potrzebę zwiększenia liczby osób posiadających profesjonalne kompetencje do
wykonywania zawodu pedagoga. Zmieniające się otoczenie społeczno-kulturowe i gospodarcze regionu i kraju, zmiany
demograﬁczne i nowe wyzwania społeczne otwierają nowe perspektywy dla profesjonalnie przygotowanych pedagogów:
wychowawców, doradców, opiekunów, gotowych udzielać wszechstronnego wsparcia w rozwoju jednostek i grup
społecznych.
Osoby będące absolwentami kierunku pedagogika studia I stopnia uzyskują kwaliﬁkacje do pracy w różnych środowiskach
wychowawczych adekwatnie do ścieżki edukacyjnej: pedagogika resocjalizacyjna lub pedagogika społeczno-opiekuńcza.
Posiadają oni wysokiej jakości kompetencje umożliwiające realizację zadań związanych z profesjonalną diagnozą,
proﬁlaktyką społeczną, projektowaniem innowacyjnych rozwiązań pedagogicznych, wczesną interwencją czy zadaniami
podejmowanymi w systemie wsparcia społecznego czy w readaptacji społecznej. Obszary pracy pedagogicznej absolwentów
i absolwentek są ukierunkowane szczególnie na wspieranie rozwoju dzieci, młodzieży i osób dorosłych, pieczę zastępczą nad
dziećmi i młodzieżą oraz proﬁlaktykę i resocjalizację i readaptację osób i grup niedostosowanych społecznie lub zagrożonych
społecznym niedostosowaniem. Studia przygotowują do pracy w placówkach oświatowych, instytucjach działających na rzecz
dziecka, rodziny oraz seniorów, placówkach wychowawczych, resocjalizacyjnych oraz w służbach społecznych działających w
środowiskach lokalnych czy w organizacjach pozarządowych, realizujących zadania edukacyjne, proﬁlaktyczne,
wychowawcze, opiekuńcze lub resocjalizacyjne.

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi
Osiągnięcie zaplanowanych dla kierunku pedagogika studia I stopnia efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i
kompetencji społecznych pozwala na znaczące zaspokajanie potrzeb społeczno-gospodarczych uzasadniających utworzenie
kierunku.
Współczesne zmiany w obszarze podstawowych środowisk człowieka, zmiany globalne, a także kondycja współczesnego
człowieka pociągają ze sobą zmiany w zakresie potrzeb opiekuńczych dzieci, młodzieży i osób starszych, potrzeb w zakresie
wychowania w placówkach i środowisku otwartym oraz w zakresie pomocy osobom zagrożonym marginalizacją czy
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niedostosowaniem społecznym lub wymagającym wsparcia w procesie readaptacji społecznej.
Efekty uczenia się określone dla kierunku są zgodne z potrzebami społeczno-gospodarczymi i zawodowymi rynku pracy, a
absolwenci/absolwentki przygotowani są do uczestniczenia w życiu zawodowym, społecznym i obywatelskim miasta, regionu
i kraju, do podejmowania zadań wymagających pracy z ludźmi, kierowania, edukowania, wspierania i motywowania do
samorozwoju drugiego człowieka, a także profesjonalnych zadań w obszarze proﬁlaktyki społecznej i resocjalizacji. Diagnoza
potrzeb społeczno-gospodarczych przeprowadzana systematycznie w środowisku lokalnym i analiza tendencji regionalnych i
ogólnokrajowych w zakresie zaspokajania tych potrzeb pozwoliła na określenie adekwatnych efektów uczenia się na kierunku
pedagogika studia I stopnia.
Efekty uczenia się określone dla kierunku pedagogika studia I stopnia nakierowane są na nabycie przez studenta wiedzy i
umiejętności poruszania się we współczesnym świecie, zgodnie z postępem technologicznym i potrzebami społecznogospodarczymi i oczekiwaniami rynku pracy. Dla studiów I stopnia efekty uczenia się obejmują zaawansowaną wiedzę
pedagogiczną oraz z zakresu psychologii, socjologii, podstaw ﬁlozoﬁi oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu pedagogiki
społeczno-opiekuńczej lub pedagogiki resocjalizacyjnej, umiejętności i kompetencje społeczne potrzebne w pracy
pedagogicznej z osobami w różnym wieku i w zróżnicowanych środowiskach wychowawczych.
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Nauka, badania, infrastruktura
Główne kierunki badań naukowych w jednostce
1. Filozoﬁczno-historyczne i kulturowe podstawy rozwoju pedagogiki i jej badań nad edukacją (o różnorodnych ideologiach
edukacyjnych).
2. Wartości oraz dziedzictwo myśli i praktyk pedagogicznych.
3. Dziedzictwo polskiej myśli pedagogicznej i jej współczesne konteksty:
• historia i współczesność polskiej myśli pedagogicznej (koncepcje, kierunki, prądy),
• historia idei – ich historyczna i współczesna rola w wychowaniu i rozwoju pedagogiki jako dyscypliny humanistycznej i
społecznej,
• pedagogika pamięci: tradycja źródłem wiedzy o tożsamości indywidualnej i społecznej,
• kryzysy/przełomy a wyzwania edukacyjne (i wychowawcze) w związku z pandemią COVID-19.
4. Teoria wychowania jako (inter)dyscyplina naukowa i praktyka kulturowa: badania teoretyczne (metoda analityczna,
Canberra plan) dotyczące statusu ﬁlozoﬁczno-naukowego współczesnej teorii wychowania.
5.
Specyﬁka i zasoby środowiska wychowawczego – badania empiryczne w perspektywie różnic kulturowych,
instytucjonalnych, dziedzinowych i prawnych.
6.
Kształcenie nauczycieli oraz wspieranie ich rozwoju na poziomie nauczycieli edukacji elementarnej, szkolnictwa
podstawowego, szkolnictwa średniego oraz nauczycieli akademickich powiązane z badaniami podstawowymi oraz
stosowanymi w następujących subdyscyplinach pedagogicznych: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika
szkolna, pedeutologia, dydaktyka ogólna oraz dydaktyka akademicka.
7. Wspieranie rozwoju kompetencji transwersalnych studentów, doktorantów, nauczycieli, nauczycieli akademickich oraz
innych podmiotów zaangażowanych w sferę działań edukacyjnych.
8. Identyﬁkacja predyktorów przyszłych zagrożeń bezpieczeństwa oraz warunków skutecznej ich eliminacji prowadzona w
nurcie resocjalizacji opartej na faktach (evidence-based rehabilitation).
9. Wspólne obszary problemowe pedagogiki i prawa.
10.
Problematyka wychowania i edukacji dzieci i młodzieży ze specjalnymi problemami edukacyjnymi, zagrożonych
niedostosowaniem społecznym oraz społecznie niedostosowanych w aspekcie kulturowo-cywilizacyjnych przemian
ponowoczesnego świata.
11. Problemy w funkcjonowaniu człowieka w warunkach współczesnych przemian w odniesieniu do poziomu jakości życia,
well-being i zdrowia psychospołecznego w cyklu życia, ze szczególnym uwzględnieniem okresu dorastania, w kontekście
wybranych aspektów zmian rozwojowych.
12.
Edukacja dorosłych dla spójności społecznej (perspektywa transdycyplinarna) ze szczególnym uwzględnieniem
procesów partycypacji obywatelskiej, w kontekście przemian społecznych, kryzysów obywatelskości, kryzysów rodziny,
kryzysu migracyjnego itp.

Związek badań naukowych z dydaktyką
1. Włączenie do procesu kształcenia ogólnopedagogicznego wyników badań w obszarze ﬁlozoﬁczno- historycznych i
kulturowych podstaw rozwoju pedagogiki i jej badań nad edukacją, w tym badań nad dziedzictwem i współczesnymi
koncepcjami, kierunkami i prądami polskiej myśli pedagogicznej.
2. Wykorzystanie rezultatów prowadzonych badań empirycznych i studiów teoretycznych w zakresie teorii wybranych
dziedzin wychowania do aktualizacji wiedzy przekazywanej w ramach kształcenia ogólnopedagogicznego.
3. Wykorzystywanie w treściach kształcenia wyników badań nad rozwojem kompetencji transwersalnych studentów,
doktorantów, nauczycieli, nauczycieli akademickich oraz innych podmiotów zaangażowanych w sferę działań edukacyjnych.
4. Wykorzystywanie w procesie dydaktycznym wyników badań empirycznych nad zasobami środowiska wychowawczego
prowadzonych w perspektywie różnic kulturowych i instytucjonalnych.
5. Włączenie w treściach kształcenia wyników badań w zakresie edukacji zdrowotnej oraz w obszarze jakości życia i zdrowia
psychospołecznego w cyklu życia.
6. Włączenie w proces dydaktyczny wyników badań prowadzonych w zakresie: zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży oraz
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uwarunkowań niedostosowania społecznego; koncepcji współczesnej proﬁlaktyki społecznej i resocjalizacji, z
uwzględnieniem wyników badań realizowanych w nurcie evidence-based practice; związków pedagogiki i prawa; wychowania
i edukacji dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; procesów partycypacji obywatelskiej; pedagogiki
kultury, w szczególności edukacji muzealnej.

Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
Zajęcia na kierunku pedagogika będą prowadzone w pomieszczeniach należących do Instytutu Pedagogiki UJ:
- w budynku przy ul. Batorego 12 (budynek główny oraz pawilon): 2 sale ćwiczeniowe, 1 sala seminaryjna, 1 sala
warsztatowa/treningowa oraz 1 sala wykładowa;
- w 5 salach dydaktycznych i 1 sali dydaktycznej/komputerowej w budynku dydaktycznym przy ul. Ingardena 3.
Biorąc pod uwagę bieżący stan posiadanych pomieszczeń, dostosowanie ich do specyﬁki planowanych zajęć, stan techniczny
i estetyczny oraz realizowany przez Instytut Pedagogiki na bieżąco proces uzupełniania wyposażenia dydaktycznego w
nowoczesny sprzęt audiowizualny i komputerowy można stwierdzić, że baza dydaktyczna umożliwia prawidłową realizację
celów kształcenia.
Infrastruktura Instytutu Pedagogiki obejmuje ponadto bibliotekę zlokalizowaną w budynku przy ul. Ingardena 3. Bieżący stan
zasobów bibliotecznych zapewnia studentom pełny dostęp do literatury zalecanej w procesie kształcenia na kierunku
pedagogika. Biblioteka Instytutu Pedagogiki należy do najlepiej wyposażonych w Polsce bibliotek instytutowych. Księgozbiór
obejmuje obecnie około 40 000 woluminów zapewniających pełny i swobodny dostęp do literatury podstawowej i
uzupełniającej dla poszczególnych przedmiotów wskazanych w planie studiów. Większość zasobów biblioteki została
skonﬁgurowana z katalogiem komputerowym Biblioteki Jagiellońskiej, toteż wypożyczanie i zwroty książek odbywają się z
wykorzystaniem systemu elektronicznego.
W sąsiedztwie biblioteki znajduje się czytelnia wyposażona w podręczny, aktualny księgozbiór. W czytelni znajduje się łącze
internetowe i stanowiska komputerowe dla czytelników.

Nauka, badania, infrastruktura
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Program
Podstawowe informacje
Klasyﬁkacja ISCED:

0111

Liczba semestrów:

6

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:

licencjat

Opis realizacji programu:
Na I roku studiów realizowane są zajęcia z przedmiotów ogólnopedagogicznych oraz przedmioty z zakresu ﬁlozoﬁi,
psychologii, nauk socjologicznych i nauk o zdrowiu dające podbudowę wiedzy pedagogicznej. Ponadto studenci realizują
zajęcia z wychowania ﬁzycznego i emisji głosu. Od II roku studiów studenci dokonują wyboru ścieżki - pedagogika społecznoopiekuńcza lub pedagogika resocjalizacyjna - w ramach której są zobowiązani do realizacji wszystkich przedmiotów
przewidzianych w ramach danej ścieżki. Deklaracja wyboru ścieżki ma miejsce po I semestrze I roku studiów. Na II roku
studiów studenci realizują lektorat z języka obcego nowożytnego. W ramach studiów prowadzone są także zajęcia, których
realizacja umożliwia studentom uzyskanie uprawnień pedagogicznych do pracy na stanowisku pedagoga szkolnego w szkole
podstawowej.

Liczba punktów ECTS
konieczna do ukończenia studiów

180

w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich
lub innych osób prowadzących zajęcia

90

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauki języków obcych

8

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej

79

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych

16

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub
nauk społecznych

6

Liczba godzin zajęć
Łączna liczba godzin zajęć: 2254

Praktyki zawodowe
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych
Praktyki zawodowe są realizowane w wymiarze łącznym 150 godzin dla każdej ścieżki.
Nadzór nad przebiegiem praktyki sprawuje dyrektor placówki, w której student realizuje daną praktykę lub wyznaczony przez
dyrektora placówki opiekun praktyki.
Opiekun studenta: czuwa nad właściwym przebiegiem praktyki; udziela merytorycznych i metodycznych rad i wskazówek w
czasie przygotowania zajęć, a po ich przeprowadzeniu wydaje stosowne zalecenia; potwierdza w dzienniku praktyk przebieg
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każdego dnia praktyki; po zakończeniu praktyki omawia ze studentem jej przebieg i wpisuje do dziennika opinie wraz z
oceną za wykonanie powierzonych zadań.
Student rozpoczyna praktykę od spotkania z dyrektorem placówki, w której odbywa praktykę lub wyznaczonym przez niego
opiekunem praktyk. W trakcie spotkania ustalany jest harmonogram zajęć i plan pracy na czas praktyki.
W czasie praktyki student powinien - zgodnie z otrzymaną szczegółową instrukcją: obserwować zajęcia związane z różnymi
odcinkami pracy danej instytucji; przeprowadzać różne zajęcia wynikające z normalnego rytmu pracy instytucji; do
prowadzonych zajęć opracować konspekt lub inną wymaganą dokumentację zgodnie z otrzymanymi wskazówkami i
przedstawić go do akceptacji opiekunowi w przeddzień prowadzonych zajęć lub w wymaganym terminie.
Warunkiem uzyskania zaliczenia praktyk jest złożenie wypełnionego dziennika praktyk wraz z kompletem konspektów
prowadzonych zajęć i innych wymaganych materiałów złożonych przez studenta u odpowiedniego opiekuna praktyk, czyli
pracownika Instytutu Pedagogiki, któremu funkcja ta została powierzona w ramach przydziału zajęć dydaktycznych w
Instytucie Pedagogiki w danym roku akademickim.
Zaliczenia praktyk oraz wpisów do systemu USOS dokonuje Opiekun praktyk ze strony Instytutu Pedagogiki.
Praktyki podlegają odrębnemu zaliczeniu zgodnie z planem i programem studiów.
Za pozytywne ukończenie praktyki student otrzymuje określoną planem studiów danej ścieżki liczbę punktów ECTS.
Ponadto studenci odbywają praktyki pedagogiczne w szkołach podstawowych w wymiarze 150 godzin, których realizacja
umożliwia studentom uzyskanie uprawnień pedagogicznych.

Ukończenie studiów
Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)
Złożenie pracy dyplomowej i zdanie egzaminu dyplomowego.

Program
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Efekty uczenia się
Wiedza
Kod

Treść

PRK

PED_K1_W01

Absolwent zna i rozumie pedagogiczne kategorie pojęciowe organizujące wiedzę
operacyjną: pedagogika, subdyscypliny pedagogiczne, wychowanie, kształcenie,
rozwój, proces, sytuacja, relacja, komunikacja, podmioty relacji, koncepcje i teorie
pedagogiczne.

P6U_W, P6S_WG

PED_K1_W02

Absolwent zna i rozumie specyﬁkę pedagogiki, jej miejsce w systemie nauk oraz jej
przedmiotowe i metodologiczne powiązania z innymi dyscyplinami nauk.

P6U_W, P6S_WG

PED_K1_W03

Absolwent zna i rozumie specyﬁkę subdyscyplin pedagogiki, obejmującą
terminologię, podstawy teoretyczne i metodyczne.

P6U_W, P6S_WG

PED_K1_W04

Absolwent zna i rozumie zasady projektowania i prowadzenia badań w pedagogice
służące diagnozie pedagogicznej jednostki, rodziny, grupy, społeczności lokalnej.

P6U_W, P6S_WG

PED_K1_W05

Absolwent zna i rozumie najważniejsze tradycyjne i współczesne nurty oraz systemy
pedagogiczne, rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania.

P6U_W, P6S_WG

PED_K1_W06

Absolwent zna i rozumie ﬁlozoﬁczne źródła wyodrębnienia się myśli pedagogicznej
oraz ich znaczenie dla teorii i praktyki pedagogicznej.

P6U_W, P6S_WG

PED_K1_W07

Absolwent zna i rozumie wybrane koncepcje człowieka: ﬁlozoﬁczne, psychologiczne i
społeczne stanowiące teoretyczne podstawy działalności pedagogicznej.

P6U_W, P6S_WG

PED_K1_W08

Absolwent zna i rozumie prawidłowości rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w
aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym ważne dla procesów
wychowania i kształcenia.

P6U_W, P6S_WG

PED_K1_W09

Absolwent zna i rozumie procesy psychiczne i mechanizmy funkcjonowania człowieka
istotne dla kształcenia i wychowania.

P6U_W, P6S_WG

PED_K1_W10

Absolwent zna i rozumie mikro- i makrostrukturalne zjawiska i procesy społeczne,
współtworzące teoretyczne podstawy działalności pedagogicznej oraz rodzaje więzi
społecznych i rządzące nimi prawidłowości.

P6U_W, P6S_WG

PED_K1_W11

Absolwent zna i rozumie podstawy kształtowania się stosunków interpersonalnych,
teorie komunikowania interpersonalnego oraz zaburzenia procesów komunikacyjnych
w relacjach międzyludzkich.

P6U_W, P6S_WG

PED_K1_W12

Absolwent zna i rozumie współczesne teorie, koncepcje i praktyki wychowania oraz
różnorodne uwarunkowania tych procesów.

P6U_W,
P6S_WG,
P6S_WK

PED_K1_W13

Absolwent zna i rozumie specyﬁkę środowisk wychowawczych i procesy w nich
zachodzące.

P6U_W,
P6S_WG,
P6S_WK

PED_K1_W14

Absolwent zna i rozumie główne nurty myślenia o współczesnych koncepcjach i
praktykach kształcenia oraz o procesie nauczania-uczenia się, jego prawidłowościach
i strategiach edukacyjnego wsparcia

P6U_W, P6S_WG

PED_K1_W15

Absolwent zna i rozumie podstawy prawne, organizację i funkcjonowanie instytucji
kultury, wychowawczych, opiekuńczych, proﬁlaktycznych, resocjalizacyjnych,
readaptacyjnych i innych instytucji pomocowych.

P6U_W, P6S_WK,
P6S_WG

PED_K1_W16

Absolwent zna i rozumie miejsce i rolę osób uczestniczących w działalności
edukacyjnej w wybranych obszarach pracy pedagoga.

P6S_WG, P6U_W

PED_K1_W17

Absolwent zna i rozumie normy, procedury i dobre praktyki stosowane w działalności
pedagogicznej.

P6S_WG, P6U_W

Efekty uczenia się
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Kod

Treść

PRK

PED_K1_W18

Absolwent zna i rozumie zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach i
placówkach oświatowych, instytucjach kultury, wychowawczych, opiekuńczych,
proﬁlaktycznych, resocjalizacyjnych, readaptacyjnych i innych instytucjach
pomocowych.

P6S_WG,
P6S_WK

PED_K1_W19

Absolwent zna i rozumie normy etyczne w pracy pedagoga oraz zasady ochrony
własności intelektualnej.

P6S_WK, P6U_W

PED_K1_W20

Absolwent zna i rozumie zasady projektowania ścieżki własnego rozwoju.

P6S_WK, P6U_W

PED_K1_W21

Absolwent zna i rozumie zagadnienia edukacji włączającej, a także sposoby realizacji
zasady inkluzji.

P6U_W, P6S_WG

PED_K1_W22

Absolwent zna i rozumie sposoby projektowania i prowadzenia działań
diagnostycznych w praktyce pedagogicznej.

P6U_W, P6S_WG

PED_K1_W23

Absolwent zna i rozumie strukturę i funkcje systemu oświaty oraz alternatywnych
form edukacji – cele, podstawy prawne, organizację i ich funkcjonowanie.

P6U_W, P6S_WK

PED_K1_W24

Absolwent zna i rozumie teorie wyjaśniające problemy społeczne, ich uwarunkowania
oraz sposoby zapobiegania i rozwiązywania tych problemów.

P6U_W,
P6S_WG,
P6S_WK

PED_K1_W25

Absolwent zna i rozumie problematykę praw człowieka ze szczególnym
uwzględnieniem praw dziecka i rodziny.

P6U_W,
P6S_WG,
P6S_WK

PED_K1_W26

Absolwent zna i rozumie podstawy funkcjonowania i dysfunkcje aparatu mowy,
zasady emisji głosu, podstawy funkcjonowania narządu wzroku, słuchu i równowagi.

P6U_W, P6S_WG

Kod

Treść

PRK

PED_K1_U01

Absolwent potraﬁ rozpoznawać, modyﬁkować oraz oceniać sytuacje i procesy
wychowawcze w świetle różnych teorii i koncepcji pedagogicznych, stosować
adekwatne strategie wychowawcze w rozwiązywaniu problemów pedagogicznych
oraz udzielać wsparcia w zróżnicowanych środowiskach wychowawczych.

P6U_U, P6S_UW

PED_K1_U02

Absolwent potraﬁ posługiwać się podstawowymi pojęciami teoretycznymi w celu
analizowaniu motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania
sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych
kontekstów działalności pedagogicznej.

P6U_U, P6S_UW

PED_K1_U03

Absolwent potraﬁ dokonywać syntezy interdyscyplinarnej wiedzy pedagogicznej w
ramach podstawowych zagadnień pedagogicznych w celu analizowania i
interpretowania różnorodnych problemów społecznych.

P6U_U, P6S_UW

PED_K1_U04

Absolwent potraﬁ obserwować, analizować i interpretować różnorodne zjawiska
społeczne oraz potraﬁ powiązać je z różnymi obszarami działalności pedagogicznej.

P6U_U, P6S_UW

PED_K1_U05

Absolwent potraﬁ prezentować własne pomysły, wątpliwości i sugestie, popierając je
argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych.

P6U_U, P6S_UK

PED_K1_U06

Absolwent potraﬁ samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne
umiejętności korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii
informacyjnych.

P6U_U, P6S_UW

PED_K1_U07

Absolwent potraﬁ pisać teksty naukowe oraz stosować reguły dotyczące ochrony
własności intelektualnej, potraﬁ w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się na
P6U_U, P6S_UW
tematy dotyczące wybranych zagadnień pedagogicznych z wykorzystaniem różnych
ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak i innych dyscyplin.

Umiejętności

Efekty uczenia się
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Kod

Treść

PRK

PED_K1_U08

Absolwent potraﬁ stosować umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie
przykładów badań oraz konstruowanie i prowadzenie prostych badań naukowych;
potraﬁ sformułować wnioski, opracować i zaprezentować wyniki oraz wskazywać
kierunki dalszych badań.

P6U_U, P6S_UW

PED_K1_U09

Absolwent potraﬁ stosować umiejętność rozumienia, analizy i samodzielnego opisu
procesu kształcenia a także podstawową umiejętność dobierania, stosowania, oceny i
modyﬁkacji różnorodnych strategii wspomagania i kierowania procesem nauczania uczenia się oraz rozwiązywania problemów.

P6U_U, P6S_UW,
P6S_UK

PED_K1_U10

Absolwent potraﬁ stosować podstawowe umiejętności w zakresie komunikacji
interpersonalnej, potraﬁ używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w
sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych
ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów.

P6U_U, P6S_UK

PED_K1_U11

Absolwent potraﬁ pracować nad własnym rozwojem oraz rozwojem uczestników
procesów edukacyjno-wychowawczych oraz wspierać ich samodzielność w
zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe
życie.

P6U_U, P6S_UO,
P6S_UU

PED_K1_U12

Absolwent potraﬁ pracować w zespole, wyznaczać oraz przyjmować wspólne cele
działania, planować i podejmować profesjonalne działania, oceniać, monitorować i
modyﬁkować różnorodne sytuacje, procesy i problemy społeczne.

P6U_U, P6S_UO

PED_K1_U13

Absolwent potraﬁ przestrzegać zasad i norm etycznych w działaniach na rzecz siebie
i innych osób, dostrzegać i analizować dylematy etyczne oraz przewidywać skutki
konkretnych działań pedagogicznych.

P6U_U

PED_K1_U14

Absolwent potraﬁ dokonywać analizy własnych działań i wskazywać ewentualne
obszary wymagające modyﬁkacji w działaniach pedagogicznych.

P6U_U, P6S_UU

PED_K1_U15

Absolwent potraﬁ rozpoznawać potrzeby, możliwości i uzdolnienia wychowanków i
podopiecznych oraz projektować i prowadzić działania wspierające ich integralny
rozwój.

P6U_U, P6S_UW

PED_K1_U16

Absolwent potraﬁ projektować i realizować programy proﬁlaktyczne oraz programy
wychowawczo - proﬁlaktyczne skierowane do różnych środowisk wychowawczych.

P6U_U, P6S_UW

PED_K1_U17

Absolwent potraﬁ pracować z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

P6U_U, P6S_UW

PED_K1_U18

Absolwent potraﬁ odpowiedzialne planować, organizować i ewaluować proces
edukacji, wychowania, opieki, proﬁlaktyki, resocjalizacji, readaptacji w różnych
środowiskach wychowawczych.

P6U_U, P6S_UW

PED_K1_U19

Absolwent potraﬁ skutecznie realizować działania wspomagające wychowanków i
podopiecznych różnych środowisk wychowawczych w świadomym i odpowiedzialnym
podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych.

P6U_U, P6S_UW

PED_K1_U20

Absolwent potraﬁ posługiwać się aparatem mowy zgodnie z zasadami emisji głosu.

P6S_UW

PED_K1_U21

Absolwent potraﬁ posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego
Systemu Opisu Kształcenia Językowego, zwłaszcza w obszarze specjalistycznej
terminologii pedagogicznej.

P6S_UK

Kompetencje społeczne
Kod

Treść

PRK

PED_K1_K01

Absolwent jest gotów do dokonywania oceny poziomu własnych kompetencji
profesjonalnych oraz posiada przekonanie o potrzebie podejmowania świadomych
działań w kierunku projektowania ścieżki własnego rozwoju osobistego i
zawodowego.

P6U_K, P6S_KK

Efekty uczenia się
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Kod

Treść

PRK

PED_K1_K02

Absolwent jest gotów do wdrażania wartości nauk pedagogicznych jako podstawy
orientacyjnej dla wszelkich profesjonalnych działań pedagogicznych.

P6U_K, P6S_KK

PED_K1_K03

Absolwent jest gotów do podejmowania aktywnych indywidualnych i zespołowych
działań pedagogicznych w środowisku społecznym w oparciu o wzory właściwego
postępowania, wartości humanistyczne oraz tradycje i dorobek zawodu pedagoga.

P6S_KR, P6U_K,
P6S_KO

PED_K1_K04

Absolwent jest gotów do zachowania się w sposób profesjonalny oraz do
przestrzegania zasad etyki zawodowej w każdym obszarze działań pedagogicznych.

P6U_K, P6S_KR

PED_K1_K05

Absolwent jest gotów do identyﬁkowania dylematów i problemów etycznych w pracy
pedagogicznej oraz ich rozwiązywania.

P6U_K, P6S_KR

PED_K1_K06

Absolwent jest gotów do przejęcia odpowiedzialności za własne przygotowanie do
pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, a także do
promowania wartości odpowiedzialności w środowisku.

P6U_K, P6S_KR

PED_K1_K07

Absolwent jest gotów do komunikowania się i współpracy z otoczeniem, w tym z
ekspertami oraz osobami niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie oraz do
aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania
pedagogiczne.

P6S_KK, P6U_K,
P6S_KO

PED_K1_K08

Absolwent jest gotów do rozpoznawania środowisk, w których podejmuje aktywność
zawodową.

P6U_K, P6S_KO

PED_K1_K09

Absolwent jest gotów do projektowania działań zmierzających do rozwoju instytucji i
organizacji, w których podejmowana jest działalność pedagogiczna oraz
stymulowania poprawy jakości pracy tych instytucji i organizacji.

P6U_K, P6S_KO

PED_K1_K10

Absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy pedagogicznej
potrzebnej do rozwiazywania problemów społecznych i poszukiwania sposobów
rozwiązań problemów w oparciu o wiedzę ekspercką.

P6S_KK

Efekty uczenia się
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Plany studiów
Program obejmuje zajęcia obligatoryjne i fakultatywne. W ramach zajęć do wyboru realizowane są następujące zajęcia: a)
język obcy; b) wychowanie ﬁzyczne; c) seminarium dyplomowe. Ponadto po I roku studiów student jest zobowiązany do
wyboru jednej z dwóch ścieżek w wymiarze 720 godz., za której realizację uzyskuje 61 ECTS: pedagogika społecznoopiekuńcza lub pedagogika resocjalizacyjna. Studenci, którzy zadeklarowali wybór ścieżki pedagogika społeczno-opiekuńcza
lub pedagogika resocjalizacyjna są zobowiązani do realizacji wszystkich przedmiotów z danej ścieżki.

Semestr 1
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Wprowadzenie do pedagogiki

45

4,0

egzamin

O

Historia myśli i praktyk pedagogicznych

45

4,0

egzamin

O

Historia ﬁlozoﬁi z elementami etyki

45

4,0

egzamin

O

Komunikacja interpersonalna

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Trening interpersonalny

30

1,0

zaliczenie

O

Wprowadzenie do socjologii

45

4,0

egzamin

O

Podstawy umiejętności studiowania

15

1,0

zaliczenie na
O
ocenę

Technologie informacyjne w pracy pedagoga

15

1,0

zaliczenie

Ochrona własności intelektualnej

15

1,0

zaliczenie na
O
ocenę

Emisja głosu z warsztatem autoprezentacyjnym

15

1,0

zaliczenie

O

Szkolenie BHK

4

-

zaliczenie

O

Wychowanie ﬁzyczne

30

-

zaliczenie

O

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej

15

2,0

egzamin

O

Pedagogika społeczna

45

4,0

egzamin

O

Współczesne kierunki pedagogiczne

45

4,0

egzamin

O

Wprowadzenie do psychologii

15

2,0

egzamin

O

Koncepcje psychologiczne człowieka

15

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Psychologia rozwoju człowieka

45

4,0

egzamin

O

Psychologia społeczna

30

2,0

egzamin

O

Psychologia wychowania i kształcenia

15

2,0

egzamin

O

Przedmiot

O

Semestr 2
Przedmiot

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Podstawy andragogiki

30

2,0

egzamin

O

Biomedyczne podstawy rozwoju w cyklu życia

45

4,0

egzamin

O

Zaburzenia w rozwoju dzieci i młodzieży

30

2,0

egzamin

O

Diagnoza pedagogiczna

30

2,0

egzamin

O

Prawo oświatowe

15

2,0

egzamin

O

Pierwsza pomoc przedlekarska

15

1,0

zaliczenie

O

Socjologia małych grup

15

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Wychowanie ﬁzyczne

30

-

zaliczenie

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Antropologiczne i aksjologiczne podstawy wychowania i kształcenia

30

2,0

egzamin

O

Socjologia edukacji

30

2,0

egzamin

O

Teoretyczne podstawy wychowania

45

3,0

egzamin

O

Podstawy dydaktyki

45

3,0

egzamin

O

Metodyka pracy dydaktycznej

15

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Wprowadzenie do pedagogiki rodziny

15

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia

30

2,0

egzamin

O

Proﬁlaktyka społeczna

30

2,0

egzamin

O

Język obcy B2

60

-

zaliczenie na
O
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Pedagogika resocjalizacyjna

45

4,0

egzamin

O

Prawne podstawy resocjalizacji

30

2,0

egzamin

O

Projektowanie pracy pedagoga szkolnego

15

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

4,0

egzamin

Przedmiot

O

Semestr 3
Przedmiot

Ścieżka: Pedagogika resocjalizacyjna
Przedmiot

Ścieżka: Pedagogika społeczno-opiekuńcza
Przedmiot
Pedagogika opiekuńcza

Plany studiów

O
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Prawo rodzinne i opiekuńcze

30

2,0

egzamin

Projektowanie pracy pedagoga szkolnego

15

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Teoretyczne podstawy kształtowania stosunków międzyludzkich

15

2,0

egzamin

Metodyczne podstawy wychowania

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Pedagogika porównawcza

15

2,0

egzamin

Metodyka upowszechniania wiedzy pedagogicznej

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Edukacja ekologiczna

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Praktyki pedagogiczne

75

3,0

zaliczenie

O

Język obcy B2

60

8,0

egzamin

O

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Diagnozowanie pedagogiczne (uczeń, rodzina, szkoła, środowisko)

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Metodyka pracy pedagoga szkolnego

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Metodyka pracy proﬁlaktyczno-resocjalizacyjnej w środowisku
otwartym

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Praktyka zawodowa I ( w instytucjach proﬁlaktycznoresocjalizacyjnych)

75

5,0

zaliczenie

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Diagnozowanie pedagogiczne (uczeń, rodzina, szkoła, środowisko)

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Metodyka pracy pedagoga szkolnego

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Praktyka zawodowa I (w placówkach opiekuńczo-wychowawczych)

75

5,0

zaliczenie

Przedmiot

O

Semestr 4
Przedmiot

O

O

Ścieżka: Pedagogika resocjalizacyjna
Przedmiot

O

Ścieżka: Pedagogika społeczno-opiekuńcza
Przedmiot

Plany studiów

O
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Semestr 5
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Projektowanie badań w pedagogice

45

4,0

egzamin

Pedagogika kultury

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Praktyki pedagogiczne

75

3,0

zaliczenie

O

Seminarium dyplomowe

30

-

zaliczenie

O

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Teorie dewiacji

45

4,0

egzamin

Podstawy diagnozy w resocjalizacji

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Elementy socjoterapii

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Metodyka pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Pedagogika penitencjarna i pomoc postpenitencjarna

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Metodyka wychowania resocjalizującego

45

4,0

egzamin

O

Praktyka zawodowa II (w instytucjach resocjalizacyjnych)

75

5,0

zaliczenie

O

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Poradnictwo opiekuńczo-wychowawcze z elementami doradztwa
zawodowego

45

4,0

egzamin

System pomocy społecznej

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

System pieczy zastępczej

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Podstawy gerontogogiki

15

2,0

egzamin

O

Teorie problemów społecznych

30

2,0

egzamin

O

Elementy socjoterapii

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Metodyka pracy proﬁlaktycznej

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Metodyka pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Metodyka pracy w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia

15

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Przedmiot

O

Ścieżka: Pedagogika resocjalizacyjna
Przedmiot

O

Ścieżka: Pedagogika społeczno-opiekuńcza
Przedmiot

Plany studiów

O
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

50

3,0

zaliczenie

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

10,0

zaliczenie

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Podstawy seksuologii

15

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Streetworking

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Suicydologia

15

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Wprowadzenie do psychoterapii rodzin

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Wprowadzenie do psychoterapii uzależnień

45

4,0

egzamin

O

Zmiana społeczna a przestępczość

30

2,0

egzamin

O

Ewaluacja programów proﬁlaktycznych i resocjalizacyjnych

15

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Podstawy seksuologii

15

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Streetworking

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Suicydologia

15

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Wprowadzenie do psychoterapii rodzin

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Metodyka pracy asystenta rodziny

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Metodyka pracy społeczno-opiekuńczej w środowisku otwartym

15

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Praktyka zawodowa III (w środowisku otwartym)

25

2,0

zaliczenie

Przedmiot
Praktyka zawodowa II (w domach pomocy społecznej i ośrodkach
wsparcia)

O

Semestr 6
Przedmiot
Seminarium dyplomowe

O

Ścieżka: Pedagogika resocjalizacyjna
Przedmiot

Ścieżka: Pedagogika społeczno-opiekuńcza
Przedmiot

Plany studiów

O
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O - obowiązkowy
F - fakultatywny

Plany studiów
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Sylabusy

Karta tytułowa - Sylabusy
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Wprowadzenie do pedagogiki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDS.110.5cdbee6bdc53d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Pedagogika

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem jest zapoznanie studenta z podstawowym kanonem wiedzy pedagogicznej pozwalającej na jej rozumienie
na wyższych poziomach ogólności oraz zagadnień specjalistycznych. Dotyczy on przede wszystkim: (1) podstaw
pedagogiki jako współczesnej nauki, (2) podstaw badawczych i metodycznych oraz (3) podstaw pedagogicznej
praktyki koegzystencjalnej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Podstawową terminologię obowiązującą w pedagogice
oraz historię pedagogiki jako nauki.

PED_K1_W01,
PED_K1_W03,
PED_K1_W13

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

W2

Status badawczy pedagogiki w systemie nauk
uniwersalnych i szczegółowych, interdyscyplinarny
charakter wiedzy pedagogicznej oraz kryteria
różnicowania subdyscyplin pedagogicznych.

PED_K1_W01,
PED_K1_W02,
PED_K1_W03,
PED_K1_W06,
PED_K1_W13

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

W3

Różnice w procedurach metodologicznych nauk
kulturowych i przyrodniczych oraz podstawowych
metodach badawczych wykorzystywanych w naukach
społecznych.

PED_K1_W01,
PED_K1_W02,
PED_K1_W03,
PED_K1_W05,
PED_K1_W06

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

Antropologiczne i aksjologiczne wyznaczniki
określające cele edukacji oraz wynikającą z nich
specyﬁkę relacji i sytuacji pedagogicznej.

PED_K1_W01,
PED_K1_W03,
PED_K1_W05,
PED_K1_W11,
PED_K1_W17,
PED_K1_W19

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

Ze zrozumieniem analizować poruszane w tekstach
zagadnienia oraz je rekonstruować uwzględniając
stanowiska poszczególnych autorów,

PED_K1_U01,
PED_K1_U02,
PED_K1_U05,
PED_K1_U06,
PED_K1_U10,
PED_K1_U12,
PED_K1_U13,
PED_K1_U20

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

Samodzielnie dokonywać porównań oraz syntez
zagadnień omawianych w różnych tekstach
przedmiotowych.

PED_K1_U03,
PED_K1_U05,
PED_K1_U06,
PED_K1_U12,
PED_K1_U13,
PED_K1_U20

zaliczenie

Potraﬁ opracować tekst pod względem strukturalnym
oraz wskazać zawarte w nim problemy,

PED_K1_U02,
PED_K1_U05,
PED_K1_U06,
PED_K1_U07,
PED_K1_U10,
PED_K1_U12,
PED_K1_U13,
PED_K1_U20

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

K1

Brania udziału w dyskusji, uczenia się umiejętności
słuchania, formułowania poprawnych językowo
i przedmiotowo argumentów, przygotowywania
szerszych wypowiedzi na zadany temat.

PED_K1_K01,
PED_K1_K02,
PED_K1_K04,
PED_K1_K06,
PED_K1_K07

zaliczenie

K2

PED_K1_K01,
PED_K1_K03,
Brania udziału w pracach zespołowych oraz
PED_K1_K04,
ponoszenia współodpowiedzialności zarówno
PED_K1_K05,
za wydzielony dla niego fragment, jak i całość zadania.
PED_K1_K06,
PED_K1_K07

zaliczenie

W4

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

U2

U3

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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K3

Pracy nad własnym rozwojem osobistym, jako
człowieka oraz zawodowym, jako pedagoga (rozwoju
zainteresowań oraz cech charakteru profesjonalnego
pedagoga).

PED_K1_K01,
PED_K1_K03,
PED_K1_K04,
PED_K1_K06,
PED_K1_K07

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

K4

Przestrzegania zasad kultury osobistej, norm
etycznych oraz poprawności językowej w relacjach
z prowadzącym, innymi studentami oraz relacjach
pedagogicznych.

PED_K1_K02,
PED_K1_K04,
PED_K1_K05,
PED_K1_K06

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

ćwiczenia

30

uczestnictwo w egzaminie

1

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

przygotowanie do egzaminu

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

konsultacje

4

przygotowanie do testu zaliczeniowego

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wykład. Język, pojęcia i podstawowa terminologia obowiązująca w pedagogice.
Różnie w języku służącym budowaniu teorii i języku służącym praktyce
pedagogicznej.
Umiejscowienie problematyki badawczej współczesnej pedagogiki pośród nauk
uniwersalnych i szczegółowych.

W1, W2, U1, K1

2.

Wykład. Przedmiot pedagogiki. Kryteria różnicowania subdyscyplin
pedagogicznych. Uzasadnienia potrzeby zachowania inter- i transdyscyplinarnego
charakteru wiedzy pedagogicznej.

W2, U1, U2, K1

Sylabusy
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3.

Wykład. Procedury metodologiczne w naukach przyrodniczych i kulturowych
(różnice i podobieństwa) oraz pedagogikce jako nauce humanistycznej i
społecznej o podbudowie biologicznej.

W3, U1, U2, U3, K1

4.

Wykład. Historyczne i kulturowe kontekty konstytuowania się pedagogiki jako
nauki oraz rozwój stosowanych metod badawczych.

W1, U1, U2, U3, K1

5.

Wykład. Antropologiczne i aksjologiczne wyznaczniki określających cele
wychowania i kształcenia (hierarchia wartości, aporie pedagogiczne); specyﬁka
sytuacji i relacji pedagogicznej

W4, U1, U2, U3, K1

6.

Ćwiczenia. Język pedagogiki i pedagogów. Podstawowe pojęcia i terminy służące
do opisu i rozumienia zjawisk pedagogicznych.

W1, U1, U2, U3, K1, K2,
K3, K4

7.

Ćwiczenia. Antropologia, aksjologia i dialogika sytuacji i relacji pedagogicznej.

W4, U1, U2, U3, K1, K2,
K3, K4

8.

Ćwiczenia. Historia konstytuowania się pedagogiki jako nauki. Wydarzenia oraz
główni promotorzy zmian.

W1, U1, U2, U3, K1, K2,
K3, K4

9.

Ćwiczenia. Przedmiot pedagogiki oraz potrzeba interdyscyplinarności
pedagogicznej wiedzy służącej profesjonalizacji praktyki. Kryteria
subdyscyplinarnego różnicowania przedmiotu,

W2, U1, U2, U3, K1, K2,
K3, K4

10.

Ćwiczenia. Wartości jako podstawowe wyznaczniki określające cele wychowania i
kształcenia (wolność i odpowiedzialność)

W4, U1, U2, U3, K1, K2,
K3, K4

11.

Ćwiczenia. Podstawowe metody badań pedagogicznych,

W3, U1, U2, U3, K1, K2,
K3, K4

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny / ustny

warunek dopuszczenia do egzaminu: zaliczenie z ćwiczeń.
Zaliczenie przedmiotu: ocena pozytywna z egzaminu.

ćwiczenia

zaliczenie

warunki zaliczenia ćwiczeń: obecności min.90%; aktywny udział w
zajęciach (w tym zaliczenie zadań cząstkowych)

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Historia myśli i praktyk pedagogicznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDS.110.5cdbee6c0d25c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Pedagogika

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Student posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje związane z zakresem prowadzonego przedmiotu (patrz
efekty kształcenia)

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

myśl i praktyki pedagogiczne w ujęciu historycznym,
od Starożytności do początków XX wieku, w tym: wybrane koncepcje wychowania i kształcenia
wyróżniające się na tle poszczególnych epok
historycznych - wybrane praktyki w formie szkół,
uniwersytetów i innych instytucji edukacyjnych oraz
władz nadzorujących oświatę i naukę na przestrzeni
wieków

PED_K1_W05,
PED_K1_W06,
PED_K1_W17,
PED_K1_W19,
PED_K1_W21,
PED_K1_W25

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

porównywać i krytycznie oceniać poznane koncepcje
wychowania i kształcenia oraz praktyki edukacyjne
pod kątem ich założeń, celów i metod działania

PED_K1_U01,
PED_K1_U02,
PED_K1_U03,
PED_K1_U06,
PED_K1_U10,
PED_K1_U13

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

wykorzystać historyczną wiedzę z zakresu teorii
i praktyk pedagogicznych do analizy i rozumienia
współczesnych zjawisk edukacyjnych i myśli
pedagogicznej

PED_K1_U01,
PED_K1_U02,
PED_K1_U03,
PED_K1_U04,
PED_K1_U05,
PED_K1_U06,
PED_K1_U10,
PED_K1_U11,
PED_K1_U13

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

pogłębiania swojego namysłu, reﬂeksyjności
i krytycznego oglądu stanu i zadań edukacji przez
pryzmat dziejów myśli i praktyk pedagogicznych,

PED_K1_K01,
PED_K1_K03,
PED_K1_K04,
PED_K1_K05,
PED_K1_K06,
PED_K1_K07,
PED_K1_K08,
PED_K1_K09,
PED_K1_K10

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

przestrzegania zasad etyki zawodowej

PED_K1_K01,
PED_K1_K03,
PED_K1_K04,
PED_K1_K05,
PED_K1_K06,
PED_K1_K10

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

U2

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

K2

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

przygotowanie do ćwiczeń

15

przygotowanie do sprawdzianu

15

Sylabusy
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przygotowanie do egzaminu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Myśl i praktyki pedagogiczne Starożytności. Od Homera do Isokratesa
(wychowanie spartańskie i ateńskie; soﬁści, Sokrates, Platon, Arystoteles,
Isokrates o kształceniu i wychowaniu)

W1, U1, U2, K1, K2

2.

Myśl i praktyki pedagogiczne Starożytności. Wychowanie i kształcenie grecko –
rzymskie w epoce hellenistycznej

W1, U1, U2, K1, K2

3.

Myśl i praktyki pedagogiczne Średniowiecza. Wychowanie i kształcenie religijne.
Rozwój szkół zakonnych, katedralnych i paraﬁalnych

W1, U1, U2, K1, K2

4.

Myśl i praktyki pedagogiczne Średniowiecza. Myśl scholastyczna i rozwój
uniwersytetów

W1, U1, U2, K1, K2

5.

Myśl i praktyki pedagogiczne Renesansu. Humanizm Erazma z Rotterdamu, myśl
edukacyjna Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Petrycego z Pilzna, realizm
Montaigne’a

W1, U1, U2, K1, K2

6.

Myśl i praktyki pedagogiczne XVII i XVIII wieku. Szkolnictwo jezuickie i pijarskie.
Akademia Krakowska i jej kolonie. Uniwersalizm edukacyjny Jana Amosa
Komeńskiego

W1, U1, U2, K1, K2

7.

Myśl i praktyki pedagogiczne XVII i XVIII wieku. Oświeceniowe koncepcje Johna
Locke’a, François Fenelona, Jean Jacques Rousseau

W1, U1, U2, K1, K2

8.

Myśl i praktyki pedagogiczne XVII i XVIII wieku. Oświata ludu i edukacja publiczna
doby Oświecenia. Immanuel Kant o pedagogice

W1, U1, U2, K1, K2

9.

Myśl i praktyki pedagogiczne XVII i XVIII wieku. Komisja Edukacji Narodowej i myśl
reformatorska Grzegorza Piramowicza, Stanisława Konarskiego, Hugona Kołłątaja

W1, U1, U2, K1, K2

10.

Myśl i praktyki pedagogiczne XIX wieku. Neohumanizm w koncepcjach Wilhelma
von Humboldta i Johna Stuarta Milla a pozytywizm Herberta Spencera

W1, U1, U2, K1, K2

11.

Myśl i praktyki pedagogiczne XIX wieku. Johann Friedrich Herbart i szkoła
tradycyjna

W1, U1, U2, K1, K2

12.

Myśl i praktyki pedagogiczne XIX wieku. Myśl pedagogiczna Bronisława
Trentowskiego

W1, U1, U2, K1, K2

13.

Myśl pedagogiczna XX wieku. Nowe Wychowanie, „stulecie dziecka”,
pajdocentryzm i walka o prawa dziecka. Pragmatyzm edukacyjny Johna Deweya

W1, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

uzyskanie min. 55% punktów na egzaminie

ćwiczenia

zaliczenie pisemne

uzyskanie min. 55% punktów na colloquium, obecność i aktywność na
zajęciach (dopuszczona 1 nieobecność)

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność w zajęciach jest obowiązkowa

Sylabusy
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Historia ﬁlozoﬁi z elementami etyki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDS.110.5cdbee6c34b19.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Student posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie treści realizowanego modułu, które pozwalają mu
na dokonanie samodzielnej, opisowej i normatywnej podstawowej analizy problemów ﬁlozoﬁczno-etycznych (w
tym ﬁlozoﬁcznych problemów związanych z edukacją)

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

podstawowe pojęcia z zakresu ﬁlozoﬁi i etyki

PED_K1_W06,
PED_K1_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
projekt

W2

poglądy głównych przedstawicieli ﬁlozoﬁi, od antyku
do współczesności

PED_K1_W06,
PED_K1_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

W3

relacje między etyką a ﬁlozoﬁą i sposobami
uprawiania tych dziedzin wiedzy oraz z zakresu relacji
ﬁlozoﬁi i etyki do pedagogiki

PED_K1_W02,
PED_K1_W06,
PED_K1_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
projekt

W4

główne nurty ﬁlozoﬁi edukacji i aksjologii
pedagogicznej

PED_K1_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

W5

podstawowe problemy ﬁlozoﬁczne i dylematy etyczne
związane z pracą pedagoga

PED_K1_W19

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
projekt

W6

podstawowe teorie ﬁlozoﬁczno-etyczne dotyczące
zachowania moralnego

PED_K1_W19

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

W7

podstawowe założenia ﬁlozoﬁczne wybranych
systemów pedagogicznych

PED_K1_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

PED_K1_U03,
PED_K1_U04

zaliczenie pisemne,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zastosować podstawową wiedzę z zakresu ﬁlozoﬁi
i etyki w życiu codziennym i pracy zawodowej

U2

adekwatnie identyﬁkować i charakteryzować problemy
i dylematy etyczne w życiu codziennym i pracy
PED_K1_U13
zawodowej

projekt

U3

samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności
analizy problemów ﬁlozoﬁczno-etycznych

PED_K1_U14

zaliczenie pisemne

U4

prezentować i argumentować na rzecz wybranych
stanowisk etyki normatywnej

PED_K1_U05,
PED_K1_U13

zaliczenie pisemne,
projekt

U5

przewidzieć konsekwencje podjętych przez siebie
decyzji etycznych podejmowanych w życiu
codziennym i pracy zawodowej

PED_K1_U13

projekt

U6

wyjaśnić relacje jakie zachodzą między pedagogiką
a etyką, normami etycznymi a wychowaniem

PED_K1_U03

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

U7

adekwatnie identyﬁkować i charakteryzować problemy
ﬁlozoﬁczne i dylematy etyczne związane z pracą
PED_K1_U13
pedagoga

zaliczenie pisemne,
projekt

U8

dokonać krytycznej analizy wybranych stanowisk
ﬁlozoﬁczno-etycznych

PED_K1_U13

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

dostrzegania wagi ﬁlozoﬁcznych i etycznych
problemów w życiu codziennym i pracy zawodowej

PED_K1_K04,
PED_K1_K05

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
projekt

K2

systematycznego dokształcania się i doskonalenia
swych umiejętności analitycznych w zakresie
problemów etycznych i ﬁlozoﬁcznych

PED_K1_K01

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
projekt

K3

kierowania się standardami etycznymi w pracy
zawodowej

PED_K1_K02,
PED_K1_K03,
PED_K1_K05,
PED_K1_K06

projekt

Sylabusy
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Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

15

przygotowanie projektu

5

zbieranie informacji do zadanej pracy

5

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do zajęć

5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Blok wprowadzający:
1.

Sylabusy

1. Geneza, deﬁnicje i funkcje ﬁlozoﬁi (w tym etyki)
2. Działy i sposoby uprawiania ﬁlozoﬁi i etyki
3. Specyﬁka metody ﬁlozoﬁcznej (analiza ﬁlozoﬁczna)
4. Filozoﬁa i etyka a pedagogika (w tym: podstawy ﬁlozoﬁi edukacji i aksjologii
pedagogicznej)

W1, W3, W4, W5, W7,
U2, U4, U6, U7, U8, K1,
K2, K3
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Blok historyczny:
1. Myśl przed-ﬁlozoﬁczna i początki kształtowania się ﬁlozoﬁi
2. Wybrane idee ﬁlozoﬁczne Dalekiego Wschodu
3. Jońska ﬁlozoﬁa przyrody, soﬁści
4. Systemy ﬁlozoﬁczne klasyków myśli greckiej: Sokrates, Platon, Arystoteles
5. Wybrane idee ﬁlozoﬁczne starożytności: stoicyzm, epikureizm, sceptycyzm,
neoplatonizm
6. Zagadnienie wiary i rozumu w ﬁlozoﬁi średniowiecznej: Św. Augustyn, Św.
Tomasz, W. Ockham
7. Spór o powszechniki w ﬁlozoﬁi średniowiecza
8. Nowożytne systemy ﬁlozoﬁczne i kształtowanie się metody naukowej: F. Bacon,
Kartezjusz, B. Pascal, G. W. Leibniz
9. Filozoﬁa nowożytnej Anglii: J. Locke, G. Berkeley, D. Hume,
10. Nowożytna ﬁlozoﬁa kontynentalna: J. J. Rousseau, I. Kant, , niemiecki idealizm
11. Wybrane idee ﬁlozoﬁczne XIX wieku: pozytywizm, ewolucjonizm, materializm
dialektyczny, F. Nietzsche
12. Wybrane idee ﬁlozoﬁczne XX wieku: pragmatyzm, fenomenologia,
hermeneutyka, neopozytywizm, egzystencjalizm
13. Filozoﬁa analityczna: G.E. Moore, Wittgenstein, G. Ryle, W. O. Quine, H.
Putnam
14. Filozoﬁa Szkoły Lwowsko-warszawskiej

2.

W1, W2, U1, U2, U7, U8,
K2

Blok problemowy:
1. Realizm, idealizm, antyrealizm ( w tym: etyczny) i ich wpływ na myśl
pedagogiczną
2. Wybrane problemy logiki praktycznej i ich rola w pracy pedagoga
3. Problematyka dobra moralnego i uzasadnienia w etyce w kontekście pracy
pedagoga
4. Etyka i moralność w perspektywie teorii ewolucji, neurobiologii, kognitywistyki

3.

W3, W6, W7, U2, U3, U4,
U5, U6, U7, U8, K1, K2,
K3

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

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
warunkiem zaliczenia jest egzamin pisemny, zawierający trzy pytania
opisowe dotyczące treści wykładów i podanej literatury. Skala ocen:
2,0 – 5,0. Stopień zgodności z wykładem i literaturą ocenia się w
wartościach procentowych, tj.: 51 – 60% - dst, 61 – 70% - dst plus, 71 –
80% – db, 81 – 90% - db plus, 91 – 100 % - bdb.
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Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
wiedza studenta sprawdzana jest sporadycznie w formie odpytywania.
W uzasadnionych przypadkach prowadzący stosuje pisemne
sprawdziany wiedzy (kartkówka). Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest
pozytywna ocena z kolokwium, które odbywa się na ostatnich
zajęciach oraz przygotowanie planu krótkich zajęć z zakresu ﬁlozoﬁi i
etyki i przeprowadzenie dyskusji zgodnie z tym planem na wybrany
temat. W przypadku dyskusji ocenie podlega stopień spełnienia
warunków podanych przez prowadzącego, tj. adekwatność
przekazywanych informacji, wykorzystanie źródeł naukowych,
zastosowanie właściwej metody dydaktycznej. Student ma prawo do
jednej nieobecności na ćwiczeniach bez konieczności odrabiania zajęć
na dyżurze. Kolokwium zawiera dwa pytania opisowe dotyczące treści
ćwiczeń i podanej literatury. Skala ocen: 2,0 – 5,0. Stopień
adekwatności odpowiedzi ocenia się w wartościach procentowych, tj.:
51 – 60% - dst, 61 – 70% - dst plus, 71 – 80% – db, 81 – 90% - db plus,
91 – 100 % - bdb. Ocena z ćwiczeń wpływa na ocenę z egzaminu, tj.
ocena 5,0 z ćwiczeń podnosi ocenę z egzaminu o 0,5 stopnia.

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na wykładzie nie jest obowiązkowa, obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa, tj. możliwa jest jedna nieobecność
bez konieczności odrabiania zajęć. Każdą nieobecność powyżej 1 należy odrabiać na dyżurach.

Sylabusy
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Komunikacja interpersonalna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDS.110.5cd3d172c2809.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0310Nauki społeczne nieokreślone dalej

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Umożliwienie poznania mechanizmów komunikacyjnego funkcjonowania człowieka w oparciu o wybrane teorie
komunikacji.

C2

Umożliwienie uczenia się poprzez doświadczanie i wykorzystywanie doświadczeń innych uczestników.

C3

Rozwój umiejętności komunikacyjnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Przebieg procesu komunikacji w kontekście wybranych
teorii komunikacji. Znaczenie werbalnych środków
komunikacji dla skutecznego porozumiewania się.
Bariery i blokady komunikacyjne. Warunki
skutecznego słuchania i jego rodzaje. Warunki
aktywnego słuchania. Niewerbalne aspekty mowy.
Mechanizm zniekształceń w komunikacji. Zasady
asertywnej komunikacji. Zasady i reguły skutecznej
komunikacji w procesie socjalizacji wychowania
i edukacji.

PED_K1_W08,
PED_K1_W11,
PED_K1_W13,
PED_K1_W16,
PED_K1_W17,
PED_K1_W26

zaliczenie na ocenę

PED_K1_U02,
PED_K1_U04,
PED_K1_U07,
PED_K1_U10,
PED_K1_U12,
PED_K1_U13,
PED_K1_U14,
PED_K1_U20

zaliczenie na ocenę

PED_K1_K01,
PED_K1_K04,
PED_K1_K06,
PED_K1_K07

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Adekwatnie stosować podstawowy zasób terminów
w zakresie wybranych teorii komunikacji. Na
podstawie obserwacji działań komunikacyjnych innych
osób rozpoznawać blokady komunikacji i zamieniać je
na informacje zwrotne. Dokonać zamiany
destruktywnej wypowiedzi na konstruktywny
komunikat ze wskazaniem konsekwencji relacyjnych.
Określić własne trudności w zakresie asertywnego
komunikowania się. Aktywnie słuchać, odzwierciedlać,
parafrazować, zadawać pytania i wypowiadać
informacje zwrotne z użyciem komunikatów typu „Ja”.
Na podstawie samoobserwacji i w oparciu o literaturę
analizować własne zachowania.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Akceptowania odmienności doświadczania,
przeżywania i formułowania myśli, reﬂeksji
i spostrzeżeń innych uczestników zajęć wyrażaną
poprzez brak nakłaniania innych do zmiany sposobu
działania, myślenia i odczuwania. Przejawiania empatii
wyrażanej poprzez szacunek dla cudzych granic (nie
naciskania na robienie czegoś na co druga osoba
w danym momencie nie chce się zdecydować).
Prezentowania postawy wrażliwości na różnorodność
doświadczeń, uczuć i emocji własnych i cudzych
wyrażeń, w zdolności ich przyjmowania
i wypowiadania związanych z tym informacji
zwrotnych, w oparciu o komunikaty typu „Ja”.
Prezentowania postawy swoich mocnych i słabych
stron oraz rozwijania samokontroli komunikacyjnej.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do zajęć

7

przygotowanie do sprawdzianu

6

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

7

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
50

ECTS
2.0
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Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Teoretyczne podstawy komunikacji interpersonalnej (procesy i kanały
komunikacji, funkcje języka, style komunikowania się) – dyskusja dydaktyczna.
Komunikacja werbalna (werbalne środki komunikacji, zasady i reguły skutecznej
komunikacji, bariery w komunikacji) – dyskusja dydaktyczna, ćwiczenia.
Warunki skutecznego słuchania (aktywne i bierne słuchanie, efektywne zadawanie
pytań, ćwiczenia parafrazowania i odzwierciedlania) – ćwiczenia.
Komunikacja niewerbalna (niewerbalne aspekty mowy, mowa ciała i ekspresja
emocji) – ćwiczenia.
Zniekształcenia w komunikacji (wybiórcze postrzeganie w słuchaniu i mówieniu) –
W1, U1, K1
ćwiczenia.
Asertywna komunikacja (mapa asertywności, „moje asertywne prawa”, asertywna
ekspresja, cele i strategie) – ćwiczenia.
Otwartość i odsłanianie się (znaczenie i ocena własnej otwartości) – ćwiczenia.
Analiza transakcyjna i skuteczne komunikowanie w wychowaniu – dyskusja
dydaktyczna.
Komunikacja w grupie, a proces grupowy – dyskusja dydaktyczna.
Znaczenie informacji zwrotnej (umiejętność przyjmowania i formułowania
informacji zwrotnej, odpowiadanie na krytykę) – ćwiczenia.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda sytuacyjna, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

100% udział w zajęciach (każda ewentualna nieobecność powinna być
zaliczona na dyżurze prowadzącego zajęcia); zaliczenie pisemnego
zaliczenie na ocenę
kolokwium z zakresu podanej literatury obowiązkowej (minimum 60%
prawidłowych odpowiedzi).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych

Sylabusy
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Trening interpersonalny
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDS.110.5cdbee6c6087d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0310Nauki społeczne nieokreślone dalej

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Umożliwienie namysłu nad sposobem własnego funkcjonowania w grupie.

C2

Rozwijanie umiejętności porozumiewania się zgodnego z własnymi potrzebami i z uważnością na potrzeby innych.

C3

Pogłębienie rozumienia siebie i innych w trakcie kontaktu interpersonalnego ze szczególnym uwzględnieniem
świadomości przyjmowania określonych ról grupowych i sposobu ich pełnienia.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

specyﬁkę procesu grupowego.

PED_K1_W11

zaliczenie

W2

znaczenie jakości komunikowania interpersonalnego
dla poprawnego funkcjonowania w grupie społecznej.

PED_K1_W11

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

pracować nad pogłębieniem swoich kompetencji
społecznych ze szczególnym uwzględnieniem
umiejętności komunikacyjnych.

PED_K1_U10,
PED_K1_U12,
PED_K1_U14

zaliczenie

U2

współpracować z grupą..

PED_K1_U12

zaliczenie

U3

podejmować odpowiednie działania w celu
rozwiązywania konﬂiktów w grupie.

PED_K1_U12

zaliczenie

U4

potraﬁ zarówno przyjmować, jak udzielać wsparcia
w sytuacjach problemowych.

PED_K1_U11

zaliczenie

U5

rozróżniać konstruktywne od destrukcyjnych
komunikacyjne działania nawykowe wpływające
na jakość relacji interpersonalnych.

PED_K1_U10

zaliczenie

U6

odróżniać zachowania asertywne od agresywnych
i uległych oraz pogłębił własne umiejętności
asertywne.

PED_K1_U14

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

dalszego doskonalenia i poszerzania swoich
umiejętności społecznych.

PED_K1_K01

zaliczenie

K2

budowania klimatu poczucia bezpieczeństwa w relacji
z innymi z uwzględnieniem adekwatnego do sytuacji
poziomu otwartości i zaufania.

PED_K1_K07

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

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.

Rozwijanie umiejętności społecznych ze szczególnym uwzględnieniem
kompetencji komunikacyjnych.

W2, U1, K1

2.

Rozwijanie umiejętności pracy w grupie i przyjmowania ról zarówno uczestnika
zespołu, jak i jego lidera.

W1, U2, K1

3.

Poznawanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach konﬂiktowych.

W2, U3, U4, U5, U6, K2

Sylabusy
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4.

Rozwijanie umiejętności przyjmowania i udzielania wsparcia.

W2, U4, U5, K2

5.

Namysł nad utrwalonymi nawykami utrudniającymi nawiązywanie,
podtrzymywanie i pogłębianie relacji z innymi ludźmi.

W2, U1, U5, U6, K1

6.

Pogłębianie zdolności do zachowań asertywnych.

W2, U5, U6, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda sytuacyjna
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia treningu jest 100% obecność na spotkaniach.
Student, jak i grupa na bieżąco otrzymują informacje zwrotne od
prowadzącego dotyczące własnego sposobu funkcjonowania i pracy w
grupie. Trening interpersonalny nie ma innego sposobu weryﬁkacji
efektów uczenia się.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych.

Sylabusy
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Wprowadzenie do socjologii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDS.110.5cd425c4493bb.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest wyposażenie studentów i studentki w wiedzę z dziedziny socjologii (podstawowe kategorie,
relacje socjologii z innymi dyscyplinami, perspektywy przyjęte na gruncie tej nauki, najważniejsze koncepcje
i teorie socjologiczne). Celem uczestnictwa w kursie (część ćwiczeniowa) jest także kształtowanie umiejętności
socjologicznego odbioru oraz interpretacji zjawisk i procesów społecznych, co staje się przydatne również
w rozumieniu zjawisk z obszaru pedagogiki.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

podstawowe pojęcia stosowane na gruncie socjologii;

PED_K1_W07,
PED_K1_W08,
PED_K1_W10,
PED_K1_W13,
PED_K1_W19

W2

perspektywy i główne orientacje teoretycznometodologiczne przyjęte na gruncie socjologii,
najważniejsze koncepcje i teorie socjologiczne;

PED_K1_W07,
PED_K1_W08,
PED_K1_W10,
PED_K1_W24

egzamin pisemny,
prezentacja

W3

zjawiska i procesy społeczne leżące u podstaw
funkcjonowania społeczeństwa

PED_K1_W08,
PED_K1_W10,
PED_K1_W24

egzamin pisemny,
prezentacja

wykorzystywać poznane terminy socjologiczne
do analizy zjawisk społecznych (także edukacyjnych);

PED_K1_U02,
PED_K1_U03,
PED_K1_U04,
PED_K1_U05,
PED_K1_U12

egzamin pisemny,
prezentacja

interpretować zjawiska i procesy społeczne przez
pryzmat teorii socjologicznych.

PED_K1_U02,
PED_K1_U03,
PED_K1_U04,
PED_K1_U05,
PED_K1_U06,
PED_K1_U12

egzamin pisemny,
prezentacja

podejmowania aktywnych zespołowych działań tj.
projektowanie rozwiązania wybranego problemu
społecznego;

PED_K1_K03,
PED_K1_K05,
PED_K1_K07,
PED_K1_K08,
PED_K1_K09

prezentacja

opisu specyﬁki środowiska lokalnego pod kątem
socjologicznym i projektowania w nim zmian.

PED_K1_K05,
PED_K1_K06,
PED_K1_K07,
PED_K1_K08,
PED_K1_K09

egzamin pisemny,
prezentacja

egzamin pisemny,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

U2

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

K2

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

15

przygotowanie do egzaminu

25

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie do ćwiczeń

20

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
100

ECTS
4.0
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Liczba godzin
45

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Socjologiczna perspektywa oglądu rzeczywistości (wyobraźnia socjologiczna,
rozumienie społeczeństwa, socjologia jako nauka, metody badań socjologicznych).

W1, W3

2.

Elementy historii socjologii – najważniejsi twórcy tej dziedziny i ich wkład w rozwój
dyscypliny.

W1, W2, W3, U1, U2

3.

Wybrane współczesne socjologiczne perspektywy i podejścia teoretyczne.

W1, W2, W3, U1, U2

4.

Aktywność człowieka: zachowanie, działanie, działanie społeczne, interakcja
społeczna, stosunki społeczne, pozycje i role społeczne, konﬂikt w roli, konﬂikt ról,
sekwencja pozycji, krąg społeczny, środowisko społeczne.

W1, W2, U1, U2, K2

5.

Grupy społeczne i organizacje społeczne.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

6.

Problematyka socjalizacji. Kontrola społeczna i system aksjonormatywny.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

7.

Zróżnicowanie i nierówności społeczne, struktura społeczna. Pojęcie stratyﬁkacji.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

8.

Władza i polityka (klasyczne ujęcia władzy i panowania, władza symboliczna).

W1, W2, U1, U2

9.

Płeć społeczno-kulturowa i seksualność człowieka z perspektywy socjologicznej.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

10.

Procesy globalizacyjne we współczesnym świecie i ich konsekwencje.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

11.

Problematyka świadomości społecznej i jej patologii.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

12.

Współczesne problemy społeczne: analiza socjologiczna.

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, metoda sytuacyjna, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, gra dydaktyczna,
analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe, analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć

wykład

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

• uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu pisemnego z treści wykładów i
ćwiczeń. Ocena z prezentacji z ćwiczeń będzie składową oceny końcowej z
całego kursu. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie
zaliczenia z ćwiczeń.

prezentacja

• obecność na zajęciach (możliwe 2 nieobecności, inne należy odrobić na
dyżurze. Aby zaliczyć ćwiczenia, należy być obecnym na co najmniej
połowie zajęć); • przygotowanie i aktywność na ćwiczeniach
(uwzględniane przy wystawianiu końcowej oceny); • pozytywna ocena z
prezentacji na zajęciach mini projektu badawczego lub analizy
socjologicznej dotyczącej wybranego problemu społecznego (w
odniesieniu do min. 3 różnych teorii socjologicznych) – grupy 2-3 osoby.
Ocena z ćwiczeń wystawiona na podstawie analizy socjologicznej /
projektu oraz przygotowania i aktywności na zajęciach będzie składową
oceny końcowej z całego kursu. Brak zaliczenie z ćwiczeń oznacza
niemożność podejścia do egzaminu.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych

Sylabusy
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Podstawy umiejętności studiowania
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDS.110.5cdbee6c91f19.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Pedagogika

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest wspieranie rozwoju wiedzy studentek i studentów a także kształtowania ich umiejętności
i pozytywnych nastawień dotyczących procesu uczenia się i studiowania (co obejmuje takie zagadnienia, jak
m.in.: pamięciowa organizacja materiału, praca z tekstem, pisanie na studiach, planowanie procesu skutecznego
uczenia się, czy sztuka tworzenia prezentacji).

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

45 / 324

W1

psychologiczne podstawy procesu uczenia się uczniów
i procesu studiowania w strukturach uniwersyteckich

PED_K1_W01,
PED_K1_W09,
PED_K1_W13,
PED_K1_W14,
PED_K1_W16

W2

sposoby funkcjonowania ludzkiej pamięci i techniki
szybkiego zapamiętywania, metody i techniki uczenia
się z uwzględnieniem rozwijania metapoznania,
rozumie proces uczenia się rozpatrywany na gruncie
różnych modeli uczenia się,

PED_K1_W09,
PED_K1_W16,
PED_K1_W17,
PED_K1_W18

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W3

metody pracy z tekstem naukowym i strategie
planowania procesu skutecznego uczenia się

PED_K1_W09,
PED_K1_W16,
PED_K1_W17,
PED_K1_W20

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W4

trudności w uczeniu się, ich przyczyny i strategie ich
przezwyciężania, metody i techniki identyﬁkacji oraz
wspomagania rozwoju uzdolnień i zainteresowań
własnych i uczniów; identyﬁkuje bariery i trudności
w procesie nabywania wiedzy i umiejętności przez
siebie samego oraz uczniów.

PED_K1_W08,
PED_K1_W09,
PED_K1_W14,
PED_K1_W20

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wykorzystywać różnorodne metody i narzędzia w celu
wspierania procesu uczenia się, kierując się
współczesną wiedzą o procesach poznawczych.

PED_K1_U03,
PED_K1_U04,
PED_K1_U05,
PED_K1_U06,
PED_K1_U09,
PED_K1_U11,
PED_K1_U14

U2

tworzyć przypisy i bibliograﬁę do wybranego tematu
z dziedziny pedagogiki;

PED_K1_U06,
PED_K1_U07

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U3

wygłosić prezentację na tematy związane
z pedagogiką, opanować stres i dbać o zrozumiały
przekaz treści.

PED_K1_U05,
PED_K1_U06,
PED_K1_U07,
PED_K1_U10,
PED_K1_U20

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U4

obserwować proces uczenia się w kontekście
własnego rozwoju poznawczego

PED_K1_U01

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U5

zaplanować działania na rzecz rozwoju zawodowego
na podstawie świadomej autoreﬂeksji i informacji
zwrotnej od innych osób.

PED_K1_U10,
PED_K1_U11,
PED_K1_U14

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

K1

wykorzystywania wiedzy dotyczącej procesu
studiowania w strukturze uniwersyteckiej dla
tworzenia i rozwoju podejmowanych przez siebie
zadań

PED_K1_K02,
PED_K1_K03,
PED_K1_K06

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

K2

autoreﬂeksji nad własnym uczeniem się i rozwojem
zawodowym;

PED_K1_K01,
PED_K1_K06

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

K3

wykorzystania zdobytej wiedzy psychologicznej
do analizy zdarzeń pedagogicznych.

PED_K1_K01,
PED_K1_K02,
PED_K1_K04,
PED_K1_K09

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

3

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

2

Przygotowanie prac pisemnych

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
25

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Proces studiowania w Instytucie Pedagogiki UJ;
-treści kanoniczne wynikające ze standardu dla kierunku pedagogika, treści
specjalizacyjne, plany studiów, wybór zajęć, ewaluacja.
Proces uczenia się:
- rozwój psychologicznych koncepcji uczenia się i zapamiętywania
- charakterystyka współczesnych koncepcji dotyczących procesu uczenia się z
uwzględnieniem uczenia się dzieci w przedszkolu i w szkole oraz uczenia się
dorosłych
- poznanie własnego stylu/preferencji uczenia się; samoocena indywidualnych
możliwości – uczenie się optymalne - rozpoznawanie czynników blokujących
uczenie się, metody samodzielnego zdobywania wiedzy ;
- organizacja przestrzeni nauki/ właściwe odżywianie się sprzyjające koncentracji
uwagi.
Organizacja materiału przyjazna pamięci:
- etapy procesu zapamiętywania oraz indywidualny styl zapamiętywania;
- rola kodowania wielorakiego oraz metody i techniki pamięciowe.

1.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U5, K1, K2, K3

Sztuka pracy z tekstem w szkole i na uniwersytecie: mapy myśli/mapy pojęć i inne
metody pracy z tekstem. Specyﬁka tekstów naukowych i popularnonaukowych.
Pisanie na studiach:
- komunikacja elektroniczna z wykładowcami;
- charakterystyka różnorodnych stylów naukowych ; struktura tekstu i przykłady
uporządkowań kategorii;
- przezwyciężanie blokady pisarskiej;
- jak unikać plagiatu – ochrona własności intelektualnej – sporządzanie przypisów i
bibliograﬁi.
Sztuka planowania procesu skutecznego uczenia się/ Sztuka tworzenia prezentacji
- (nie)efektywne zarządzanie czasem, planowanie realizowanych działań oraz
ustalanie priorytetów; monitorowanie uczenia się; studenckie e-portfolio.
- tworzenie prezentacji – główne zasady.
Sztuka wystąpień publicznych: „Jak prezentować, żeby dobrze nas zrozumiano”?

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, gra dydaktyczna, analiza
przypadków, konsultacje, dyskusja, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunki zaliczenia przedmiotu: 1. obecność i aktywne
uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalna 1 nieobecność, min. 50%
frekwencja, pozostałe nieobecności należy odpracować na
dyżurze) 2. terminowe złożenie zadań domowych z
poszczególnych zajęć, uzyskanie pozytywnej oceny każdego z
zadań. 3. wygłoszenie prezentacji związanej z tematyką
edukacji/pedagogiki

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych.
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Technologie informacyjne w pracy pedagoga
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDS.110.5cdbee6cb76e0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Informatyka

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0611Obsługa i użytkowanie komputerów

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest przekazanie studentom najważniejszych zagadnień dotyczących technologii
informacyjnych, które z powodzeniem mogą być wykorzystywane w pracy pedagoga

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

możliwości wykorzystanie technologii informacyjnych
i komunikacji za pośrednictwem Internetu w procesie
uczenia się oraz działalności zawodowej.

PED_K1_W01,
PED_K1_W11,
PED_K1_W14,
PED_K1_W19

zaliczenie

W2

zasady wykorzystywania technologii informacyjnych
w pracy grupowej

PED_K1_W01,
PED_K1_W04,
PED_K1_W11,
PED_K1_W14

zaliczenie

W3

zasady prawa autorskiego oraz bezpiecznej
aktywności sieciowej.

PED_K1_W15,
PED_K1_W23,
PED_K1_W25

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

obsługiwać platformy zdalnego nauczania na poziomie
użytkownika

PED_K1_U06,
PED_K1_U10

zaliczenie

U2

wykorzystywać programy użytkowe: programy
do obróbki graﬁcznej, do obróbki dźwięku. edytora
tekstowego, arkuszy kalkulacyjnych oraz innych
niezbędnych do przygotowywania prezentacji
multimedialnych.

PED_K1_U06,
PED_K1_U09,
PED_K1_U10,
PED_K1_U11

zaliczenie

U3

tworzyć dokumenty hipertekstowe.

PED_K1_U06,
PED_K1_U10

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

doskonalenia własnego warsztatu zawodowego
w zakresie wykorzystywania technologii
informacyjnych.

PED_K1_K01,
PED_K1_K10

zaliczenie

K2

samodoskonalenia się w oparciu o materiały
do nauczania na odległość.

PED_K1_K01,
PED_K1_K10

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

15

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

7

przygotowanie do ćwiczeń

3

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
25

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

50 / 324

1.

Obsługa platformy zdalnego nauczania Moodle
Wprowadzenie do e-learningu. Praca z platformą: Logowanie do platformy,
ustawienia proﬁlu, poruszanie się po platformie/kursach/zasobach. ICT Obsługa
programów pakietu Oﬃce

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

2.

Organizacja pracy Praca z pakietem Google’a: poczta, kalendarz, jednoczesna
praca grupowa na dokumentach on-line.
Podstawy języka HTML Podstawowa wiedza o języku HTML: budowa dokumentu
hipertekstowego, podstawowe funkcje i znaczniki języka, edycja dokumentów
html.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

3.

Bezpieczeństwo w sieci. Zagrożenia podczas poruszania się po sieci oraz
W1, W2, W3, U1, U2, U3,
podstawowe zabezpieczenia. Prawo autorskie w Internecie Wybrane zagadnienia z
K1, K2
dziedziny prawa autorskiego w kontekście poruszania się w sieci

4.

Podstawy pracy z programami do obróbki materiałów cyfrowych Podstawowe oraz
najczęściej wykorzystywane funkcje programu do pracy z graﬁką komputerową
GIMP. Praca z dźwiękiem w programie AUDACITY. Wyszukiwanie informacji w
Internecie. Zasady i rady dotyczące wykorzystania wyszukiwarki internetowej.
Podstawowe skróty klawiaturowe

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład konwersatoryjny, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
• co najmniej 80% obecności na zajęciach • aktywny udział w
wideoczacie, • terminowe oddanie i pozytywne zaliczenie zadań z
poszczególnych zakresów tematycznych (zadania na platformie) •
pozytywna ocena testu na platformie.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Przed rozpoczęciem zajęć z przedmiotu student powinien: • posiadać praktyczną umiejętność obsługi komputera na
poziomie co najmniej podstawowym; • posiadać praktyczną umiejętność korzystania z przeglądarki internetowej;

Sylabusy
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Ochrona własności intelektualnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDS.110.5ca75696652f3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest przekazanie uczestnikom kursu wiedzy z zakresu prawa własności intelektualnej,
ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego.

C2

Celem kształcenia jest doskonalenie przez uczestników kursu umiejętności analizy aktów normatywnych, analizy
problemów o charakterze teoretycznym i praktycznym oraz rozwijanie umiejętności prowadzenia dyskusji
naukowej.

C3

Celem kształcenia jest kształtowanie w uczestnikach kursu kompetencji komunikacyjnych, organizacyjnych oraz
rozwijania gotowości do dalszego pogłębiania posiadanej wiedzy i umiejętności.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

podstawowe terminy z zakresu prawa własności
intelektualnej (prawo własności intelektualnej, dobro
niematerialne, prawo własności przemysłowej, prawo
autorskie, prawo pokrewne)

PED_K1_W19

zaliczenie pisemne,
dyskusja grupowa

W2

znaczenie podstawowych terminów związanych
z prawem autorskim (utwór, twórca, autorskie prawa
osobiste, autorskie prawa majątkowe, utwory
samoistne, utwory niesamoistne, domena publiczna)

PED_K1_W19

zaliczenie pisemne,
dyskusja grupowa

W3

autorskie prawa majątkowe i osobiste

PED_K1_W19

zaliczenie pisemne,
dyskusja grupowa

W4

karnoprawny i cywilnoprawny mechanizm ochrony
autorskich praw majątkowych i osobistych

PED_K1_W19

zaliczenie pisemne,
dyskusja grupowa

W5

utwór jako przedmiot prawa autorskiego

PED_K1_W19

zaliczenie pisemne,
dyskusja grupowa

W6

cechy utworu zależnego, utworu inspirowanego,
utworu wieloautorskiego

PED_K1_W19

zaliczenie pisemne,
kazus, dyskusja grupowa

W7

instytucję dozwolonego użytku prywatnego

PED_K1_W19

zaliczenie pisemne,
dyskusja grupowa

W8

instytucję dozwolonego użytku publicznego

PED_K1_W19

zaliczenie pisemne,
dyskusja grupowa

W9

zjawisko ghostwritingu

PED_K1_W19

zaliczenie pisemne,
kazus, dyskusja grupowa

W10

naruszenie prawa do autorstwa utworu (plagiat)

PED_K1_W19

zaliczenie pisemne,
kazus, dyskusja grupowa

W11

wybrane zagadnienia dotyczące praw pokrewnych

PED_K1_W19

zaliczenie pisemne,
dyskusja grupowa

W12

mechanizmy ochrony praw pokrewnych

PED_K1_W19

zaliczenie pisemne,
dyskusja grupowa

W13

mechanizmy prawnej ochrony wizerunku

PED_K1_W19

zaliczenie pisemne,
dyskusja grupowa

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować akty normatywne

PED_K1_U04,
PED_K1_U06

kazus

U2

prowadzić dyskusję

PED_K1_U10

dyskusja grupowa

U3

selekcjonować informacje pod kątem ich przydatności

PED_K1_U05,
PED_K1_U06

kazus

U4

wzajemnie odnosić rozstrzygnięcia o charakterze
teoretycznym i praktycznym

PED_K1_U05

kazus

U5

argumentować na rzecz obranego stanowiska

PED_K1_U10

kazus, dyskusja grupowa

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

rozwijania kompetencji komunikacyjnych

PED_K1_K07

dyskusja grupowa

K2

krytycznej oceny posiadanej wiedzy

PED_K1_K06

zaliczenie pisemne,
kazus, dyskusja grupowa

Sylabusy
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K3

kreatywnego wyrażania myśli i doświadczeń

PED_K1_K07

dyskusja grupowa

K4

rozwijania kompetencji organizacyjnych

PED_K1_K06

kazus

K5

dalszego pogłębiania wiedzy i umiejętności nabytych
w toku zajęć, w tym do zasięgania opinii ekspertów
w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem
problemu

PED_K1_K01,
PED_K1_K06

dyskusja grupowa

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

15

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
25

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawowa terminologia związana z prawem własności intelektualnej (prawo
własności intelektualnej, dobro niematerialne, prawo własności przemysłowej,
prawo autorskie). Relacja pomiędzy prawem własności intelektualnej a prawem
autorskim. Utwór jako przedmiot prawa autorskiego (charakterystyka, kategorie
utworów). Elementy wyłączone spod regulacji ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych

W1, W2, W5, U1, U2, U3,
U4, U5, K1, K2, K3, K4,
K5

2.

Analiza wybranych fragmentów słowniczka z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (publikacja utworu, rozpowszechnienie
utworu). Podmiot prawa autorskiego. Współautorstwo utworu

W2, W5, W6, U1, U2, U3,
U4, U5, K1, K2, K3, K4,
K5

3.

Charakterystyka autorskich praw osobistych. Naruszenie prawa do autorstwa
utworu (plagiat)

W10, W3, U1, U2, U3, U4,
U5, K1, K2, K3, K4, K5

4.

Charakterystyka autorskich praw majątkowych. Różnice pomiędzy autorskimi
W3, W7, W8, U1, U2, U3,
prawami osobistymi i majątkowymi. Ograniczenia autorskich praw majątkowych
U4, U5, K1, K2, K3, K4,
(czas trwania, instytucja dozwolonego użytku prywatnego, instytucja dozwolonego
K5
użytku publicznego)

5.

Cywilnoprawna ochrona autorskich praw osobistych. Cywilnoprawna ochrona
autorskich praw majątkowych. Karnoprawna ochrona praw autorskich. Prawo
W10, W12, W4, W9, U1,
autorskie w przestrzeni uniwersytetu (charakterystyka pracy dyplomowej jako
U2, U3, U4, U5, K1, K2,
utworu, wsparcie merytoryczne promotora a kwestia współautorstwa, uprawnienie
K3, K4, K5
uczelni do publikacji pracy dyplomowej studenta, ochrona autorskoprawna
wykładów uniwersyteckich, ghostwriting)

6.

Deﬁnicja praw pokrewnych. Charakterystyka wybranych praw pokrewnych (prawo
do artystycznych wykonań, prawa do fonogramów i wideogramów, prawo do
wydania naukowego i krytycznego). Ochrona praw pokrewnych

Sylabusy

W11, W12, U1, U2, U3,
U4, U5, K1, K2, K3, K4,
K5
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7.

W13, U1, U2, U3, U4, U5,
K1, K2, K3, K4, K5

Prawna ochrona wizerunku

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, pogadanka, opis, objaśnienie, wykład problemowy
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, kazus,
dyskusja grupowa

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach (dopuszczalna jedna
nieusprawiedliwiona nieobecność); aktywność w trakcie
zajęć; poprawne rozwiązanie kolokwium zaliczeniowego
(uzyskanie co najmniej 11 punktów z 20 możliwych)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Udział w zajęciach obowiązkowy

Sylabusy
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Emisja głosu z warsztatem autoprezentacyjnym
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDS.110.5cdbee844e4de.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Pedagogika

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest wyposażenie studenta w wiedzę i umiejętności związane ze świadomym, prawidłowym
używaniem głosu i jego ochroną oraz kulturą słowa

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

W2

W3

W4

mechanizmy tworzenia głosu.

PED_K1_W08,
PED_K1_W17,
PED_K1_W18,
PED_K1_W20,
PED_K1_W26

zaliczenie

opisać budowę narządu głosu.

PED_K1_W08,
PED_K1_W17,
PED_K1_W18,
PED_K1_W20,
PED_K1_W26

zaliczenie

Zna zasady higieny pracy głosem.

PED_K1_W08,
PED_K1_W17,
PED_K1_W18,
PED_K1_W20,
PED_K1_W26

prezentacja, zaliczenie

rozpoznać nieprawidłowości mogące prowadzić
do złych nawyków emisyjnych.

PED_K1_W08,
PED_K1_W17,
PED_K1_W18,
PED_K1_W20,
PED_K1_W26

prezentacja, zaliczenie

rozpoznać nieprawidłowości mogące prowadzić
do złych nawyków emisyjnych

PED_K1_U06,
PED_K1_U09,
PED_K1_U10,
PED_K1_U11,
PED_K1_U14,
PED_K1_U16,
PED_K1_U20

zaliczenie

modyﬁkować złe nawyki emisyjne i artykulacyjne.

PED_K1_U06,
PED_K1_U09,
PED_K1_U10,
PED_K1_U11,
PED_K1_U14,
PED_K1_U20

prezentacja, zaliczenie

zaprezentować ćwiczenia oddechowe, fonacyjne oraz
poprawiające technikę mowy.

PED_K1_U09,
PED_K1_U10,
PED_K1_U11,
PED_K1_U14,
PED_K1_U16,
PED_K1_U20

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

U2

U3

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Akceptowania różnice wynikające z indywidualnych
możliwości oraz ograniczeń w tworzeniu głosu i mowy.

PED_K1_K01,
PED_K1_K06,
PED_K1_K07

zaliczenie

K2

Akcentowania znaczenia wpływu procesów
psychicznych i ﬁzycznych na indywidualną jakość
głosu.

PED_K1_K01,
PED_K1_K03,
PED_K1_K06,
PED_K1_K07

zaliczenie

K3

Doceniania estetycznych walorów wypowiedzi ustnej.

PED_K1_K04,
PED_K1_K06,
PED_K1_K07

prezentacja, zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Sylabusy
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Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

15

przygotowanie do zajęć

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
25

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Metodyczna praca pozyskiwania autoświadomości, w sztuce bycia sugestywnym i
przekonywującym. Głos jako źródło i podstawa ludzkiej ekspresji i mowy żywej.
W ramach Zajęć realizowane są następujące zagadnienia:
1. Przedstawienie budowy oraz działania aparatu oddechowego, fonacyjnego i
artykulacyjnego z punktu widzenia ich optymalnego wykorzystania w zawodowej
pracy głosem.
2. Ćwiczenia odpowiedniej do mówienia postawy ciała.
3. Wypracowanie umiejętności rozluźniania obszarów ciała odpowiedzialnych za
tworzenie głosu.
4. Ćwiczenia oddechowe: oddychanie przeponowo - żebrowe, podparcie
oddechowe, wydłużanie i wyrównywanie fazy wydechowej.
5. Ćwiczenia fonacyjne: miękki atak dźwięku, wykorzystanie rezonatorów.
6. Ćwiczenia artykulacyjne.
7. Praca nad techniką mowy.
8. Praca z tekstem.
9. Głos jako narzędzie pracy mówcy. Elementy autoprezentacji.
10. Higiena pracy głosem

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
pokaz prezentacji studenckich, metoda warsztatowa, gra dydaktyczna, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną,
ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

prezentacja, zaliczenie obecność na zajęciach – min. 80 % aktywny udział w ćwiczeniach

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa

Sylabusy
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Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDS.120.5cdbee6d58b57.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Pedagogika

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami z pedagogiki specjalnej oraz swoistymi problemami z zakresu
edukacji i rehabilitacji osób z różnego typu niepełnosprawnościami.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

1. Posiada podstawową wiedzę w zakresie głównych
zagadnień z pedagogiki specjalnej, jej podstawowych
pojęć i paradygmatów oraz szczegółowych dziedzin
pedagogiki specjalnej.

PED_K1_W03

egzamin pisemny

W2

2. Posiada wiedzę na temat podstaw teoretycznych
dla postępowania pedagogicznego w aspekcie
wspólnych i swoistych potrzeb oraz zadań procesu
rehabilitacji.

PED_K1_W12,
PED_K1_W17

egzamin pisemny

W3

3. Ma podstawową wiedzę na temat kryteriów
diagnostycznych różnego rodzaju niepełnosprawności
oraz systemy ich klasyﬁkacji.

PED_K1_W22

egzamin pisemny

W4

4. Potraﬁ charakteryzować systemy kształcenia osób
z niepełnosprawnościami w Polsce na tle
porównawczym.

PED_K1_W15,
PED_K1_W21,
PED_K1_W23

egzamin pisemny

PED_K1_U01,
PED_K1_U15

egzamin pisemny,
wypowiedzi studenta w
trakcie wykładu
problemowego i
konwersatoryjnego

PED_K1_U14

egzamin pisemny,
wypowiedzi studenta w
trakcie wykładu
problemowego i
konwersatoryjnego

PED_K1_K01

wypowiedzi studenta w
trakcie wykładu
problemowego i
konwersatoryjnego

PED_K1_K02

wypowiedzi studenta w
trakcie wykładu
problemowego i
konwersatoryjnego

PED_K1_K04

wypowiedzi studenta w
trakcie wykładu
problemowego i
konwersatoryjnego

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

1. Posiada umiejętność rozpoznawania
i rozwiązywania problemów edukacyjnych
i rehabilitacyjnych w kontaktach pomocowych
z osobami z niepełnosprawnościami.

U2

2. Posiada umiejętność reﬂeksyjnego spojrzenia
na pełnioną rolę zawodowa pedagoga oraz spójnego
rozumienia problemów specjalnej opieki, edukacji
i społecznego wsparcia.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

1. Posiada gotowość do samorealizacji oraz stawiania
sobie konstruktywnych celów rozwoju zawodowego
ukierunkowanego na wsparcie człowieka Innego
w sytuacjach trudnych.

K2

2. Posiada nastawienie na konfrontowanie własnych
spostrzeżeń i ocen z posiadaną wiedzą
interdyscyplinarną w projektowaniu działania
pomocowego.

K3

3. Wykazuje odpowiedzialność za tworzenie
wspierającego, bezpiecznego i w pełni włączającego
środowiska.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

przygotowanie do egzaminu

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy
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50

ECTS
2.0

60 / 324

Liczba godzin
15

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Podstawowe problemy pedagogiki specjalnej jako nauki zintegrowanej z innymi
dziedzinami wiedzy.

W1

2.

2. Teoretyczne podstawy pedagogiki specjalnej: podmiot, przedmiot, zakres i
problematyka, stosowana terminologia oraz subdyscypliny.

W1

3.

3. Koncepcja zdrowia, choroby, niepełnosprawności: stosowne klasyﬁkacje i
typologie, wspólne i swoiste problemy osób z różnymi niepełnosprawnościami.

W2, W3, U1, U2, K1

4.

4. System kształcenia osób z niepełnosprawnościami w Polsce na tle systemów w
innych krajach.

W4, U2, K3

5.

5. Życie człowieka z niepełnosprawnością: postawy społeczne, stereotypy i
uprzedzenia, normalizacja warunków życia.

W2, U1, K1, K2

6.

6. Szczegółowe działy pedagogiki specjalnej: swoiste problemy i techniki
postępowania korekcyjnego.

W2, U1, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

egzamin pisemny, wypowiedzi
studenta w trakcie wykładu
problemowego i konwersatoryjnego

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pozytywny
wynik z egzaminu w formie testu wielokrotnego
wyboru z pytaniami otwartymi zaliczonego na
poziomie 60%. Kryteria oceny: 60%-67% - dst
68%-75% - plus dst 76%-83% - db 84%-91% - plus db
92%-100% - bdb

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wiedza ogólnopedagogiczna właściwa do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu niepełnosprawności.

Sylabusy
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Pedagogika społeczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDS.120.5cdbee6d81217.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Pedagogika

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami, kategoriami i koncepcjami pedagogiki
społecznej, służącymi budowaniu harmonijnych relacji między człowiekiem, a jego środowiskiem życia
i społeczeństwem, w takim kształcie, który umożliwiłby mu całościowy i wszechstronny rozwój oraz wychowanie.
Szczególnie ważne jest pokazanie sposobów aktywizowania podmiotowości jednostkowej i grupowej ( „sił
jednostkowych i sił społecznych”) w różnych warunkach codziennego życia i fazach ludzkiego życia ( dziecko,
człowiek młody, człowiek starszy). W czasie zajęć dużo uwagi poświęca się prowadzeniu badań diagnostycznych
w środowisku, rozpoznawaniu metod i technik aktywizowania jednostki, grupy i środowiska lokalnego. Omawiane
są także zagadnienia pedagogiczne wynikające z podstawowych kwestii społecznych i aktualne zagrożenia
cywilizacyjne z punktu wiedzenia rozwoju dzieci i młodzieży. W trakcie zajęć analizowane są możliwości i sposoby
zapobiegania dysfunkcyjnym zjawiskom społecznym oraz podejmowane są próby projektowania nowych
rozwiązań w tym zakresie

Sylabusy

62 / 324

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

podstawowe kategorie pojęciowe, założenia i teorie
z zakresu pedagogiki społecznej.

PED_K1_W01,
PED_K1_W02

egzamin pisemny,
zaliczenie ustne

W2

elementarną wiedzę o tej subdyscyplinie
pedagogicznej, jej miejscu w systemie nauk oraz
metodologii badań,

PED_K1_W02

egzamin pisemny,
zaliczenie ustne

W3

sposób prowadzenia badań w pedagogice społecznej
służących diagnozie pedagogicznej jednostki, rodziny,
grupy, społeczności lokalnej;

PED_K1_W04,
PED_K1_W22

egzamin pisemny,
zaliczenie ustne

W4

wiedzę z zakresu mikro- i makrostrukturalnych zjawisk
i procesów społecznych i kształtujących podstawy
działań pedagogicznych oraz z zakresu
najważniejszych kwestii społecznych;

PED_K1_W10

egzamin pisemny,
zaliczenie ustne

W5

elementarną wiedzą z zakresu podstawowych
środowisk wychowawczych, ich specyﬁce
i zachodzących w procesach

PED_K1_W13

egzamin pisemny,
zaliczenie ustne

W6

elementarną wiedzę zakresu metodyki pracy
społecznej i socjalnej w środowisku, aktywizowania
środowiska,

PED_K1_W17,
PED_K1_W22

egzamin pisemny,
zaliczenie ustne

W7

posiada elementarną wiedzę nt. organizacji
i funkcjonowania najważniejszych instytucji kultury

PED_K1_W13,
PED_K1_W15,
PED_K1_W16,
PED_K1_W17,
PED_K1_W18,
PED_K1_W19

egzamin pisemny,
zaliczenie ustne

W8

zna podstawowe zagadnienia z zakresu edukacji
włączającej oraz sposoby realizacji zasady inkluzji

PED_K1_W09,
PED_K1_W10,
PED_K1_W11,
PED_K1_W21

egzamin pisemny,
zaliczenie ustne

W9

zna podstawowe sposoby projektowania i prowadzenia
badań diagnostycznych w środowisku

PED_K1_W04,
PED_K1_W10,
PED_K1_W13,
PED_K1_W17

egzamin pisemny,
zaliczenie ustne

W10

posiada wiedzę nt celów, podstaw prawnych,
organizacji i funkcjonowania instytucji edukacyjnych,
wychowawczych i opiekuńczych

PED_K1_W15,
PED_K1_W16,
PED_K1_W23

egzamin pisemny,
zaliczenie ustne

W11

elementarną wiedzę na temat projektowania
i prowadzenia działań diagnostycznych w pracy
społecznej i socjalnej

PED_K1_W04,
PED_K1_W22

egzamin pisemny,
zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

dokonać diagnozy, analizy i oceny środowiskowych
uwarunkowań rozwoju człowieka w świetle wybranych
teorii i koncepcji wychowawczych,

PED_K1_U01

egzamin pisemny,
zaliczenie ustne

U2

posługiwać się podstawowymi pojęciami
teoretycznymi w celu analizy motywów i zachowań
ludzkich w środowisku, jak również dokonać
właściwego wyboru metod działania ( aktywizowania)
środowiska i zastosować je w konkretnym przypadku,

PED_K1_U02

egzamin pisemny,
zaliczenie ustne

Sylabusy
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U3

dokonać krytycznej analizy swoich działań
w środowisku oraz modyﬁkacji swojego postępowania
w złożonych i trudnych sytuacjach społecznowychowawczych,

PED_K1_U04,
PED_K1_U17

egzamin pisemny,
zaliczenie ustne

U4

zaprezentować własne pomysły i sugestie w zakresie
projektowania nowych rozwiązań w zakresie pracy
społeczno-wychowawczej i socjalnej w środowisku,

PED_K1_U05

egzamin pisemny,
zaliczenie ustne

U5

rozpoznawać potrzeby, możliwości i uzdolnienia
młodych ludzi oraz projektować i prowadzić działania
wspierające ich integralny rozwój, aktywność
i uczestnictwo w życiu społecznym

PED_K1_U01,
PED_K1_U15,
PED_K1_U16

zaliczenie ustne

U6

projektować i realizować programy wychowawczo
proﬁlaktyczne w zakresie treści i działań
wychowawczych oraz proﬁlaktycznych skierowanych
do uczniów, ich rodziców lub opiekunów i nauczycieli.

PED_K1_U16,
PED_K1_U17

egzamin pisemny,
zaliczenie ustne

U7

pracować z dziećmi ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi, trudnościami adaptacyjnymi
związanymi z doświadczeniem migracyjnym,
pochodzącymi ze środowisk zróżnicowanych pod
względem kulturowym lub z ograniczoną znajomością
języka polskiego

PED_K1_U15,
PED_K1_U17

zaliczenie ustne

U8

realizować działania wspomagające ludzi
w świadomym i odpowiedzialnym podejmowaniu
decyzji edukacyjnych i zawodowych

PED_K1_U19

zaliczenie ustne

U9

pracować z dziećmi ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi, trudnościami adaptacyjnymi
związanymi z doświadczeniem migracyjnym,
pochodzącymi ze środowisk zróżnicowanych pod
względem kulturowym lub z ograniczoną znajomością
języka polskiego

PED_K1_U15

zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

dokonywania oceny własnych kompetencji
zawodowych i przekonanie o potrzebie pogłębiania
dalszego ich rozwijania,

PED_K1_K01

zaliczenie ustne

K2

zainteresowania się problematyką społeczną
i wychowawczą w środowisku, w tym szczególnie
wrażliwość na krzywdę jednostek i grup zaniedbanych PED_K1_K03
oraz przejawiać gotowość niesienia wsparcia i pomocy
jednostce oraz grupie w sytuacjach kryzysowych

zaliczenie ustne

K3

ponoszenia odpowiedzialności za własne
przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje
i prowadzone działania, jak również wyraża gotowość
do współpracy z otoczeniem i różnymi organizacjami
na rzecz poprawy sytuacji jednostek i grup
zaniedbanych kulturowo;

PED_K1_K06

egzamin pisemny,
zaliczenie ustne

K4

rozpoznawania specyﬁki środowiska lokalnego;

PED_K1_K07,
PED_K1_K08

egzamin pisemny

K5

projektowania działań zmierzających do rozwoju
określonej placówki systemu oświaty oraz
stymulowania poprawy jakości pracy tych instytucji.

PED_K1_K07,
PED_K1_K08,
PED_K1_K09

egzamin pisemny

K6

projektowania działań zmierzających do rozwoju
określonej placówki systemu oświaty funkcjonującej
w środowisku lokalnym oraz stymulowania poprawy
jakości tych placówek.

PED_K1_K07,
PED_K1_K09

zaliczenie ustne
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Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

15

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do ćwiczeń

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wykład: Geneza i rozwój pedagogiki społecznej: rys historyczny (prekursorzy,
pierwsi pedagodzy społeczni w Europie, etapy rozwoju dyscypliny);

W1, W2, U2

2.

Wykład:Pedagogika społeczna jako subdyscyplina pedagogiczna - założenia
teoretyczno -metodologiczne, idee, koncepcje klasycznej pedagogiki społecznej.
Analiza koncepcji środowiska i wychowania wg. H. Radlińskiej - istota,
nowatorstwo, aktualność dzisiaj;

W1, W2, W3, U1, U2

3.

Wykład: Naiważniejsze teorie pedagogiki społecznej. Podstawowe kategorie
teoretyczne klasycznej pedagogiki społecznej: środowisko, wychowanie,
socjalizacja, kultura, siły ludzkie i siły społeczne, wzór i wzorzec, edukacja
środowiskowa - sposoby interpretacji, zastosowanie;

W4, W5, U1, U2

4.

Wykład: Nowoczesna pedagogika społeczna w Polsce po 1989 roku - nowe
wyzwania, idee, koncepcje, metodologia. Nowe znaczenie środowiska i
wychowania - ujęcia i orientacje badawcze, nowe kategorie opisu i analizy
środowiska. Przedstawiciele nowoczesnej pedagogiki społecznej w Polsce;

W10, W11, W4, W5, U2

5.

Wykład: Inne kategorie nowoczesnej pedagogiki społecznej: przestrzeń życia,
podmiotowość, rozwój, organizowanie środowiska, relacje podmiotowe w
środowisku, itp. - sposoby interpretacji, zastosowanie;

W4, U1, U2, K1, K2, K4

6.

Wykład: Sens i znaczenie działania społeczno- wychowawczego w pedagogice
społecznej. Wymiar proﬁlaktyczny działania pedagoga społecznego (proﬁlaktyka,
kompensacja, opieka, pomoc). Pomoc w rozwoju, towarzyszenie społeczne,
wsparcie w środowisku jako działania humanitarne w pedagogice społecznej.

W2, W4, W7, W8, W9,
U3, U4, U5, K1

7.

Wykład: Dominujące nurty nowoczesnej pedagogiki społecznej: nurt opiekuńczy,
nurt socjalny , nurt kulturowy. Metody pracy społeczno-wychowawczej w
środowisku.

W10, W4, U1, U2, U6, U7
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Wykład: Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze - istota, funkcje,
aspekty wychowawcze, przemiany społeczno-kulturowe;

8.

W4, W5, W6, U1, U2, U3,
U7, U9, K1, K3, K4

9.

Wykład: Analiza wybranych środowisk rodzinnych - ich wpływ na socjalizację
dzieci i młodzieży. Pomyślna i niepomyślna socjalizacja.

W1, W2, W6, W8, W9,
U2, U5, U6, U7, U8, U9,
K1, K2, K3, K4

10.

Wykład: Środowisko lokalne - struktura, funkcje przemiany. Środowisko wiejskie
jako przestrzeń edukacji szkolnej dzieci.

W5, W6, W9, U2, U3, U6,
U8, K1, K2

Wykład: Pedagogika społeczna wobec przemian społecznych, zadań i zagrożeń
życia człowieka w XXI wieku - stare i nowe kwestie społeczne;

11.

W11, W5, W6, U3, U4,
U6, U7, U8, U9, K1, K2,
K4, K5

12.

Wykład: Pedagogika społeczna a praca socjalna - wielość perspektyw i obszary
działań.

W10, W11, W4, W6, U4,
U6, U7, K2, K3

13.

Ćwiczenia: Pedagogika społeczna jako subdyscyplina pedagogiczna - analiza
wybranych tekstów przedstawicieli klasycznej pedagogiki społecznej (H.
Radlińskiej, A. Kamińskiego);

W1, U2, K1

14.

Ćwiczenia: Podstawowe kategorie klasycznej pedagogiki społecznej: środowisko,
siły ludzkie, środowisko niewidzialne, „przetwarzanie środowiska”, kultura, itp.

W1, W11, W2, W3, W4,
W6, U1, U2, U8, K1, K2

15.

Ćwiczenia: Nowoczesna pedagogika społeczna. Analiza wybranych tekstów
przedstawicieli nowoczesnej pedagogiki społecznej. Nowe kategorie: przestrzeń
życia, podmiotowość, rozwój,zasoby jednostkowe i środowiskowe, organizowanie
środowiska, itp.

W1, W2, U1, U2, K1, K4,
K5

16.

Ćwiczenia: Analiza podstawowych środowisk wychowawczych: rodzina,
środowisko lokalne, szkoła, środowiska wirtualne w socjalizacji i wychowaniu
człowieka – cechy, funkcje, zagrożenia;

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U4, U6, U7, K1, K2, K5,
K6

17.

Ćwiczenia: Środowisko jako świat społeczny współczesnego dziecka;

W1, W11, W2, W3, W7,
W9, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, K1, K2, K3, K4,
K5, K6

18.

Ćwiczenia: Dzieciństwo w wybranych sytuacjach kryzysowych - doświadczenia
dzieciństwa w sytuacji bezrobocia rodziców, biedy, nierówności szans
edukacyjnych, itp.;

W2, W5, W6, U2, U3, U4,
U5, U7, K2, K3, K4, K5,
K6

19.

Ćwiczenia: Młodzież szkolna w procesie zaawanoswanej socjalizacji i edukacji źródła szans i zagrożeń rozwojowych;

W4, W5, W6, U1, U3, U4,
U5, U6, U7, K2, K4, K5

20.

Ćwiczenia: środowiska społeczne osob starszych - starość aktywna społecznie vs.
zmarginalizowana;

W1, W5, W6, U1, U2, U4,
U5, U6, K2, K4, K5

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

pozytywny wynik egzaminu ( 65%), zaliczenie ćwiczeń

ćwiczenia

zaliczenie ustne

znajomość literatury przedmiotu, przygotowanie projektu aktywność na
zajęciach obecność na zajęciach

Sylabusy
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Współczesne kierunki pedagogiczne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDS.120.5cdbee6da68d9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Pedagogika

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest przygotowanie merytoryczne do rozumienia (podniesienie świadomości) mechanizmów
rządzących kierunkami rozwoju pedagogiki w aspekcie teoretycznym i praktycznym (praktyk edukacyjnych)
w warunkach europejskich - współcześnie i w przeszłości - w celu świadomego i kompetentnego pełnienia
przyszłej roli zawodowej pedagoga. Kolejnym celem jest poznanie głównych kierunków rozwoju pedagogiki
i składających się nań koncepcji. Równorzędnym celem jest przygotowanie studentów do prowadzenia badań
naukowych obejmujących problematykę dziejów oraz współczesności myśli i praktyk edukacyjnych [w zakresie
historii myśli i praktyk pedagogicznych oraz współczesnych nurtów i koncepcji pedagogicznych]

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

najważniejsze tradycyjne i współczesne kierunki,
nurty, systemy pedagogiczne oraz przynależne
do nich wybrane koncepcje pedagogiczne; ich
historyczne i kulturowe uwarunkowania.

PED_K1_W02,
PED_K1_W06,
PED_K1_W07,
PED_K1_W10,
PED_K1_W12,
PED_K1_W14

zaliczenie pisemne, esej,
zaliczenie, egzamin

W2

ﬁlozoﬁczne i ideologiczne źródła wyodrębnienia się
myśli pedagogicznej oraz ich znaczenie dla teorii
i praktyki pedagogicznej.

PED_K1_W05,
PED_K1_W06,
PED_K1_W07,
PED_K1_W12,
PED_K1_W14

zaliczenie pisemne, esej,
zaliczenie, egzamin

W3

wybrane koncepcje ﬁlozoﬁczne (antropologiczne)
i społeczne stojące u podstaw (stanowiące teoretyczne
podstawy) wyodrębniania się różnych kierunków
rozwoju pedagogiki; aspektowość i indywidualnoautorski wymiar koncepcji w stosunku do całego
kierunku / nurtu pedagogicznego; krytyczną ocenę
koncepcji i nurtów pedagogicznych.

PED_K1_W05,
PED_K1_W06,
PED_K1_W07,
PED_K1_W12,
PED_K1_W14

zaliczenie pisemne, esej,
zaliczenie, egzamin

U1

posługiwać się podstawowymi pojęciami
teoretycznymi w celu analizowaniu koncepcji praktycznego wymiaru zalecanych działań
pedagogicznych, w odniesieniu do różnych kontekstów
działalności pedagogicznej.

PED_K1_U01,
PED_K1_U02,
PED_K1_U03,
PED_K1_U09

zaliczenie pisemne, esej,
zaliczenie, egzamin

U2

dokonać syntezy interdyscyplinarnej wiedzy
pedagogicznej w ramach podstawowych zagadnień
kierunków / nurtów pedagogicznych w celu
analizowania i interpretowania problemów
edukacyjnych z ich perspektywy

PED_K1_U01,
PED_K1_U03

zaliczenie pisemne, esej,
zaliczenie, egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Prezentowania przekonania o wartości nauk
pedagogicznych jako podstawie orientacyjnej dla
wszelkich profesjonalnych działań pedagogicznych

PED_K1_K02,
PED_K1_K04,
PED_K1_K07

zaliczenie pisemne, esej,
zaliczenie, egzamin

K2

identyﬁkowania dylematów i problemów etycznych
w pracy pedagogicznej w związku z wybranym
kierunkiem pedagogiki.

PED_K1_K04,
PED_K1_K05

zaliczenie pisemne, esej,
zaliczenie, egzamin

K3

przejęcia odpowiedzialności za własne przygotowanie
do pracy, podejmowane decyzje dotyczące
preferowanego kierunku pedagogicznego oraz jego
skutków, a także do promowania wartości
odpowiedzialności w środowisku.

PED_K1_K01,
PED_K1_K02,
PED_K1_K04,
PED_K1_K06

zaliczenie pisemne, esej,
zaliczenie, egzamin

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

15

przygotowanie do ćwiczeń

20

Sylabusy
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przygotowanie do sprawdzianu

10

przygotowanie eseju

10

przygotowanie do egzaminu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wykład
Podstawowe pojęcia: system pedagogiczny, system wychowania, kierunek
pedagogiczny, nurt wychowania, ideologia wychowania itp.
Przegląd modeli klasyﬁkacyjnych współczesnych systemów, kierunków, nurtów
pedagogicznych (S. Kunowski, S. Wołoszyn, K. Sośnicki, B. Śliwerski i in.).

W1, W2, W3

2.

Filozoﬁczne i ideologiczne podstawy edukacji: idealizm i realizm jako podstawowe
postawy warunkujące o pedagogicznym myśleniu.
Filozoﬁczno-ideologiczne podstawy edukacji: naturalizm, liberalizm, pragmatyzm,
egzystencjalizm, konserwatyzm i neokonserwatyzm, marksizm, neomarksizm,
neoliberalizm.

W2, W3, U1, U2, K1

3.

Nowe Wychowanie: 1) podstawowe idee (pajdocentryzm, koedukacja) i nurty
ﬁlozoﬁczno- ideologiczne Nowego wychowania; 2) wybrane koncepcje Nowego
Wychowania: metoda „ośrodków zainteresowań” O. Decroly’ego, pedagogika M.
Montessori, system mannheimski A. Sickingera, plan daltoński, koncepcja C.
Freineta, szkoła pracy P. Błonskiego.; 3) katolickie Stulecie Dziecka; krytyka
Nowego Wychowania.

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2, K3

4.

Amerykańscy twórcy progresywizmu pedagogicznego: 1) podstawowe założenia,
2) główni przedstawiciele (Dewey, Kilpatrick, Washburne).

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2, K3

5.

Pedagogika kultury: I. Model wyprowadzony z ﬁlozoﬁi niemieckiego idealizmu :1)
pojęcie i geneza (E. Spranger, W. Dilthey), 2) rozumienie jako główna kategoria
metodologiczna nowej humanistyki, 3) pedagogika kultury w Polsce (S. Hessen, B.
Nawroczyński, B. Suchodolski). II. Model wyprowadzony z ﬁlozoﬁi realizmu
chrześcijańskiego: 1) polscy przedstawiciele: J. Ciemniewski, Z. Bielawski.

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2, K3

6.

Pedagogika marksistowska: 1) założenia antropologiczne; konsekwencje
pedagogiczne założeń ﬁlozoﬁcznych i antropologicznych; 2) paradygmat
pedagogiki socjalistycznej w Polsce jako przykład praktycznej realizacji założeń
marksizmu. Neomarksizm (Nowa Lewica) - propozycje A. Gramsci'ego i H.
Marcuse'go i ich konsekwencje w dziedzinie wychowania człowieka.

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2, K3

7.

Pedagogika krytyczna: 1) istota teorii krytycznej szkoły frankfurckiej, 2) główni
przedstawiciele (J. Habermas, C. Popper) i podstawowe założenia.

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2, K3

8.

Pedagogika emancypacyjna: 1) geneza i istota pedagogiki emancypacyjnej, 2)
główni przedstawiciele (I. Illich, P. Freire, N. Chomsky), 3) pedagogika
emancypacyjna w Polsce.

W1, W2, W3, U1, U2

9.

Pedagogika postmodernizmu: 1) podstawowe założenia postmodernistycznej teorii
W1, W2, W3, U1, U2, K1,
społecznej, 2) postmodernistyczny dyskurs o edukacji – możliwości i kontrowersje;
K2, K3
3) Antypedagogika jako koncepcja postmodernistyczna.
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10.

Pedagogika tomistyczna: 1) rozwój pedagogiki tomistycznej, 2) polscy
przedstawiciele pedagogiki tomistycznej (J. Woroniecki, K. Kowalski)

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2, K3

11.

Pedagogika personalistyczna: 1) odmiany personalizmu w myśli ﬁlozoﬁcznej, 2)
personalizm w pedagogice (założenia antropologiczne pedagogiki
personalistycznej, cele wychowania według personalizmu, relacje nauczyciel –
uczeń), główni przedstawiciele pedagogiki personalistycznej.

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2, K3

12.

Ćwiczenia
Nurty, kierunki i koncepcje pedagogiczne: progresywizm, personalizm
chrześcijański, pedagogika socjalistyczna, pedagogika emancypacyjna,
pedagogika humanistyczna (niedyrektywna), antypedagogika (pedagogika
postmodernistyczna) – analiza założeń i zasad koncepcji na podstawie analizy
wybranych tekstów głównych przedstawicieli kierunku.

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
konsultacje
Rodzaj zajęć

wykład

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin

Egzamin z przedmiotu: . Warunkiem dopuszczenia do egzaminu
pisemnego z przedmiotu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń. Egzamin
pisemny obejmuje: treści wykładów, ćwiczeń i samodzielnej lektury.
Ocena z przedmiotu: • 25% - ocena wystawiona z ćwiczeń • 75% wynik pozytywnie zdanego egzaminu pisemnego

zaliczenie pisemne,
esej, zaliczenie

Ćwiczenia – warunki zaliczenia • obecność (każda nieobecność musi
być zaliczona na dyżurze: odpowiedź ustna ze znajomości tekstu); brak
obecności na więcej niż połowie zajęć oznacza brak zaliczenia; •
przygotowanie do zajęć (potwierdzone min. 1 stroną A4 notatki z
każdego tekstu do przygotowania na zajęcia przedstawianego
prowadzącej na początku zajęć. Brak takiej notatki oznacza wpisanie
nieobecności na zajęciach) • aktywność na zajęciach, udział w
dyskusjach, wykonywaniu prac i zadań związanych z tokiem zajęć, •
uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego
obejmującego wszystkie treści omawiane w trakcie ćwiczeń •
samodzielne przygotowanie opracowania zawierającego analizę i
interpretację wskazanej przez prowadzącego koncepcji pedagogicznej.
Uwaga: nieuczciwe wykorzystywanie (w całości lub częściowo)
materiałów opublikowanych w Internecie (a także innych tekstów) bez
podania ich źródła oznacza brak zaliczenia ćwiczeń i niemożność
podejścia do egzaminu w pierwszym terminie.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wiedza i umiejętności z zakresu przedmiotów: Wprowadzenie do pedagogiki; Historia ﬁlozoﬁi; Historia myśli i praktyk
pedagogicznych

Sylabusy
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Wprowadzenie do psychologii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDS.120.5ca756969aea4.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu zapoznanie studentów z najważniejszymi zagadnieniami jakimi zajmuje się współczesna
psychologia, dostarczenie ogólnej wiedzy dotyczącej historii psychologii, jej szkół i metod badawczych,
wyrobienie zdolności do posługiwania się podstawową wiedzą i terminologią psychologiczną w obszarze pracy
pedagogicznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

podstawowe przedmioty badań w psychologii. istotę
metody naukowej i klasyczne metody badań
psychologicznych. sposoby opisu i metod klasyﬁkacji
fundamentalnych zjawisk psychologicznych będących
przedmiotem zainteresowania klasycznej psychologii.

PED_K1_W07,
PED_K1_W09

egzamin pisemny

PED_K1_U02,
PED_K1_U04,
PED_K1_U09

egzamin pisemny

PED_K1_K06,
PED_K1_K07,
PED_K1_K10

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

analizować i klasyﬁkować przedmiot badań
psychologii. \ wyprowadzać wnioski na podstawie
fundamentalnych teorii, odkryć i eksperymentów
w psychologii. wskazać wzajemne zależności
pomiędzy obszarami badań w obrębie dyscypliny.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

oceny psychologicznych źródła wiedzy na temat
ludzkiego zachowania i funkcji psychicznych.
doceniania zalet i wad dyscypliny w odniesieniu
do innych nauk.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

5

przygotowanie do egzaminu

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Psychologia jako nauka.

W1

2.

Metody badawcze dyscypliny.

W1

3.

Spostrzeganie.

W1, U1, K1

4.

Pamięć.

W1, U1, K1

5.

Myślenie.

W1, U1, K1

6.

Uczenie się.

W1, U1, K1

7.

Emocje.

W1, U1, K1

Sylabusy
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8.

Motywacja.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, rozwiązywanie zadań, konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzamin w formie testu jednokrotnego wyboru

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Koncepcje psychologiczne człowieka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDS.120.5cdbee6dd736b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest ogólne zaznajomienie studentów z głównymi koncepcjami człowieka w psychologii a także
ukazanie możliwości opisu i wyjaśniania zachowania ludzi z różnych perspektyw.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

podstawowe koncepcje człowieka w psychologii

PED_K1_W07

zaliczenie pisemne, esej,
prezentacja
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W2

różne koncepcje psychologiczne adekwatne
do wybranej ścieżki zawodowej

PED_K1_W20

zaliczenie pisemne, esej,
prezentacja

W3

założenia procesów uczenia się w głównych nurtach
psychologii

PED_K1_W12

zaliczenie pisemne, esej,
prezentacja

W4

zasady pracy z wychowankiem w oparciu o wybrane
podejścia psychologiczne

PED_K1_W05

zaliczenie pisemne, esej,
prezentacja

W5

psychologiczne teorie dotyczące inkluzji i ekskluzji
społecznej

PED_K1_W21

zaliczenie pisemne, esej,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

posługiwać się podstawowymi pojęciami
psychologicznymi w celu analizowaniu motywów
i wzorów ludzkich zachowań i myślenia.

PED_K1_U02

zaliczenie pisemne, esej,
prezentacja

U2

pracować w zespole.

PED_K1_U12

zaliczenie pisemne, esej,
prezentacja

U3

opisywać podstawowe teorie uczenia się się
i motywacje do uczenia się oraz osobistego rozwoju

PED_K1_U19

zaliczenie pisemne, esej,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

akcentowania wartości różnych nurtów
psychologicznych i wykorzystywania ich w działaniach
pedagogicznych.

PED_K1_K02

zaliczenie pisemne, esej,
prezentacja

K2

podejmowania dyskusji dotyczących nurtów
i koncepcji psychologicznych ze specjalistami
i niespecjalistami w grupach i organizacjach
realizujących działania pedagogiczne

PED_K1_K07

zaliczenie pisemne, esej,
prezentacja

K3

przyjmowania postawy otwartości na różnorodność
nurtów, podejść, teorii i koncepcji psychologicznych,
wykorzystywanych w programach edukacyjnych
i wychowawczych

PED_K1_K09

zaliczenie pisemne, esej,
prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

7

przygotowanie eseju

10

przygotowanie do zajęć

11

przygotowanie do sprawdzianu

7

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wstęp

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1, K2, K3

2.

Psychologia semiotyczno-kulturowa

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1, K2, K3

3.

Behawioryzm

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1, K2, K3

4.

Psychodynamiczne modele

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1, K2, K3

5.

Psychologia poznawcza

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1, K2, K3

6.

Psychologia humanistyczna

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1, K2, K3

7.

Podsumowanie

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne, esej,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Studenci muszą napisać esej oddać do terminu nadanego na
początek semestru. Studenci muszą też wygłosić referat w
grupie na temat dany im teorii psychologicznej, jak i
przygotować "akywizację" która zachęca innych do aktywnego
udziału w ich prezentacji. Studenci muszą napisać zaliczenie
pisemne na temat wszystkich wymienionych teorii
psychologicznych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak wymagań

Sylabusy
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Psychologia rozwoju człowieka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDS.120.5cdbee6e0ef0a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest opisanie i wyjaśnienie zmian psychicznych w cyklu życia człowieka - od poczęcia do śmierci - dla
projektowania i modyﬁkowania działań edukacyjno-wychowawczych wpierających rozwój jednostek
o prawidłowym i atypowym jego przebiegu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

podstawowe pojęcia, kategorie, koncepcje teoretyczne
opisujące i wyjaśniające rozwój człowieka w różnych
środowiskach edukacyjnych w ciągu całego jego życia
(wykład).

PED_K1_W01,
PED_K1_W02,
PED_K1_W04,
PED_K1_W07,
PED_K1_W09,
PED_K1_W12,
PED_K1_W13

egzamin pisemny,
zaliczenie

W2

zmiany psychiczne oraz czynniki je warunkujące
(ćwiczenia).

PED_K1_W08,
PED_K1_W09,
PED_K1_W16

egzamin pisemny,
prezentacja, zaliczenie

W3

wiedzę psychologiczną o prawidłowym i atypowym
rozwoju człowieka w biegu życia, pozwalającą
na projektowanie działań edukacyjno-wychowawczych
w różnych środowiskach edukacyjnych (wykład,
ćwiczenia).

PED_K1_W01,
PED_K1_W02,
PED_K1_W07,
PED_K1_W08,
PED_K1_W09,
PED_K1_W13,
PED_K1_W14,
PED_K1_W16

egzamin pisemny,
zaliczenie

W4

osiągnięcia rozwojowe w całym cyklu życia człowieka
(ćwiczenia).

PED_K1_W09,
PED_K1_W16

egzamin pisemny, esej,
zaliczenie

U1

obserwować, analizować i interpretować działania
edukacyjne z uwzględnieniem wiedzy psychologicznej
na temat rozwoju człowieka w cyklu życia (wykład).

PED_K1_U01,
PED_K1_U02,
PED_K1_U03,
PED_K1_U04,
PED_K1_U13

egzamin pisemny

U2

wykorzystać wiedzę o prawidłowym i atypowym
rozwoju psychicznym osób znajdujących się w różnych
okresach życia, jego uwarunkowaniach,
do animowania działalności edukacyjnej w środowisku
rodzinnym, rówieśniczym, szkolnym, zawodowym
(ćwiczenia).

PED_K1_U02,
PED_K1_U04,
PED_K1_U15,
PED_K1_U17,
PED_K1_U19

egzamin pisemny,
prezentacja

U3

samodzielnie poszukiwać wiedzy psychologicznej
w różnych źródłach dla zrozumienia własnego rozwoju,
poszerzenia kompetencji zawodowych i naukowych
(wykład, ćwiczenia).

PED_K1_U05,
PED_K1_U06,
PED_K1_U07,
PED_K1_U08,
PED_K1_U11

egzamin pisemny, esej,
zaliczenie

K1

budowania tożsamości zawodowej pedagoga
w oparciu o wiedzę psychologiczną; poszerzania
samoświadomości siebie jako jednostki na ścieżce
własnego rozwoju (wykład, ćwiczenia).

PED_K1_K01,
PED_K1_K03,
PED_K1_K04

esej, prezentacja

K2

reagowania na przejawy dyskryminacji (np.
ze względu na wiek, płeć, dysfunkcje, zaburzenia) oraz
do podejmowania działań na rzecz ich eliminowania
w różnych środowiskach, w tym i we własnym miejscu
pracy (ćwiczenia, wykład).

PED_K1_K01,
PED_K1_K03,
PED_K1_K04,
PED_K1_K06,
PED_K1_K07,
PED_K1_K09

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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wykład

15

ćwiczenia

30

przygotowanie projektu

15

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do sprawdzianu

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Psychologia rozwoju człowieka w biegu życia jako subdyscyplina wspierająca
pedagogikę - przedmiot badań, podejścia i metody badawcze (wykład).

W1, W3, U1, U3, K1, K2

2.

Rozwój jako kategorie opisu (w psychologii i pedagogice), wybrane koncepcje
rozwoju i ich implikacje w praktyce edukacyjnej (wykład).

W1, W4, U2, K1

3.

Okres prenatalny i narodziny: stadia rozwoju prenatalnego; kamienie milowe
rozwoju płodowego; zaburzenia genetyczne; rodzaje, zasady i skutki działania
teratogenów na płód (okres krytyczny/okres sensytywny), poród - jego
konsekwencje psychologiczne. Adaptacja noworodka do życia.
Odbiór świata przez małe dziecko – diagnoza noworodka; rozwój ﬁzycznomotoryczny, narodziny inteligencji, rozwój mowy i innych form komunikacji,
znaczenie przywiązania i początki uspołecznienia; osiągnięcia rozwojowe. Czynniki
stymulujące i zakłócające rozwój. Specyﬁka środowiska edukacyjnego (ćw.)

W2, W4, U1, U2, U3, K1

4.

Dziecko w wieku od 2 do 6 lat - rozwój poznawczy, społeczno-emocjonalny,
moralny. Rola zabawy i twórczości artystycznej w życiu dziecka. Dziecięce
przyjaźnie, bunt i agresja. Rozwój obrazu własnej osoby. Osiągnięcia rozwojowe.
Czynniki stymulujące i zakłócające rozwój. Specyﬁka środowiska edukacyjnego
(ćw.)

W2, W4, U1, U2, U3, K1

5.

Dziecko w wieku 6-12 lat - rozwój ﬁzyczny, poznawczy (pamięć, uwaga, strategie
uczenia się), społeczno-emocjonalny a gotowość do podjęcia nauki w szkole.
Mowa pisana. Operacyjność myślenia. Wiedza o świecie i samowiedza.
Heteronomia moralna. Osiągnięcia rozwojowe. Czynniki stymulujące i zakłócające
rozwój. Specyﬁka środowiska edukacyjnego (ćw.)

W2, W4, U1, U2, U3, K1

6.

Dorastanie - specyﬁka dojrzewania seksualnego dziewcząt i chłopców konsekwencje dla rozwoju psychicznego. Od dezintegracji ku integracji seksualnej.
Cechy myślenia formalnego. Od heteronomii ku autonomii moralnej.
Kształtowanie tożsamości indywidualnej - rola kryzysów i buntu. Funkcje grupy
W2, W4, U1, U2, U3, K1
rówieśniczej. Reorganizacja relacji z rodzicami. Zadania rozwojowe dorastających.
Czynniki stymulujące i zakłócające rozwój. Specyﬁka środowiska edukacyjnego
(ćw.)

Sylabusy
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Dorosłość (wczesna, średnia, późna) – zadania rozwojowe dorosłości. Zmiany
psychoﬁzyczne występujące z wiekiem. Od myślenia formalnego do
postformalnego. Adaptacyjna funkcja mądrości. Przygotowanie do starości i
śmierci. Fazy umierania. Mity na temat dorosłości i starości. Osiągnięcia
rozwojowe. Czynniki stymulujące i zakłócające rozwój. Praca zawodowa w życiu
człowieka dorosłego (ćw.)

7.

W2, W3, W4, U1, U2, U3,
K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem przystąpienia do egzaminu pisemnego jest zdobycie
zaliczenia z ćwiczeń w czasie semestru

wykład

egzamin pisemny

ćwiczenia

zaliczenie (bez oceny) - wymagana aktywność, obecność na
esej, prezentacja, zaliczenie zajęciach – 1 nieobecność bez usprawiedliwienia, portfolio,
zaliczenie dwóch kolokwiów – próg zaliczeniowy 50%

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość podstawowych pojęć z obszaru pedagogiki i psychologii. Umiejętność samokształcenia.

Sylabusy
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Psychologia społeczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDS.120.5cac67c88f331.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Przedstawienie podstawowej wiedzy z zakresu psychologii społecznej, zaznajomienie studentów z wiodącymi
nurtami teoretycznymi, zwrócenie uwagi na powiązanie psychologii społecznej z różnymi elementami życia
i nauki.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zagadnienia z zakresu psychologii społecznej. główne
teorie i badania z zakresu psychologii społecznej.
wartości aplikacyjną badań z zakresu psychologii
społecznej.

PED_K1_W07,
PED_K1_W09,
PED_K1_W10

egzamin pisemny

PED_K1_U04,
PED_K1_U05,
PED_K1_U06,
PED_K1_U08,
PED_K1_U14

egzamin pisemny

PED_K1_K06

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

czytać ze zrozumieniem literaturę naukową z zakresu
psychologii społecznej. posługiwać się wiedzę
teoretyczną z zakresu psychologii społecznej w celu
zinterpretowania społecznych zachowań osób
i procesów zachodzących w społeczeństwie.
zastosować wiedzę wyprowadzoną z poszczególnych
koncepcji teoretycznych z zakresu psychologii
społecznej do samodzielnego konstruowania zadań
wspierających działania pedagoga.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

uwzględniania czynniki społeczne w wyjaśnianiu
zachowań własnych i innych ludzi. dokonywania
reﬂeksji na temat poziomu swojej wiedzy dotyczącej
relacji społecznych. zaangażowania swojej wiedzy
i umiejętności w najlepiej pojętym interesie
społecznym.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

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 psychologii społecznej.

W1

2.

Rozumienie siebie i świata społecznego:
o Dysonans społeczny.
o Poznanie społeczne.
o Spostrzeganie społeczne.

W1, U1, K1

Sylabusy
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3.

Wpływ społeczny:
o Konformizm.
o Postawy.
o Procesy grupowe.

W1, U1, K1

4.

Stosunki społeczne:
o Atrakcyjność interpersonalna.
o Zachowania prospołeczne.
o Agresja.
o Uprzedzenia.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, rozwiązywanie
zadań, konsultacje, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Na ocenę końcową składa się wynik testu egzaminacyjnego jednokrotnego
wyboru.
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Psychologia wychowania i kształcenia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDS.120.5cdbee6e42e2d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przedstawienie podstawowych zagadnień dotyczących psychologii wychowania i kształcenia

C2

Zwrócenie uwagi na psychologiczne mechanizmy, biorące udział w procesie uczenia się

C3

Wyrobienie zdolności do świadomego stosowania technik składających się na procesy wychowania i kształcenia

C4

Znajomość czynników utrudniających skuteczne wychowanie i efektywne kształcenie

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

• Deﬁniuje i wyjaśnia podstawowe pojęcia
z psychologii wychowania i kształcenia. • Wymienia
i charakteryzuje podstawowe czynniki zewnętrzne
i wewnętrzne, które decydują o skutecznych efektach
wychowania i kształcenia. • Zna pojęcia inteligencji
motywacji, czynników poznawczych i behawioralnych,
jakie biorą udział w procesie uczenia się i wychowania.
• Potraﬁ wskazać osobowościowe
i pozaosobowościowe możliwości i ograniczenia leżące
po stronie wychowawcy/nauczyciela

PED_K1_W01,
PED_K1_W07,
PED_K1_W08,
PED_K1_W09,
PED_K1_W12,
PED_K1_W14,
PED_K1_W19,
PED_K1_W21

zaliczenie na ocenę

PED_K1_U01,
PED_K1_U03,
PED_K1_U04,
PED_K1_U07,
PED_K1_U09,
PED_K1_U15,
PED_K1_U17,
PED_K1_U18

zaliczenie na ocenę

PED_K1_K02,
PED_K1_K03,
PED_K1_K05

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

• Umie wskazać różne możliwości rozwiązywania
trudnych i sytuacji wychowawczych. • Potraﬁ
w projektowanych działaniach edukacyjnych
wykorzystać potencjał wychowanka i jego
indywidualne predyspozycje • Potraﬁ w codziennej
pracy oddzielić wiedzę naukową od wiedzy potocznej,
a także przedstawiać własne hipotezy i argumenty
na ich obronę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

• Kształtuje postawę samokrytycyzmu w stosunku
do siebie i wrażliwości wobec zróżnicowanych potrzeb
jednostki. • Zdobywa przekonanie, że wiedza
psychologiczna z zakresu wychowania i kształcenia
sprzyja optymalizacji tych procesów i jest niezbędna
dla planowania praktyki oświatowej. • Kształtuje
postawę krytycyzmu wobec ofert edukacyjnych,
stosowanych metod wychowawczych, treści kształceni
etc. • Wykazuje gotowość do poszukiwania
i poszerzania wiedzy psychologicznej na temat
adekwatnych form wychowania i kształcenia.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie projektu

10

Przygotowanie do sprawdzianów

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

·

Badanie uczenia się i jego uwarunkowań

W1, U1, K1

2.

·

Warunki efektywnej pracy dydaktycznej

W1, U1, K1

3.

·

Behawiorystyczne podejście do uczenia się

W1, U1, K1

4.

·

Procesy motywacyjne

W1, U1, K1

5.

·

Wpływ lęku na osiągnięcia

U1

6.

·

Pojęcie inteligencji. Teorie inteligencji

W1, U1, K1

7.

·

Strategie poznawcze

W1, U1, K1

8.

·

Rola konﬂiktu w środowisku szkolnym

W1, U1, K1

9.

·

Specyﬁczne problemy psychologiczne wychowawców

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, metoda projektów, analiza tekstów, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie stanowi ocena kolokwium pisemne (50% ogólnej oceny, min.
50% poprawnych odpowiedzi, warunek zaliczenia ) oraz ocena pracy
zaliczenie na ocenę studenta: przygotowania projektu (25%) a także aktywności własnej tj.
aktywnego udziału w dyskusji, zadawania pytań, prezentowania postawy
poszukującej, naukowej w trakcie poszczególnych zajęć (25%)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość podstawowych pojęć pedagogicznych, subdyscyplin

Sylabusy
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Podstawy andragogiki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDS.120.6201026244b50.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Pedagogika

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy o warunkach, formach i metodach aktywności edukacyjnej dorosłych.

C2

Ukształtowanie pozytywnego przekonania o potrzebie aktywnego udziału w kształceniu ustawicznym
i możliwościach edukacyjnych człowieka dorosłego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

złożoność edukacji ustawicznej

PED_K1_W01,
PED_K1_W02,
PED_K1_W08,
PED_K1_W09,
PED_K1_W13,
PED_K1_W14,
PED_K1_W20,
PED_K1_W21,
PED_K1_W23

egzamin pisemny / ustny

PED_K1_U01,
PED_K1_U02,
PED_K1_U04,
PED_K1_U05,
PED_K1_U06,
PED_K1_U09,
PED_K1_U11,
PED_K1_U12,
PED_K1_U13,
PED_K1_U14,
PED_K1_U18

egzamin pisemny / ustny

PED_K1_K01,
PED_K1_K03,
PED_K1_K04,
PED_K1_K06,
PED_K1_K08,
PED_K1_K10

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

rozwijać postawy sprzyjające wspieraniu procesów
edukacji dorosłych w instytucjach w środowisku
lokalnym

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

kieruje się samodzielnością w odpowiedzialności
za podejmowanie kształcenia ustawicznego

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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• Istota andragogiki jako nauki, deﬁnicje, przedmiot, teren badań, miejsce
andragogiki w systemie nauk, paradygmaty teoretyczne
• Uwarunkowania rozwoju człowieka dorosłego, rozumienie dorosłości w
andragogice, charakterystyka ucznia dorosłego, fazy rozwoju człowieka dorosłego.
Teorie aktywności edukacyjnej dorosłych
• Cele, zadania, typy i funkcje oświaty dorosłych, zadania poznawcze andragogiki
ogólnej, funkcje edukacji dorosłych, typy oświaty dorosłych, oświata pozaszkolna,
edukacja nieformalna.
• Kształcenie dorosłych. Wprowadzenie do dydaktyki dorosłych. Proces nauczaniauczenia się dorosłych, specyﬁka i cechy charakterystyczne. Nauczyciel dorosłych

1.

W1, U1, K1

• Społeczeństwo wiedzy. Lifelong learning- kształcenie całożyciowe.
• Edukacja obywatelska dorosłych.
• Oświata dorosłych w wybranych krajach
• Współczesne tendencje w edukacji dorosłych

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład konwersatoryjny, burza mózgów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzamin

Wymagania wstępne i dodatkowe
wiedza z pedagogiki ogólnej

Sylabusy
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Biomedyczne podstawy rozwoju w cyklu życia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDS.120.5cdbee6e6abe6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zdrowiu

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0988Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje
obejmujące zdrowie i opiekę społeczną

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest wyposażenie studenta w wiedzę na temat biologicznych podstaw funkcjonowania człowieka
w sferze ﬁzycznej i psychospołecznej w poszczególnych fazach jego życia oraz umiejętności umożliwiające
wyjaśnianie biologicznych uwarunkowań zaburzeń rozwoju.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

podstawowe pojęcia auksologiczne, uwarunkowania
rozwoju człowieka oraz aspekty i sposoby oceny wieku
rozwojowego

PED_K1_W08,
PED_K1_W13

egzamin pisemny,
zaliczenie

W2

mechanizmy wpływu czynników genetycznych
na rozwój biologiczny człowieka oraz efekty ich
działania

PED_K1_W08

egzamin pisemny,
zaliczenie

W3

podłoże anatomiczne i mechanizmy funkcjonowania
procesów życiowych na poziomie wegetatywnym
z uwzględnieniem zmian rozwojowych
w poszczególnych okresach ontogenezy

PED_K1_W08

egzamin pisemny

W4

mechanizmy neurohormonalnej koordynacji rozwoju
oraz funkcjonowania człowieka w aspekcie
somatycznym i psychospołecznym

PED_K1_W08,
PED_K1_W09

egzamin pisemny

W5

biologiczne mechanizmy zachowania i uczenia się

PED_K1_W08,
PED_K1_W09,
PED_K1_W14

egzamin pisemny

W6

podstawy funkcjonowania narządu wzroku, słuchu
i równowagi

PED_K1_W08,
PED_K1_W26

egzamin pisemny

W7

przebieg etapów rozwoju człowieka w cyklu życia
w kontekście biomedycznym

PED_K1_W08,
PED_K1_W09

egzamin pisemny,
zaliczenie

W8

podłoże anatomiczne i ﬁzjologiczne mechanizmy
płodności oraz wybrane zaburzenia dojrzewania
płciowego

PED_K1_W08,
PED_K1_W09

egzamin pisemny,
zaliczenie

W9

przebieg rozwoju seksualnego człowieka w cyklu życia

PED_K1_W08,
PED_K1_W09

zaliczenie

W10

etiopatogenezę i symptomatologię wybranych
problemów zdrowotnych w okresie dzieciństwa,
adolescencji i dorosłości

PED_K1_W08,
PED_K1_W09

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

posługiwać się podstawowymi pojęciami biologicznymi
w celu opisywania i analizowania przebiegu rozwoju
człowieka w poszczególnych okresach ontogenezy

PED_K1_U02

egzamin pisemny,
zaliczenie

U2

posługiwać się podstawowymi pojęciami biologicznymi
w celu opisywania i analizowania wzorów ludzkich
zachowań i mechanizmów uczenia się

PED_K1_U02

egzamin pisemny,
zaliczenie

U3

dokonywać syntezy wiedzy biologicznej
i interdyscyplinarnej wiedzy pedagogicznej w celu
analizowania i interpretowania zjawisk i problemów
związanych z rozwojem seksualności człowieka oraz
sferą jego płodności

PED_K1_U03

zaliczenie

U4

samodzielnie zdobywać wiedzę - w zakresie
wyznaczonym kompetencjami zawodowymi pedagoga
- w obszarze biologii człowieka oraz wybranych
problemów zdrowotnych w okresie dzieciństwa,
adolescencji i dorosłości korzystając z różnych źródeł
i nowoczesnych technologii informacyjnych

PED_K1_U06

egzamin pisemny,
zaliczenie

PED_K1_K01

egzamin pisemny,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Sylabusy

dokonywania oceny poziomu swojej wiedzy na temat
biomedycznych aspektów rozwoju człowieka oraz
podejmowania działań ukierunkowanych na jej
pogłębianie
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K2

zachowania się w sposób profesjonalny oraz
do przestrzegania zasad etyki zawodowej w obszarach
działań pedagogicznych związanych z ludzką biologią,
zdrowiem i chorobą

PED_K1_K04

egzamin pisemny,
zaliczenie

K3

przejęcia odpowiedzialności za własne przygotowanie
do uwzględniania w pracy z dziećmi, młodzieżą
i osobami starszymi ich potrzeb biologicznych oraz
różnorodnych problemów wynikających z przebiegu
biologicznych procesów rozwojowych

PED_K1_K06

egzamin pisemny,
zaliczenie

K4

krytycznej oceny posiadanej wiedzy biomedycznej
potrzebnej do rozwiązywania problemów okresu
adolescencji i poszukiwania sposobów ich rozwiązań
w oparciu o wiedzę ekspercką

PED_K1_K10

egzamin pisemny,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

15

przygotowanie do zajęć

10

przygotowanie do sprawdzianu

10

przygotowanie do egzaminu

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Poziomy organizacji biologicznej. Elementy auksologii

W1, U1, K1, K2, K3

2.

Determinanty genetyczne rozwoju i zaburzeń rozwoju

W2, U1, K1, K2, K3

3.

Podstawy anatomii i ﬁzjologii oraz wybrane aspekty rozwoju układów
wegetatywnych organizmu człowieka

W3, U1, K1, K2, K3

4.

Aparat ruchu jako podstawa rozwoju motorycznego człowieka

W3, U1, K1, K2, K3

5.

Regulacja hormonalna procesów życiowych, jej zaburzenia i ich wpływ na
funkcjonowanie człowieka w sferze ﬁzycznej i psychospołecznej

W4, U1, U2, K1, K2, K3

Sylabusy
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6.

Układ nerwowy jako centralny ośrodek integrujący funkcje życiowe oraz
biologiczne podłoże uczenia się, zachowania i emocji. Analizatory

W4, W5, W6, U1, U2, K1,
K2, K3

7.

Biomedyczne uwarunkowania rozwoju ﬁzycznego w okresie dzieciństwa i
dojrzewania

W7, W8, U1, U2, U3, K1,
K2, K3, K4

8.

Wybrane zagadnienia z zakresu etiopatogenezy chorób w cyklu życia. Dziecko z
chorobą przewlekłą i niepełnosprawnością

W10, U1, U2, U4, K1, K2,
K3, K4

9.

Biomedyczne aspekty okresu starzenia się i starości.

W7, U1, U4, K1, K2, K3

10.

Rozwój prenatalny człowieka. Czynniki ryzyka rozwojowego

W2, W7, U1, U4, K1, K2,
K3

11.

Anatomiczne podłoże i ﬁzjologię płodności człowieka

W8, W9, U1, U3, K1, K2,
K3, K4

12.

Seksualność człowieka w cyklu życia

W9, U1, U2, U3, U4, K1,
K2, K3, K4

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Egzamin w formie testu jednokrotnego wyboru. Warunkiem dopuszczenia
do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia ćwiczeń. Ocena końcowa z
przedmiotu stanowi średnią ważoną ocen uzyskanych z poszczególnych
cząstkowych form zaliczenia z następującymi wagami: colloqium - 1, test
egzaminacyjny - 3.

ćwiczenia

zaliczenie

Warunkiem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń jest minimum 80% frekwencji
na zajęciach, zaliczenie colloqium, zaliczenie zadań ćwiczeniowych oraz
aktywny udział w zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak wymagań wstępnych

Sylabusy
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Zaburzenia w rozwoju dzieci i młodzieży
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDS.120.5cdbee6e9a6be.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem przedmiotu jest przekazanie studentowi podstawowej wiedzy z zakresu zaburzeń w rozwoju (parcjalnych
i całościowych) a także umiejętności wykorzystania tej wiedzy w celu analizowania i interpretowania problemów
edukacyjnych i wychowawczych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

W2

W3

elementarne pojęcia, terminy i deﬁnicje stanowiące
podstawę zaburzeń w rozwoju dzieci i młodzieży

zaburzenia w rozwoju dzieci i młodzieży w aspekcie
biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym

etiologię, mechanizmy oraz dynamikę zaburzeń
w rozwoju dzieci i młodzieży

PED_K1_W08,
PED_K1_W09,
PED_K1_W16,
PED_K1_W21,
PED_K1_W25,
PED_K1_W26

egzamin pisemny,
zaliczenie ustne,
aktywny udział w
zajęciach (dyskusja)
weryﬁkowany w trakcie
każdych zajęć przez
osobę prowadzącą

PED_K1_W08,
PED_K1_W25,
PED_K1_W26

egzamin pisemny,
zaliczenie ustne,
aktywny udział w
zajęciach (dyskusja)
weryﬁkowany w trakcie
każdych zajęć przez
osobę prowadzącą

PED_K1_W09,
PED_K1_W22,
PED_K1_W25,
PED_K1_W26

egzamin pisemny,
zaliczenie ustne,
aktywny udział w
zajęciach (dyskusja)
weryﬁkowany w trakcie
każdych zajęć przez
osobę prowadzącą

PED_K1_U09,
PED_K1_U10,
PED_K1_U11,
PED_K1_U15,
PED_K1_U17,
PED_K1_U18,
PED_K1_U19

egzamin pisemny,
zaliczenie ustne,
aktywny udział w
zajęciach (dyskusja)
weryﬁkowany w trakcie
każdych zajęć przez
osobę prowadzącą

PED_K1_K05,
PED_K1_K06,
PED_K1_K07

zaliczenie ustne,
aktywny udział w
zajęciach (dyskusja)
weryﬁkowany w trakcie
każdych zajęć przez
osobę prowadzącą

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

scharakteryzować zaburzenia w rozwoju dzieci
i młodzieży, posługiwać się podstawowymi pojęciami
teoretycznymi w celu analizowaniu, diagnozowania
i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii
działań praktycznych w odniesieniu zaburzeń
w rozwoju dzieci młodzieży

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

zachowania się w sposób profesjonalny, reﬂeksji
na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki
zawodowej, ma pogłębioną świadomość znaczenia
wiedzy interdyscyplinarnej w wyjaśnianiu etiologii oraz
dynamiki zaburzeń w rozwoju dzieci i młodzieży.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

15

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie do egzaminu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem
substancji psychoaktywnych (wykład)

W1, W2, W3, U1

2.

Zaburzenia psychotyczne (wykład)

W1, W2, W3, U1

3.

Zaburzenia nastroju i zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią
somatyczną (wykład)

W1, W2, W3, U1

4.

Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami ﬁzjologicznymi i czynnikami
ﬁzycznymi (wykład)

W1, W2, W3, U1

5.

Zaburzenia nawyków i popędów (wykład)

W1, W2, W3, U1

6.

Specyﬁka rozwoju a norma i patologia w okresie dzieciństwa i dorastania (wykład)

W1, W2, W3, U1

7.

Zaburzenia rozwoju psychicznego (wykład)

W1, W2, W3, U1

8.

Zaburzenia zachowania i emocji (wykład)

W1, W2, W3, U1

9.

Zaburzenia rozwojowe dziecka w okresie przedszkolnym oraz szkolnym.
Zaburzenia w sferze poznawczej, ruchowej, emocjonalnej, osobowościowej
(ćwiczenia)

W1, W2, W3, U1, K1

10.

Dzieci z syndromem FAS (ćwiczenia)

W1, W2, W3, U1, K1

11.

Pedagogiczna diagnoza zaburzeń odżywiania (ćwiczenia)

W1, W2, W3, U1, K1

12.

Zaburzenia identyﬁkacji płciowej i preferencji seksualnych u dzieci i młodzieży
(ćwiczenia)

W1, W2, W3, U1, K1

13.

Zaburzenia dynamiki procesów nerwowych u dzieci (ćwiczenia)

W1, W2, W3, U1, K1

14.

Specyﬁczne zaburzenia rozwojowe umiejętności szkolnych (ćwiczenia)

W1, W2, W3, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda sytuacyjna, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków,
rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia
przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

test jednokrotnego wyboru

ćwiczenia

zaliczenie ustne, aktywny udział w zajęciach (dyskusja)
weryﬁkowany w trakcie każdych zajęć przez osobę
prowadzącą

przygotowanie wymaganych
zadań

Sylabusy
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Diagnoza pedagogiczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDS.120.620104c11ce34.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Pedagogika

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15, wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie diagnozy pedagogicznej.

C2

Zapoznanie z podstawowymi założeniami, koncepcjami teoretycznymi i podejściami metodologicznymi diagnozy
pedagogicznej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

W2

W3

PED_K1_W01,
PED_K1_W04

egzamin pisemny,
projekt, aktywne
uczestnictwo w zajęciach
weryﬁkowane przez
osobę prowadząc

założenia metodologiczne diagnozy pedagogicznej

PED_K1_W04

egzamin pisemny,
projekt, aktywne
uczestnictwo w zajęciach
weryﬁkowane przez
osobę prowadząc

wybrane obszary podlegające diagnozowaniu
pedagogicznemu

PED_K1_W04,
PED_K1_W09,
PED_K1_W11,
PED_K1_W12

egzamin pisemny,
projekt, aktywne
uczestnictwo w zajęciach
weryﬁkowane przez
osobę prowadząc

analizować i interpretować orientacje badawcze
w metodologii przeprowadzania diagnozy
pedagogicznej

PED_K1_U02,
PED_K1_U08,
PED_K1_U14

egzamin pisemny,
projekt, aktywne
uczestnictwo w zajęciach
weryﬁkowane przez
osobę prowadząc

dokonywać wstępnej diagnozy pedagogicznej

PED_K1_U02,
PED_K1_U03,
PED_K1_U04,
PED_K1_U05,
PED_K1_U08

egzamin pisemny,
projekt, aktywne
uczestnictwo w zajęciach
weryﬁkowane przez
osobę prowadząc

selekcjonować dane w trakcie procesu diagnozy
pedagogicznej

PED_K1_U02,
PED_K1_U04,
PED_K1_U06,
PED_K1_U07,
PED_K1_U08,
PED_K1_U09

egzamin pisemny,
projekt, aktywne
uczestnictwo w zajęciach
weryﬁkowane przez
osobę prowadząc

implikować teorię do praktyki

PED_K1_U03,
PED_K1_U04,
PED_K1_U05,
PED_K1_U12,
PED_K1_U14

egzamin pisemny,
projekt, aktywne
uczestnictwo w zajęciach
weryﬁkowane przez
osobę prowadząc

stosowania wstępnych badań diagnostycznych

PED_K1_K01,
PED_K1_K02,
PED_K1_K03,
PED_K1_K06

aktywne uczestnictwo w
zajęciach weryﬁkowane
przez osobę prowadząc

bycia reﬂeksyjnym badaczem

PED_K1_K06,
PED_K1_K07,
PED_K1_K08,
PED_K1_K09

aktywne uczestnictwo w
zajęciach weryﬁkowane
przez osobę prowadząc

pogłębiania wiedzy z zakresu diagnozy pedagogicznej

PED_K1_K05,
PED_K1_K07,
PED_K1_K08,
PED_K1_K09

aktywne uczestnictwo w
zajęciach weryﬁkowane
przez osobę prowadząc

podstawowe terminy z zakresu diagnozy

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

U2

U3

U4

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

K2

K3

Bilans punktów ECTS

Sylabusy
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Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

15

wykład

15

przygotowanie do ćwiczeń

5

przygotowanie do egzaminu

5

przygotowanie projektu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

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 diagnozowania pedagogicznego

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3

2.

Analiza podstawowych pojęć, rodzaje diagnoz

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K1, K2, K3

3.

Etapy badań diagnostycznych

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K1, K2, K3

4.

Uwarunkowania procesu diagnozowania pedagogicznego

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

projekt, aktywne uczestnictwo w zajęciach
weryﬁkowane przez osobę prowadząc

aktywne uczestnictwo w zajęciach weryﬁkowane
przez osobę prowadzącą, uzyskanie pozytywnej
oceny z przedziału 3-5 -projekt zaliczeniowy

wykład

egzamin pisemny

uzyskanie oceny z przedziału 3-5 z egzaminu
pisemnego

Sylabusy
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Prawo oświatowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDS.120.62010534d73af.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Pedagogika

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest prezentacja zagadnień z obszaru prawa i organizacji systemu oświaty w Polsce.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

strukturę i podstawowe zasady funkcjonowania
systemu oświaty w Polsce

PED_K1_W15,
PED_K1_W17

egzamin pisemny
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W2

kategorie i pojęcia z zakresu prawa oświatowego
i ochrony praw podmiotów edukacji szkolnej

PED_K1_W15,
PED_K1_W17

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować i wykorzystywać podstawowe aktów
prawne związane z organizacją systemu oświaty,
zarządzaniem w oświacie i realizacją prawa do nauki

PED_K1_U18,
PED_K1_U19

egzamin pisemny

U2

stosować przepisy prawne w praktyce pedagogicznej
w szkole oraz planować działania dotyczące ochrony
praw ucznia,

PED_K1_U14,
PED_K1_U18

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

współdziałania w rozwiązywaniu sytuacji
problemowych w pracy pedagogicznej

PED_K1_K06,
PED_K1_K09

egzamin pisemny

K2

działania na rzecz poprawy jakości działania
przedszkola, szkoły lub placówki systemu oświaty,
na przykład poprzez inicjatywy nakierowane
na pożądaną zmianę przepisów prawa oświatowego

PED_K1_K09,
PED_K1_K10

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

przygotowanie do zajęć

10

analiza aktów normatywnych

10

przygotowanie do egzaminu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Podstawowe prawa i wolności człowieka w obszarze eduakcji i oświaty

2.

miejsce prawa oświatowego w systemie prawa w Polsce

3.

Struktura i organizacja systemu oświaty

4.

Obowiązek szkolny i obowiązek nauki

5.

Rola jednostek samorządu terytorialnego w realizacji prawa do nauki

6.

Zarządzanie szkołami i placówkami publicznymi

7.

Rozwój zawodowy nauczyciela

8.

Prawo do nauki dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym

1.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Ocenę końcową stanowi ocena z zakresu 3-5 wyliczona na podstawie
uzyskanych punktów w arkuszu testu (60% pozytywnych odpowiedzi na
ocenę dostateczną)

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Pierwsza pomoc przedlekarska
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDS.120.5cdbee6f4b189.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zdrowiu

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0988Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje
obejmujące zdrowie i opiekę społeczną

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem realizowanych zajęć jest dostarczenie wiedzy na temat sposobów udzielania pierwszej pomocy
w wybranych stanach nagłych oraz wyposażenie studenta w umiejętności resuscytacyjne.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

algorytm podstawowych zabiegów resuscytacyjnych
u dorosłych i u dzieci.

PED_K1_W18

zaliczenie
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W2

zasady udzielania pierwszej pomocy w wybranych
urazach oraz zachorowaniach.

PED_K1_W18

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

ocenić stan świadomości pacjenta.

PED_K1_U14

zaliczenie

U2

udrożnić drogi oddechowe.

PED_K1_U14

zaliczenie

U3

przeprowadzić podstawowe zabiegi resuscytacyjne
u dorosłych i dzieci.

PED_K1_U14

zaliczenie

U4

ułożyć pacjenta w pozycji bezpiecznej.

PED_K1_U14

zaliczenie

U5

zaopatrzyć ranę oraz unieruchomić kończynę
po urazie.

PED_K1_U14

zaliczenie

PED_K1_K04

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

udzielania pomocy osobie potrzebującej dbając
o bezpieczeństwo własne.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

15

przygotowanie do ćwiczeń

5

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
25

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

• system powiadamiania ratunkowego i zasady wzywania służb ratunkowych,
• zasady odpowiedzialności prawnej dotyczące udzielania pierwszej pomocy,
• zasady bezpieczeństwa podczas udzielania pierwszej pomocy,

W2

2.

• ocena stanu chorego (przytomność, stan świadomości, oddech, oznaki
krążenia),
• postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym nieurazowym,
• bezprzyrządowe udrażnianie dróg oddechowych u dorosłych i dzieci,
• prowadzenie resuscytacji krążeniowo - oddechowej u dorosłych i dzieci,
• obsługa zautomatyzowanego deﬁbrylatora zewnętrznego
• zastosowanie pozycji bezpiecznej,

W1, U1, U2, U3, U4, K1

Sylabusy
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• pierwsza pomoc w urazach: złamania, zranienia, krwotoki, amputacja urazowa,
wbite ciało obce, uraz oka
• zasady unieruchamiania kończyn, zaopatrywania ran z wykorzystaniem
podstawowych metod i materiałów opatrunkowych.
• pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia pochodzenia zewnętrznego:
podtopienie, wychłodzenie, przegrzanie, oparzenie termiczne, zadławienie,
porażenie prądem
• pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia pochodzenia wewnętrznego: zawał,
udar, duszność, przedawkowanie substancji psychoaktywnych

3.

W2, U5, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda sytuacyjna, inscenizacja, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
- uczestnictwo studenta w zajęciach (100% obecności) - opanowania
umiejętności udzielania pierwszej pomocy (zaliczenie praktyczne minimum 60% karty oceny)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych

Sylabusy
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Socjologia małych grup
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDS.120.5cdbee6f72e8b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs ma na celu zapoznanie studenta z pojęciem i typologiami małych grup społecznych oraz specyﬁką
zachodzących w jej obrębie procesów społecznych. Student w trakcie kursu zdobędzie podstawowe informacje
pozwalające na analizę najistotniejszych właściwości małych grup społecznych, co pozwoli mu w zawodowej
przyszłości na lepsze rozumienie dynamiki grup, w jakich będzie prowadzić działalność pedagogiczną.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

podstawowe informacje dotyczące mikrosocjologii jako
subdyscypliny naukowej oraz główne pespektywy
teoretyczne w jej obrębie, pojęcie małej grupy
społecznej, właściwości i specyﬁka małych grup
społecznych na tle typologii grup społecznych

PED_K1_W10,
PED_K1_W11

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę, esej

W2

struktury występujące w małych grupach społecznych
(komunikacyjna, przywództwa oraz socjometryczna),
ich typy oraz wpływ na funkcjonowanie małej grupy
społecznej - w tym wybranych środowisk
wychowawczych (np. rodzina, grupa rówieśnicza)

PED_K1_W10,
PED_K1_W11,
PED_K1_W13

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę, esej

W3

specyﬁkę konﬂiktów wewnątrz i zewnątrzgrupowych,
możliwe dylematy życia społecznego

PED_K1_W10,
PED_K1_W11,
PED_K1_W13

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować istniejące grupy społeczne, prawidłowo je
rozpoznając i klasyﬁkując, wskazać ich podstawowe
właściwości

PED_K1_U04,
PED_K1_U05,
PED_K1_U06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę, esej

U2

rozpoznać struktury wewnątrzgrupowe
(komunikacyjną, przywództwa oraz socjometryczną)
oraz wskazać ich wpływ na funkcjonowanie grupy
społecznej

PED_K1_U04,
PED_K1_U05,
PED_K1_U06,
PED_K1_U14

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę, esej

U3

rozpoznać i zanalizować konﬂikty i dylematy związane
z funkcjonowaniem realnej grupy społecznej oraz
wskazać ich znaczenie dla jej kształtu, właściwości
i sposobu funkcjonowania

PED_K1_U04,
PED_K1_U05,
PED_K1_U06,
PED_K1_U14

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U4

potraﬁ napisać krótki tekst naukowy, odwołując się
do posiadanej wiedzy i literatury przedmiotu

PED_K1_U04,
PED_K1_U05,
PED_K1_U06,
PED_K1_U07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę, esej

PED_K1_K03,
PED_K1_K06

zaliczenie na ocenę, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

posiada przekonanie o sensie, wartości i potrzebie
podejmowania aktywnych działań pedagogicznych
w małych grupach społecznych

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

Przygotowanie prac pisemnych

3

przygotowanie do testu zaliczeniowego

12

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Mikrosocjologia jako nauka. Podstawowe perspektywy teoretyczne mikrosocjologii.
Pojęcie, własciwości i kryteria małej grupy społecznej na tle deﬁnicji i typologii
W1, U1, K1
grup społecznych.

2.

Struktury wewnętrzne małych grup społecznych: socjometryczna, komunikacyjna,
wladzy i przywództwa.

W1, W2, U2, U4, K1

3.

Konﬂikty w i pomiędzy grupami społecznymi. Sposoby ich rozwiązywania.
Problematyka dylematów społecznych.

W3, U3, U4, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę, esej

• obecność (możliwa 1 nieusprawiedliwiona nieobecność, każdą
inną – usprawiedliwioną lub nie należy zaliczyć na dyżurze). Uwaga:
brak obecności na więcej niż połowie zajęć oznacza brak zaliczenia;
• aktywność na zajęciach; • napisanie krótkiej analizy wybranej
małej grupy społecznej w wybranym aspekcie (Times New Roman,
12, odstęp 1,5). Uwaga: nieuczciwe wykorzystywanie (w całości lub
częściowo) materiałów opublikowanych w Internecie (a także
innych tekstów) bez podania ich źródła oznacza brak zaliczenia; •
kolokwium zaliczeniowe z treści omawianych na zajęciach,
zaliczenie od 60%.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wcześniejsze lub równoległe uczestnictwo w kursie wprowadzającym w podstawy socjologii, np. Wprowadzenie do socjologii.
Znajomość podstawowych pojęć socjologicznych

Sylabusy
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Antropologiczne i aksjologiczne podstawy wychowania i kształcenia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDS.140.5cdbee700edfb.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Pedagogika

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

1. poszerzenie wiedzy studentów na temat antropologicznych i aksjologicznych podstaw wychowania
i kształcenia,

C2

2. doskonalenie umiejętności analizy i interpretacji tekstów z zakresu ﬁlozoﬁi człowieka i ﬁlozoﬁi wartości oraz
wiązania ich z teorią i praktyką pedagogiczną,

C3

3. doskonalenie opisu, interpretacji i oceny sceny edukacyjnej z punktu widzenia teorii wartości i przyjmowanych
założeń antropologicznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

wybrane koncepcje ﬁlozoﬁczne człowieka i wartości
odnoszące się do wychowania i kształcenia.

PED_K1_W05,
PED_K1_W06,
PED_K1_W07,
PED_K1_W17,
PED_K1_W19,
PED_K1_W25

egzamin pisemny,
zaliczenie

W2

PED_K1_W01,
PED_K1_W06,
pojęcia: człowiek, osoba, wartość, dobro, zło, dylematy
PED_K1_W07,
etyczne współczesnej cywilizacji, antynomia wartości,
PED_K1_W16,
hierarchia wartości.
PED_K1_W17,
PED_K1_W19

egzamin pisemny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

U2

opisywać, porównywać i oceniać scenę edukacyjną,
w tym rolę pedagoga z punktu widzenia racji i potrzeb
dziecka, rodziców, społeczeństwa i państwa.

PED_K1_U03,
PED_K1_U05,
PED_K1_U06,
PED_K1_U13,
PED_K1_U15,
PED_K1_U16,
PED_K1_U18,
PED_K1_U19

egzamin pisemny,
zaliczenie

analizować własne działania pedagogiczne, a także
uzasadnić sens działania pedagogicznego w sytuacji
konﬂiktu wartości z odwołaniem do przyjmowanych
założeń antropologicznych i aksjologicznych.

PED_K1_U01,
PED_K1_U03,
PED_K1_U05,
PED_K1_U09,
PED_K1_U11,
PED_K1_U12,
PED_K1_U13,
PED_K1_U14

egzamin pisemny,
zaliczenie

odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych,
podtrzymywania etosu zawodu, przestrzegania
i rozwijania zasad etyki zawodowej,

PED_K1_K01,
PED_K1_K04,
PED_K1_K05,
PED_K1_K06

egzamin pisemny,
zaliczenie

krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych
treści, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych.

PED_K1_K01,
PED_K1_K02,
PED_K1_K04,
PED_K1_K05,
PED_K1_K06,
PED_K1_K07,
PED_K1_K09,
PED_K1_K10

egzamin pisemny,
zaliczenie

przejawiania postawy otwartości i tolerancji dla
odmiennych od własnych koncepcji dobrego życia.

PED_K1_K03,
PED_K1_K04,
PED_K1_K05,
PED_K1_K07,
PED_K1_K08,
PED_K1_K10

egzamin pisemny,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

K2

K3

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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wykład

15

ćwiczenia

15

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie do egzaminu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

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.

Osoba a wartość. Struktura aksjologiczna człowieka. Świadomość aksjologiczna.

W1, W2, U1, U2, K1, K2,
K3

2.

Pytanie o wartość i jej rozumienie, o sposób istnienia, system i hierarchię
wartości; twierdzenia dotyczące wartości.

W1, W2, U1, U2, K1, K2,
K3

3.

Formy udziału człowieka w wartościach. Urzeczywistnianie wartości.

W1, W2, U1, U2, K1, K2,
K3

4.

Wartości osobowe a wartości moralne. Wartość a dobro.

W1, W2, U1, U2, K1, K2,
K3

5.

Wartości w procesie wychowania. Wprowadzenie w pojęcie cnót i kształcenie
charakteru.

W1, W2, U1, U2, K1, K2,
K3

6.

Wychowawca i nauczyciel z punktu widzenia potrzeb dziecka i społeczeństwa.
Autorytet w wychowaniu i kształceniu

W1, W2, U1, U2, K1, K2,
K3

7.

Podmiot edukacji. Wartości w przestrzeni edukacji.

W1, W2, U1, U2, K1, K2,
K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć

wykład

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Warunki zaliczenia egzaminu: uzyskanie 55% wymaganych punktów na
egzaminie. Pytania otwarte, opisowe, dotyczące treści wykładów i
literatury obowiązkowej. Warunek dopuszczenia do egzaminu: zaliczenie
ćwiczeń.

zaliczenie

Warunki zaliczenia ćwiczeń: obecność i aktywność na zajęciach
(dopuszczalna 1 nieobecność), przygotowanie w formie pisemnej pytań do
poszczególnych omawianych tekstów; prezentacja wybranej wartości w
przestrzeni edukacji.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność w zajęciach jest obowiązkowa

Sylabusy
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Pedagogika opiekuńcza
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Pedagogika społeczno-opiekuńcza

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDPSS.140.5cdbee7505ac8.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Pedagogika

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z: źródłami, przedmiotem rozważań, problematyką badawczą pedagogiki opiekuńczej,

C2

Zapoznanie studentów z: współczesnymi koncepcjami pracy opiekuńczo-wychowawczej w Polsce, Europie
i na świecie

C3

Zapoznanie studentów z: działalnością instytucjonalnych i rodzinnych form opieki nad dziećmi i młodzieżą

C4

Zapoznanie studentów z: funkcjami współczesnych rodzin w kontekście przemian społeczno-kulturowych
i wynikających z nich zagrożeń dla prawidłowego funkcjonowania rodziny

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

PED_K1_W01,
PED_K1_W02,
kategorie pojęciowe dotyczące pedagogiki opiekuńczej PED_K1_W03,
PED_K1_W04,
PED_K1_W05

egzamin pisemny,
prezentacja

W2

specyﬁkę pedagogiki opiekuńczej oraz jej miejsce
w systemie nauk, a także przedmiotowe
i metodologiczne powiązania;

PED_K1_W01,
PED_K1_W02,
PED_K1_W03,
PED_K1_W04

egzamin pisemny,
prezentacja

W3

specyﬁkę rozwoju człowieka w aspekcie
psychologicznym i społecznym w poszczególnych
cyklach życia (ze szczególnym uwzględnieniem etapu
szkolnego i adolescencji);

PED_K1_W01,
PED_K1_W02,
PED_K1_W03,
PED_K1_W04

egzamin pisemny,
prezentacja

W4

specyﬁkę różnych środowisk wychowawczych oraz
o istotę organizacji pracy zarówno w rodzinnych, jak
i instytucjonalnych formach opieki nad dziećmi
i młodzieżą;

PED_K1_W01,
PED_K1_W02,
PED_K1_W03,
PED_K1_W04,
PED_K1_W24

egzamin pisemny,
prezentacja

podstawy prawne funkcjonowania rodzinnych
i instytucjonalnych form opieki nad dziećmi
i młodzieżą;

PED_K1_W01,
PED_K1_W02,
PED_K1_W03,
PED_K1_W04,
PED_K1_W05,
PED_K1_W25

egzamin pisemny,
prezentacja

U1

rozwiązywać złożone problemy dotyczące procedur
związanych z organizacją opieki nad dziećmi
i młodzieżą zarówno w rodzinnych, jak też
w instytucjonalnych formach opieki;

PED_K1_U01,
PED_K1_U02,
PED_K1_U03,
PED_K1_U04

egzamin pisemny,
prezentacja

U2

obserwować, analizować i interpretować różnorodne
sytuacje dotyczące opieki i wsparcia organizowanego
dla dzieci i młodzieży w sytuacjach kryzysowych;

PED_K1_U01,
PED_K1_U02,
PED_K1_U03,
PED_K1_U04,
PED_K1_U15

egzamin pisemny,
prezentacja

U3

pracować w zespole, wyznaczać i przyjmować wspólne
cele oraz działania; podejmować współpracę z dziećmi
i młodzieżą w rodzinnych i instytucjonalnych formach
opieki, a także w placówkach wychowawczych typu
resocjalizacyjnego;

PED_K1_U01,
PED_K1_U02,
PED_K1_U03,
PED_K1_U16,
PED_K1_U17

egzamin pisemny,
prezentacja

K1

dokonywania samooceny poziomu kompetencji
pedagogicznych oraz świadomych działań w kierunku
projektowania ścieżki rozwoju warsztatu zawodowego;

PED_K1_K01,
PED_K1_K02,
PED_K1_K03,
PED_K1_K04

egzamin pisemny,
prezentacja

K2

PED_K1_K01,
podejmowania profesjonalnych zachowań oraz
PED_K1_K02,
przestrzegania zasad etyki zawodu pedagoga
PED_K1_K03,
w projektowaniu procesu opieki i wsparcia nad dziećmi
PED_K1_K04,
i młodzieżą.
PED_K1_K09

egzamin pisemny,
prezentacja

W5

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
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Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do ćwiczeń

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie do sprawdzianu

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

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.

Znaczenie pedagogiki opiekuńczej - miejsce pedagogiki opiekuńczej wśród innych
dyscyplin naukowych

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1, K2

2.

2. Opieka nad dzieckiem w dotychczasowych ustaleniach teoretycznych; praktyka
opiekuńcza w ujęciu humanistycznym; przedmiot zainteresowań i zadania
pedagogiki opiekuńczej

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1, K2

3.

3. Geneza i rozwój działalności opiekuńczej w Polsce w okresie międzywojennym;
kształtowanie się postaw systemu opiekuńczo-wychowawczego w Polsce po II
wojnie światowej

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1, K2

4.

4. Podstawowe pojęcia funkcjonujące w zakresie problematyki opieki nad
dzieckiem oraz swoistość wychowania kompensacyjno-opiekuńczego

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1, K2

5.

5. Koncepcje systemów wychowawczych w ujęciu klasyków pedagogiki
opiekuńczej – przegląd wybranych stanowisk: założenia systemu wychowawczego
J. Korczaka; Koncepcja systemu rodzinkowego i kwaterowego J. Cz. Babickiego;
System Gniazd Sierocych w ujęciu K. Jeżewskiego; Aktualizacja niektórych
elementów prezentowanych systemów w obecnych warunkach społecznych

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1, K2

6.

6. Rodzina w obszarze przemian społeczno–kulturowych: nowe typy rodzin,
współczesne zagrożenia rodziny

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1, K2

7.

7. Przyczyny krzywdzenia dziecka w rodzinie. Formy pomocy podejmowane wobec
dzieci krzywdzonych w środowisku lokalnym: pojęcie przemocy rodzinnej,
przyczyny i skutki przemocy rodzinnej, działanie interwencyjne, proﬁlaktyczne,
terapeutyczne podejmowane wobec oﬁar przemocy

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1, K2
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład konwencjonalny, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe, • spotkanie z pracownikiem
socjalnym, asystentem rodziny, przedstawicielem rodziców adopcyjnych
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
90% obecności na ćwiczeniach, wynik egzaminu pisemnego
(min. 60%) w formie testu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa

Sylabusy
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Socjologia edukacji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDS.140.5cdbee70383cf.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs ma na celu zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami i teoriami socjologicznymi odnoszącymi się
do procesów wychowania, kształcenia, edukacji i socjalizacji. Po ukończeniu kursu student będzie potraﬁł
analizować i interpretować w kontekście teorii socjologicznych społeczne uwarunkowania i przemiany
współczesnych środowisk i procesów edukacyjnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

podstawowe teorie socjologiczne dotyczące edukacji
oraz jej społecznych uwarunkowań

PED_K1_W07,
PED_K1_W10,
PED_K1_W24

egzamin pisemny, esej

W2

pojęcie socjalizacji oraz teorie służące jej opisowi

PED_K1_W07,
PED_K1_W10

egzamin pisemny, esej

W3

strukturę i funkcje systemu edukacji, jego polityczne
i ideologiczne uwarunkowania, kwestie występowania
nierówności edukacyjnych oraz istnienia ukrytego
programu

PED_K1_W21,
PED_K1_W23,
PED_K1_W24

egzamin pisemny, esej

W4

specyﬁkę podstawowych środowisk socjalizacyjnych
i ich współczesnych przemian

PED_K1_W10,
PED_K1_W13,
PED_K1_W24

egzamin pisemny, esej

W5

możliwe sposoby organizacji szkolnictwa wyższego,
a także wpływ przemian społecznych na sposób
funkcjonowania współczesnego uniwersytetu

PED_K1_W10,
PED_K1_W23,
PED_K1_W24

egzamin pisemny, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych
w relacjach z systemem edukacji i różnymi obszarami
działalności pedagogicznej

PED_K1_U02,
PED_K1_U03,
PED_K1_U04

egzamin pisemny, esej

U2

wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu
socjologii edukacji w celu analizowania
i interpretowania współczesnych problemów
edukacyjnych

PED_K1_U03,
PED_K1_U04

egzamin pisemny, esej

U3

prezentować własne pomysły, wątpliwości i sugestie,
popierając je argumentacją w kontekście wybranych
perspektyw teoretycznych, poglądów rożnych autorów
teorii i koncepcji z zakresu socjologii edukacji

PED_K1_U03,
PED_K1_U04,
PED_K1_U05,
PED_K1_U07

egzamin pisemny, esej

U4

samodzielnie zdobywać wiedzę (m. in. poprzez dobór
literatury do tematu eseju) korzystając z różnych
źródeł i nowoczesnych technologii informacyjnych

PED_K1_U06,
PED_K1_U07

egzamin pisemny, esej

U5

potraﬁ napisać krótki tekst spełniający wymogi
naukowości, z zachowaniem zasad ochrony pracy
intelektualnej

PED_K1_U06,
PED_K1_U07

esej

PED_K1_K03,
PED_K1_K05,
PED_K1_K10

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

posiada przekonanie o potrzebie i sensie
podejmowania działań w różnych współczesnych
środowiskach wychowawczych

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

15

przygotowanie eseju

5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

8

Sylabusy
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przygotowanie do egzaminu

7

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

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.

Socjologia wychowania przedmiot zainteresowań i jej miejsce wśród innych nauk,
socjologia wychowania a socjologia edukacji. Podstawowe pojęcia socjologii
wychowania i edukacji. (w)

W1

2.

Proces socjalizacji: kultura i język jako podstawa socjalizacji, odmiany socjalizacji,
socjalizacja a wychowanie, efektywność socjalizacji. (w)

W2, U1

3.

Wybrane teorie socjalizacji.(w)

W2, U2, U3

4.

Podstawowe środowiska socjalizacyjne: rodzina.(w)

W1, W4, U2, K1

5.

Podstawowe środowiska socjalizacyjne: grupa rówieśnicza. Współczesna młodzież
– specyﬁka kategorii wiekowej, socjologiczne teorie młodzieży. (w)

W1, W4, U2, K1

6.

Podstawowe środowiska socjalizacyjne: szkoła. Polityka edukacyjna, polityczność i
upolitycznienie edukacji. (w)

W1, W3, W4, U1, K1

7.

Nierówności w systemie edukacji i wykluczenie edukacyjne. (w)

W1, W3, U1, U2

8.

Ideologie edukacyjne. (w)

W3, W4, U1, U2

9.

Przemiany rodziny we wspólczesnym świecie. Małżeństwo i alternatywne formy
rodzinne (ćw)

W1, W4, U1, U2, U3, U4,
U5, K1

10.

Rodzicielstwo we współczesnym świecie: przemiany macierzyństwa i ojcostwa
(ćw)

W1, W4, U1, U2, U3, U4,
U5, K1

11.

Młodzież a współczesne przeobrażenia kulturowe. Grupy rówieśnicze i ich
specyﬁka (ćw)

W1, W4, U1, U2, U3, U4

12.

Szkoła jako środowisko socjalizacyjno - wychowawcze. Ukryty program szkoły (ćw)

W1, W3, W4, U1, U2, U3,
U4, U5, K1

13.

Uniwersytet i szkolnictwo wyższe w Polsce w kontekście pełnienia ważnych funkcji
i zadań oraz społecznych oczekiwań (ćw)

W1, W5, U1, U2, U3, U4,
U5, K1

14.

Polityczność i upolitycznienie edukacji – ideologie edukacyjne a edukacja (ćw)

W3, U1, U2, U3, U4, U5,
K1

15.

Konsumpcjonizm i media a edukacja (ćw)

W3, W4, W5, U1, U2, U3,
U4, U5, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda sytuacyjna, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, ćwiczenia przedmiotowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

wykład

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z
egzaminu pisemnego (podejście do niego możliwe po uzyskaniu zaliczenia
z ćwiczeń) -– w formie testu składającego się z pytań zamkniętych i
otwartych oraz jednego pytania wymagającego dłuższej wypowiedzi.
Ocena z przedmiotu – ocena z całości na podstawie: • eseju pisanego na
zaliczenie ćwiczeń 10% oceny • wyników egzaminu pisemnego z treści
wykładów i ćwiczeń – 90% oceny

esej

Zaliczenie ćwiczeń (15h): • obecność (możliwa 1 nieusprawiedliwiona
nieobecność, każdą inną – usprawiedliwioną lub nie należy zaliczyć na
dyżurze). Uwaga: brak obecności na więcej niż połowie zajęć oznacza brak
zaliczenia; • napisanie krótkiego eseju na jeden wybrany temat z zakresu
problematyki omawianej podczas ćwiczeń (wybranego z przygotowanej
przez prowadzących listy lub zaproponowanego indywidualnie, po
konsultacji z prowadzącym): 4 – 6 stron, Times New Roman, 12, odstęp
1,5). Uwaga: nieuczciwe wykorzystywanie (w całości lub częściowo)
materiałów opublikowanych w Internecie (a także innych tekstów) bez
podania ich źródła oznacza brak zaliczenia ćwiczeń i niemożność
podejścia do egzaminu w pierwszym terminie; • aktywność na zajęciach.
Zaliczenie ćwiczeń jest warunkiem koniecznym do podejścia do egzaminu
pisemnego. Ocena z przedmiotu – ocena z całości na podstawie: • eseju
pisanego na zaliczenie ćwiczeń 10% oceny • wyników egzaminu
pisemnego z treści wykładów i ćwiczeń – 90% oceny

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wcześniejsze lub równoległe uczestnictwo w kursie wprowadzającym w podstawy socjologii, np. Wprowadzenie do socjologii.
Znajomość podstawowych pojęć, koncepcji i teorii socjologicznych

Sylabusy
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Pedagogika resocjalizacyjna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Pedagogika resocjalizacyjna

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDResS.140.5e4bee9f26e4e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Pedagogika

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15, wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Ukazanie podstaw uporządkowanej wiedzy z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej w jej wymiarze teleologicznym,
teoretycznym i metodycznym.

C2

Umożliwienie opanowania elementarnych umiejętności identyﬁkowania zjawiska społecznego niedostosowania
oraz podstaw interwencji resocjalizacyjnej.

C3

Uprzystępnienie historycznego i kulturowego kontekstu kształtowania się teoretycznych i praktycznych
rozstrzygnięć pedagogiki resocjalizacyjnej

C4

Zapoznanie studentów z dominującymi trendami w zakresie ograniczania zjawiska powrotnej przestępczości
na drodze postępowania resocjalizacyjnego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Podstawy ﬁlozoﬁi wychowania i aksjologii
pedagogicznej, specyﬁkę głównych środowisk
wychowawczych i procesów w nich zachodzących.

PED_K1_W06,
PED_K1_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie

W2

Źródła i miejsce pedagogiki resocjalizacyjnej w nauce
oraz jej przedmiotowe i metodologiczne powiązania
z innymi z dziedzinami nauk społecznych,
humanistycznych oraz medycznych i nauk o zdrowiu

PED_K1_W01,
PED_K1_W02

egzamin pisemny,
zaliczenie

W3

Zakresy pedagogiki resocjalizacyjnej

PED_K1_W10,
PED_K1_W12,
PED_K1_W13

egzamin pisemny,
zaliczenie

W4

Koncepcje edukacji, resocjalizacji i terapii osób
społecznie niedostosowanych oraz różnorodne
uwarunkowania tych procesów

PED_K1_W08,
PED_K1_W09,
PED_K1_W10,
PED_K1_W11

egzamin pisemny,
zaliczenie

W5

Elementy oddziaływania resocjalizacyjnego
w kontekście systemu kształcenia powszechnego

PED_K1_W09,
PED_K1_W12,
PED_K1_W13,
PED_K1_W14

egzamin pisemny,
zaliczenie

W6

Merytoryczne i metodyczne podstawy prowadzenia
zajęć – zgodnie z wybranym zakresem pedagogiki
resocjalizacyjnej

PED_K1_W21,
PED_K1_W22

egzamin pisemny,
zaliczenie

W7

Teoretyczne podstawy i cywilizacyjno-kulturowe
PED_K1_W13,
uwarunkowania procesów inkluzji i ekskluzji społecznej
PED_K1_W21
różnych grup marginalizowanych

egzamin pisemny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Wykorzystywać i integrować wiedzę z zakresu
pedagogiki resocjalizacyjnej oraz powiązanych z nią
dyscyplin naukowych w celu analizy problemów
praktyki korekcyjnej

PED_K1_U01,
PED_K1_U02,
PED_K1_U03,
PED_K1_U04

egzamin pisemny,
zaliczenie

U2

Rozpoznawać i interpretować zjawiska społeczne,
ukazując ich powiązania z różnymi zakresami
pedagogiki resocjalizacyjnej, dziedzinami nauk
społecznych, humanistycznych oraz medycznych
i nauk o zdrowiu

PED_K1_U01,
PED_K1_U03,
PED_K1_U04

egzamin pisemny,
zaliczenie

U3

Wykorzystywać na podstawowym poziomie wiedzę
psychologiczną i na poziomie rozszerzonym wiedzę
pedagogiczną oraz pozyskiwać dane do analizowania
zachowań, procesów i zjawisk w obszarze resocjalizacji

PED_K1_U01,
PED_K1_U02,
PED_K1_U03,
PED_K1_U04,
PED_K1_U06,
PED_K1_U09

egzamin pisemny,
zaliczenie

Analizować własne działania pedagogiczne,
dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze
i resocjalizacyjne, wskazywać obszary wymagające
modyﬁkacji, eksperymentowania i wdrażania działań
innowacyjnych.

PED_K1_U01,
PED_K1_U02,
PED_K1_U03,
PED_K1_U04,
PED_K1_U06,
PED_K1_U09,
PED_K1_U11,
PED_K1_U14

egzamin pisemny,
zaliczenie

U4

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
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K1

doceniania tradycji i dorobku badań naukowych
w zakresie pedagogiki specjalnej oraz ich kontynuacji
i poszerzania o nowe obszary i procedury badawcze.

PED_K1_K02,
PED_K1_K05

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

15

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do ćwiczeń

20

przygotowanie do testu zaliczeniowego

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Model resocjalizacyjny na tle innych strategii reagowania społecznego na zjawisko
dewiacji i przestępczości.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, U1, U2, U3, K1

2.

Pedagogika resocjalizacyjna wśród nauk o wychowaniu i na tle podobnych
dyscyplin w krajach zachodnich. Charakterystyka różnic.

W1, W2, W3, W5, K1

3.

Struktura pedagogiki resocjalizacyjnej

W1, W2, W3

4.

Generalne strategie i procedury wychowania resocjalizującego. Postępowanie
etio-, ergo- i semiotropowe.

W1, W4, W5, W6, W7,
U2, U3, U4, K1

5.

Postępowanie etio-, ergo- i semiotropowe. Egzempliﬁkacje

W1, W4, W5, W6, W7,
U2, U3, U4, K1

6.

Warunki kształtowania się idei resocjalizacji w perspektywie zmieniających się
historycznie wizji jednostki i społeczeństwa.

W1, W7, U1, U2

7.

Wczesne przykłady obecnych rozwiązań resocjalizacyjnych

W1, W5, U1, K1

8.

Narodziny podstawowych rozwiązań systemowych w penitencjarystyce.

W1, W5, U1, K1

9.

Doświadczenia amerykańskich reformatorów i republik młodzieżowych.

W1, W5, U1, K1

10.

Resocjalizacja w wymiarze strukturalnym (system dyscyplinarno-izolacyjny,
indywidualny, socjo-pedagogiczny, homogeniczny, komplementarny).

W1, W5, U1, K1

11.

Idea samopomocy i jej wpływ na kształt współczesnego myślenia o resocjalizacji.

W1, W5, U1, K1

Sylabusy
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12.

Wspólnoty terapeutyczne – alternatywa resocjalizacji instytucjonalnej.

W1, W5, U1, K1

13.

Przełom anty-resocjalizacyjny końca XX wieku – okoliczności i konsekwencje.

W1, W5, U1, K1

14.

Resocjalizacja jako praktyka evidence-based – źródła i inspiracje.

W1, W2, W5, U1, U2, K1

15.

Społeczno-kulturowe zaplecze modelu zarządzania ryzykiem.

W1, W2, W5, U1, U2, K1

16.

Aktuarializm – inspiracje dla działań korekcyjnych.

W1, W2, W5, U1, U2, K1

17.

Wczesne próby szacowania prawdopodobieństwa konﬂiktu z prawem (R. I.
Burgess, E. i S. Glueck).

W1, W5, U1, K1

18.

Ewolucja podejścia aktuarialnego w resocjalizacji.

W1, W5, U1, K1

19.

Model What Works – odpowiedź na kryzys klasycznego modelu korekcyjnego.

W1, W2, W4, W6, W7,
U1, U2, U3, K1

20.

Skuteczna interwencja korekcyjna - zasady RNR (3 jednostki dydaktyczne w
ramach tematu)

W1, W2, W4, W6, W7,
U1, U2, U3, K1

21.

Instrumentarium diagnostyczne w badaniu ryzyka recydywy (5 jednostek
dydaktycznych w ramach tematu)

W1, W4, W6, U1, U2, U3,
U4, K1

22.

Problem kulturowej adaptacji strategii szacowania ryzyka

W2, W4, W7, U1, U2, U3,
K1

23.

Kontrowersje wokół modelu zarządzania ryzykiem

W2, W7, U1, U2, U3

24.

Wykład podsumowujący

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, U1, U2, U3, U4,
K1

25.

Norma a dewiacja – przegląd wybranych ujęć i stanowisk (ćwiczenia)

U1, U2, U3, U4, K1

26.

Omówienie podstawowych terminów z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej:
społecznego niedostosowania, społecznego nieprzystosowania, społecznego
wykolejenia w literaturze psychopedagogicznej (ćwiczenia)

U1, U2, U3, U4, K1

27.

Teoretyczny model dewiacji zachowania: zaburzenia emocjonalne, zaburzenia
zachowania/niedostosowanie społeczne, przestępczość (ćwiczenia)

U1, U2, U3, U4, K1

28.

Typologie niedostosowanie społecznego (ćwiczenia)

U1, U2, U3, U4, K1

29.

Psychologiczne koncepcje wykorzystywane do wyjaśniania niedostosowania
społecznego i oparte na nich modele oddziaływań resocjalizacyjnych (ćwiczenia)

U1, U2, U3, U4, K1

30.

Współczesne trendy w przestępczości na tle przeobrażeń społeczno-ustrojowych
(ćwiczenia)

U1, U2, U3, U4, K1

31.

Środowisko rodzinne w genezie zachowań dewiacyjnych i przestępczych
(ćwiczenia)

U1, U2, U3, U4, K1

32.

Grupa rówieśnicza jako kontekst zachowań dewiacyjnych (ćwiczenia)

U1, U2, U3, U4, K1

33.

Agresja – komponent i czynnik stratyﬁkacji środowisk podkulturowych (ćwiczenia)

U1, U2, U3, U4, K1

34.

Resocjalizacja w warunkach izolacji więziennej - specyﬁka podkultur instytucji
korekcyjnej

U1, U2, U3, U4, K1

35.

Kobieta jako odbiorca wpływu korekcyjnego.

U1, U2, U3, U4, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwencjonalny
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Rodzaj zajęć
ćwiczenia

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie

kolokwium zaliczeniowe, bieżąca ocena prowadzącego na zajęciach na
podstawie informacji zwrotnych.

egzamin pisemny

(Na ocenę 3.0 55 % maksymalnej ilości punktów w teście sprawdzającym
Na ocenę 3.5 65 % maksymalnej ilości punktów w teście sprawdzającym
Na ocenę 4.0 75 % maksymalnej ilości punktów w teście sprawdzającym
Na ocenę 4.5 85 % maksymalnej ilości punktów w teście sprawdzającym
Na ocenę 5.0 95 % maksymalnej ilości punktów w teście sprawdzającym),

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa wiedza z zakresu psychologii ogólnej, socjologii ogólnej oraz pedagogiki ogólnej w wymiarze przewidzianym
efektami dla wymienionych kursów na dotychczasowych etapach kształcenia uniwersyteckiego.

Sylabusy
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Prawo rodzinne i opiekuńcze
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Pedagogika społeczno-opiekuńcza

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDPSS.140.5cdbee752c14f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest przekazanie uczestnikom kursu wiedzy z zakresu podstaw prawa rodzinnego
i opiekuńczego.

C2

Celem kształcenia jest nabycie i doskonalenie przez uczestników kursu umiejętności analizy tekstów
normatywnych, interpretacji norm prawa rodzinnego i opiekuńczego, analizy problemów o charakterze
teoretycznym i praktycznym oraz rozwijanie umiejętności prowadzenia dyskusji naukowej.

C3

Celem kształcenia jest kształtowanie w uczestnikach kursu kompetencji społecznych umożliwiających ochronę
praw dziecka w pracy pedagogicznej, kompetencji komunikacyjnych, organizacyjnych oraz rozwijania gotowości
do dalszego pogłębiania posiadanej wiedzy i umiejętności.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

znaczenie podstawowych terminów z zakresu
prawoznawstwa (prawo, system normatywny, akt
normatywny, wykładnia prawa, hierarchia aktów
prawa powszechnie obowiązującego)

PED_K1_W15,
PED_K1_W17,
PED_K1_W25

egzamin pisemny

W2

źródła prawa rodzinnego i opiekuńczego

PED_K1_W15,
PED_K1_W17,
PED_K1_W25

egzamin pisemny

W3

podstawowe zasady prawa rodzinnego i opiekuńczego

PED_K1_W15,
PED_K1_W17,
PED_K1_W25

egzamin pisemny,
dyskusja grupowa

W4

wybrane instytucje prawa rodzinnego i opiekuńczego
(zawarcie, rozwiązanie i unieważnienie małżeństwa;
pochodzenie dziecka; władza rodzicielska,
przysposobienie; piecza zastępcza; obowiązek
alimentacyjny; opieka i kuratela)

PED_K1_W15,
PED_K1_W17,
PED_K1_W25

egzamin pisemny,
projekt, kazus, dyskusja
grupowa

W5

specyﬁkę postępowania w sprawach z zakresu władzy
rodzicielskiej i pieczy zastępczej

PED_K1_W15,
PED_K1_W17,
PED_K1_W25

egzamin pisemny,
projekt, kazus, dyskusja
grupowa

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

dokonać analizy aktów prawa

PED_K1_U06

projekt

U2

dokonać interpretacji aktów prawa

PED_K1_U06

projekt

U3

doskonalić umiejętność pracy w grupie

PED_K1_U12

kazus

U4

doskonalić umiejętność prowadzenia dyskusji

PED_K1_U10

dyskusja grupowa

U5

doskonalić umiejętność samodzielnego opracowania
problemów o charakterze teoretycznym

PED_K1_U06

projekt, kazus

U6

doskonalić umiejętność selekcjonowania informacji
pod kątem ich przydatności

PED_K1_U06

projekt, kazus

U7

doskonalić umiejętność odnoszenia rozstrzygnięć
o charakterze teoretycznym do sfery praktyki

PED_K1_U06

kazus

U8

doskonalić umiejętności argumentacyjne

PED_K1_U10

projekt, dyskusja
grupowa

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

ochrony praw dziecka i rodziny w działalności
pedagogicznej

PED_K1_K03

dyskusja grupowa

K2

rozwijania kompetencji komunikacyjnych

PED_K1_K07

dyskusja grupowa

K3

uznawania ważności kreatywnego wyrażania myśli
i doświadczeń

PED_K1_K07

dyskusja grupowa

K4

rozwijania kompetencji organizacyjnych

PED_K1_K06

projekt

K5

dalszego pogłębiania wiedzy i umiejętności nabytych
w toku zajęć

PED_K1_K06

dyskusja grupowa

Bilans punktów ECTS
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Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

ćwiczenia

15

przygotowanie do zajęć

10

przygotowanie do egzaminu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

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.

[WYKŁAD] Wprowadzenie do systemu prawa w Polsce.

W1

2.

[WYKŁAD] Źródła i zasady prawa rodzinnego i opiekuńczego. Analiza wybranych
instytucji prawa rodzinnego i opiekuńczego (zawarcie, rozwiązanie i unieważnienie W2, W3, W4
małżeństwa)

3.

[WYKŁAD] Analiza wybranych instytucji prawa rodzinnego i opiekuńczego –
kontynuacja (pochodzenie dziecka; władza rodzicielska)

W4, W5, U1, U2

4.

[WYKŁAD] Analiza wybranych instytucji prawa rodzinnego i opiekuńczego –
kontynuacja (piecza zastępcza; przysposobienie)

W4, W5

5.

[WYKŁAD] Analiza wybranych instytucji prawa rodzinnego i opiekuńczego –
kontynuacja (obowiązek alimentacyjny; opieka i kuratela)

W4

6.

[ĆWICZENIA] Zawarcie, rozwiązanie i unieważnienie małżeństwa, pochodzenie
dziecka – analiza kazusów

W4, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, U8, K1, K2, K3,
K4, K5

7.

[ĆWICZENIA] Władza rodzicielska; piecza zastępcza – analiza kazusów

W4, W5, U1, U2, U3, U4,
U5, U6, U7, U8, K1, K2,
K3, K4, K5

8.

[ĆWICZENIA] Przysposobienie - analiza kazusów

W4, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, U8, K1, K2, K3,
K4, K5

9.

[ĆWICZENIA] Obowiązek alimentacyjny - analiza kazusów

W4, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, U8, K1, K2, K3,
K4, K5

10.

[ĆWICZENIA] Opieka i kuratela – analiza kazusów

W4, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, U8, K1, K2, K3,
K4, K5
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, pogadanka, opis,
objaśnienie, wykład problemowy
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uzyskanie zaliczenia ćwiczeń; zaliczenie egzaminu
pisemnego

wykład

egzamin pisemny

ćwiczenia

Obecność na zajęciach (dopuszczalna jedna
projekt, kazus, dyskusja grupowa nieusprawiedliwiona nieobecność); aktywność w trakcie
zajęć; przygotowanie i prezentacja projektu zaliczeniowego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Udział w zajęciach obowiązkowy

Sylabusy
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Teoretyczne podstawy wychowania
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDS.140.5cdbee7064d4a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Pedagogika

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest przekazanie uczestnikom kursu wiedzy z zakresu teoretycznych podstaw wychowania w
różnych środowiskach wychowawczych, ze szczególnym uwzględnieniem ich specyﬁki, uwarunkowań oraz
interdyscyplinarnego zaplecza teoretycznego. Celem kształcenia jest nabycie oraz doskonalenie przez
uczestników kursu umiejętności identyﬁkacji, analizy interpretacji i ewaluacji różnych postaci wiedzy o
wychowaniu oraz doskonalenie umiejętności analizy tekstów źródłowych, analizy problemów o charakterze
teoretycznym i praktycznym oraz rozwijania umiejętności prowadzenia dyskusji naukowej. Celem kształcenia jest
ukształtowanie w uczestnikach kursu gotowości do poszerzania oraz promowania wiedzy o wychowaniu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

oraz objaśnia perspektywy i możliwości budowania
konstruktywnej wiedzy o wychowaniu jako zjawisku
społecznym na tle różnych koncepcji rzeczywistości
społecznej

PED_K1_W01

egzamin ustny

W2

oraz analizuje antropologiczne podstawy wychowania

PED_K1_W06

egzamin ustny

W3

oraz charakteryzuje teleologiczne aspekty
wychowania

PED_K1_W03

egzamin ustny

W4

oraz objaśnia psychologiczne mechanizmy
funkcjonowania człowieka w kontekście procesów
wychowania -

PED_K1_W08

egzamin ustny,
zaliczenie

W5

oraz objaśnia możliwości komparatystyki i ewaluacji
teorii nurtów i koncepcji wychowania -

PED_K1_W05

egzamin ustny

W6

oraz charakteryzuje współczesne teorie wychowania i
perspektywy ich konstruowania w oparciu o systemy i
kierunki pedagogiczne z uwzględnieniem wiedzy
ﬁlozoﬁcznej i psychologicznej

PED_K1_W05

egzamin ustny

W7

oraz analizuje kategorie współwystępujące
z problematyką socjalizacji i wychowania

PED_K1_W01

egzamin ustny,
zaliczenie

W8

oraz charakteryzuje specyﬁkę różnych środowisk
wychowawczych i zachodzące w nich procesy -

PED_K1_W13

egzamin ustny,
zaliczenie

W9

oraz wskazuje przedmiot teorii wychowania

PED_K1_W03

egzamin ustny,
zaliczenie

W10

a także objaśnia podstawowe terminy z zakresu teorii
wychowania (wychowanie, wychowanek,
wychowawca, relacja)

PED_K1_W01

egzamin ustny,
zaliczenie

W11

oraz objaśnia interdyscyplinarny charakter zagadnień
związanych z procesem wychowania -

PED_K1_W02

egzamin ustny,
zaliczenie

W12

oraz dostrzega związki pedagogiki i ﬁlozoﬁi
w kontekście problematyki wychowania

PED_K1_W06

egzamin ustny,
zaliczenie

W13

oraz analizuje wybrane ﬁlozoﬁczne koncepcje
człowieka i ich związki z problematyką wychowania

PED_K1_W07

egzamin ustny,
zaliczenie

W14

oraz dostrzega związki pedagogiki i psychologii w
kontekście problematyki wychowania

PED_K1_W08

egzamin ustny,
zaliczenie

W15

oraz analizuje wybrane psychologiczne koncepcje
człowieka i ich związki z problematyką wychowania

PED_K1_W09

egzamin ustny,
zaliczenie

W16

oraz analizuje znaczenie terminów wychowanie,
socjalizacja, inkulturacja, opieka -

PED_K1_W01

egzamin ustny,
zaliczenie

W17

oraz wyjaśnia strukturę procesu wychowania

PED_K1_W12

egzamin ustny,
zaliczenie

W18

oraz charakteryzuje podstawowe cechy wychowania

PED_K1_W12

egzamin ustny,
zaliczenie

W19

oraz analizuje znaczenie terminów
współwystępujących z problematyką wychowania
(podmiotowość, kultura popularna, globalizacja)

PED_K1_W01

egzamin ustny,
zaliczenie

W20

oraz charakteryzuje aksjologiczne aspekty
wychowania

PED_K1_W06

egzamin ustny,
zaliczenie

Sylabusy
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W21

a także identyﬁkuje trudności związane z praktyczną
realizacją niektórych teoretycznych twierdzeń
dotyczących wychowania

PED_K1_W12

egzamin ustny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

samodzielnie identyﬁkować i interpretować zjawiska
związane z procesami wychowawczymi

PED_K1_U01,
PED_K1_U15

zaliczenie

U2

konstruować cele wychowania i przeprowadzać
operacjonalizację celów ogólnych

PED_K1_U02

egzamin ustny,
zaliczenie

U3

poddawać krytycznemu osądowi i reorganizować
wiedzę o zjawiskach wychowawczych

PED_K1_U03

egzamin ustny,
zaliczenie

U4

ewaluować różne postacie wiedzy o wychowaniu

PED_K1_U04

egzamin ustny,
zaliczenie

U5

doskonalić umiejętności identyﬁkacji pól
problemowych związanych z wychowaniem w obrębie
poszczególnych koncepcji nurtów i teorii wychowania

PED_K1_U01

egzamin ustny,
zaliczenie

U6

doskonalić umiejętność analizy tekstów źródłowych

PED_K1_U04

zaliczenie

U7

doskonalić umiejętność pracy w grupie

PED_K1_U12

zaliczenie

U8

doskonalić umiejętność prowadzenia dyskusji

PED_K1_U10

zaliczenie

U9

doskonalić umiejętności samodzielnego opracowania
problemów o charakterze teoretycznym -

PED_K1_U06

zaliczenie

U10

doskonalić umiejętność selekcjonowania informacji
pod kątem ich przydatności -

PED_K1_U06

zaliczenie

U11

doskonalić umiejętność odnoszenia rozstrzygnięć o
charakterze teoretycznym do sfery praktyki

PED_K1_U06

zaliczenie

U12

doskonalić umiejętności argumentacyjne

PED_K1_U10

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wyrażania gotowości do współdziałania w zakresie
promocji wiedzy o wychowaniu -

PED_K1_K03

zaliczenie

K2

rozwijania kompetencji komunikacyjnych

PED_K1_K07

zaliczenie

K3

uznawania ważność kreatywnego wyrażania myśli i
doświadczeń

PED_K1_K07

zaliczenie

K4

rozwijania kompetencji organizacyjnych

PED_K1_K01

zaliczenie

K5

wyrażania gotowości do dalszego pogłębiania wiedzy i
umiejętności nabytych w toku zajęć

PED_K1_K06

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

15

przygotowanie do egzaminu

20

Sylabusy
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przygotowanie do zajęć

5

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Teoria wychowania jako dyscyplina naukowa – status, ewolucja historia. Przedmiot W10, W11, W12, W14,
reﬂeksji i relacje do innych subdyscyplin.
W9

2.

Postacie wiedzy o wychowaniu: teorie, koncepcje, ideologie, doktryny,
technologie, modele

W11, W15, W18, W21,
W7, U4, U5

3.

Od metateorii do metadyskursu. Sposoby waloryzowania nurtów, koncepcji,
ideologii
i teorii wychowania, komparatystyka, „mappingi”, rekonstrukcja hermeneutyczna
– nowe spojrzenie na pluralizm koncepcji wychowawczych

W1, W12, W16, W5, W6,
U11, U5

4.

Wychowanie jako zjawisko społeczne. Socjalizacja a wychowanie. Wychowanie w
kontekście wybranych koncepcji rzeczywistości społecznej. Ewolucja pojęcia
„wychowanie”

W1, W10, W11, W16,
W18, W7, W9

5.

Kontrowersje wokół istoty
i właściwości wychowania. aporie i ambiwalencje. Opór a wychowanie

W10, W11, W12, W14,
W17, W18, W19, W21,
W7, W9

6.

Antropologiczne podstawy wychowania: zagadnienia koncepcji człowieka, miejsce
wartości w strukturze bytu ludzkiego, antropologiczne podstawy teorii i praktyki
wychowania moralnego

W11, W12, W18, W2

7.

Teleologia wychowania: kontrowersje wokół istoty, celów wychowania oraz źródeł
ich stanowienia, pojęcie i funkcja celów wychowania, klasyﬁkacja celów
wychowania, źródła celów wychowania

W11, W12, W17, W18,
W3, U2

8.

Współczesne ideologie wychowawcze

W1, W10, W9

9.

Konstruowanie szczegółowych teorii wychowania: ontologiczne, epistemologiczne
i metodologiczne aspekty budowania teorii wychowania

W1, W6, U4

10.

Od ﬁlozoﬁi personalistycznej do teorii wychowania personalistycznego

W12, W17, W2, W20,
W3, W6

11.

Wokół (anty) autorytaryzmu
w różnych koncepcjach wychowania.

W12, W13, W14, W17,
W18, W6

12.

Od krytyki do poszukiwania alternatywy: pedagogika krytyczna, pedagogika
humanistyczna, pedagogika oporu.

W11, W12, W14, W17,
W18, W19, W2, W20,
W3, W6

13.

Wyzwalanie człowieka i naprawianie świata – propozycja pedagogiki
emancypacyjnej

W11, W13, W14, W18,
W2, W3, W6

14.

Od „pogranicza” do ponowoczesności – czy możliwa jest postmodernistyczna
koncepcja wychowania ?

W11, W12, W19, W21,
W6

Sylabusy
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15.

Dziedziny wychowania

W10, W17, W18, W7, W8

16.

Kultura popularna i globalizacja jako czynniki socjalizacji młodego pokolenia

W10, W11, W16, W19,
W7, U1, U10, U11, U12,
U3, U6, U7, U8, U9

17.

Filozoﬁczne podstawy wychowania. Związki ﬁlozoﬁi i pedagogiki w kontekście
procesu wychowania

W10, W12, W13, W16,
U3, U4, K2, K3

18.

Koncepcje, deﬁnicje i funkcje wychowania

W10, W11, W16, W17,
W18, W7, U1, U10, U12,
U7, U8, U9

19.

Wychowanie w kontekście kategorii osobowości, tożsamości i podmiotowości

W10, W12, W14, W16,
W4, W7, U10, U11, U12

20.

Różnorodność ujęć procesu i struktury wychowania

W11, W17, W8, U1, U10,
U11, U12, U3, U5, U6,
U7, U8, U9, K2, K3, K4

21.

Aksjologiczna perspektywa wychowania

W12, W20, U1, U10, U11,
U12, U6, U7, U8, K1, K2,
K3, K5

22.

Analiza tekstów zaproponowanych przez studentów

U1, U10, U11, U12, U3,
U5, U6, U7, U8, U9, K1,
K2, K3, K4, K5

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny,
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin ustny

- egzamin ustny na podstawie treści wykładów, treści ćwiczeń wraz z
tekstami analizowanymi podczas zajęć oraz na podstawie dodatkowych
tekstów wskazanych przez osobę prowadzącą wykład

ćwiczenia

zaliczenie

obecność na zajęciach (dopuszczalna jedna nieusprawiedliwiona
nieobecność) - aktywność w trakcie zajęć - pozytywnie zaliczone kartkówki
(minimum 60%)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość podstaw psychologii ogólnej i rozwojowej oraz podstaw socjologii i ﬁlozoﬁi

Sylabusy
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Projektowanie pracy pedagoga szkolnego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Pedagogika społeczno-opiekuńcza

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDPSS.140.5cdbeeb9d77d1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Pedagogika

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie Studentów z następującymi kwestiami: 1. Rola i zadania pedagoga szkolnego na każdym etapie
kształcenia instytucjonalnego 2. Uregulowania prawne dotyczące pracy pedagoga szkolnego 3. Metody i zasady
tworzenia, gromadzenia oraz przechowywania dokumentacji szkolnej 4. Cele, zasady i metody diagnozowania
środowiska szkolnego, rodzinnego oraz specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów 5. Formy i sposoby pracy
z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych 6. Formy współpracy z rodzicami, nauczycielami oraz
placówkami wspierającymi działania wychowawcze, proﬁlaktyczne i terapeutyczne szkoły 7. Specyﬁka działań
proﬁlaktycznych i wychowawczych prowadzonych na terenie szkoły 8. Procedury postępowania w sytuacjach
problemowych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

1. formy współpracy z rodzicami, nauczycielami oraz
placówkami wspierającymi działania wychowawcze,
proﬁlaktyczne i terapeutyczne szkoły, 2. specyﬁkę
działań proﬁlaktycznych i wychowawczych
prowadzonych na terenie szkoły, 3. zadania pedagoga
na każdym etapie kształcenia, 4. odpowiednie metody,
formy, środki i procedury pracy z uczniem wg jego
potrzeb.

PED_K1_W01,
PED_K1_W07,
PED_K1_W08,
PED_K1_W13,
PED_K1_W16,
PED_K1_W17,
PED_K1_W22,
PED_K1_W24

zaliczenie pisemne,
prezentacja

PED_K1_U03,
PED_K1_U04,
PED_K1_U09,
PED_K1_U11,
PED_K1_U13,
PED_K1_U14,
PED_K1_U16,
PED_K1_U18,
PED_K1_U19

zaliczenie pisemne,
prezentacja

PED_K1_K05,
PED_K1_K07

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

1. swobodnie poruszać się w obszarze uregulowań
prawnych dotyczących pracy pedagoga szkolnego, 2.
określać i dobierać odpowiednie metody i zasady
tworzenia, gromadzenia oraz przechowywania
dokumentacji szkolnej, 3. określać cele, zasady
i metody diagnozowania środowiska szkolnego,
rodzinnego oraz specjalnych potrzeb edukacyjnych
uczniów, 4. dobierać formy i sposoby pracy z uczniem
o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 5. planować
odpowiednie procedury postępowania w sytuacjach
problemowych.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

1. identyﬁkowania dylematów i problemów etycznych
w pracy pedagoga oraz na ich rozwiązywanie, 2.
komunikowania się i współpracy z otoczeniem
organizującym działania pedagogiczne.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

15

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie dokumentacji

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Rola i zadania pedagoga szkolnego na każdym etapie kształcenia
instytucjonalnego
2. Uregulowania prawne dotyczące pracy pedagoga szkolnego
3. Metody i zasady tworzenia, gromadzenia oraz przechowywania dokumentacji
szkolnej
4. Cele, zasady i metody diagnozowania środowiska szkolnego, rodzinnego oraz
specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów
5. Formy i sposoby pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
6. Formy współpracy z rodzicami, nauczycielami oraz placówkami wspierającymi
działania wychowawcze, proﬁlaktyczne i terapeutyczne szkoły
7. Specyﬁka działań proﬁlaktycznych i wychowawczych prowadzonych na terenie
szkoły
8. Procedury postępowania w sytuacjach problemowych

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda sytuacyjna, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra
dydaktyczna, analiza przypadków, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
80% aktywnej obecności na zajęciach, praca pisemna,
prezentacja

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Podstawy dydaktyki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDS.140.5cb8798e3b648.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Pedagogika

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest rozwój kompetencji dydaktycznych studentów pedagogiki w zakresie podstaw związanych
z dydaktyką ogólną.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Główne nurty myślenia o szkolnej edukacji i o szkole
oraz paradygmatyczność podejść do procesów
nauczania-uczenia się.

PED_K1_W01,
PED_K1_W02,
PED_K1_W05,
PED_K1_W07,
PED_K1_W14

egzamin pisemny

W2

Charakterystykę dydaktyki behawiorystycznej,
humanistycznej, konstruktywistycznej oraz podejścia
krytyczno-emancypacyjnego

PED_K1_W01,
PED_K1_W02,
PED_K1_W05,
PED_K1_W07,
PED_K1_W14

egzamin pisemny

Proces kształcenia i jego elementy (cele kształcenia,
treści kształcenia, zasady regulujące jego przebieg,
dyrektywne i niedyrektywne modele procesu
kształcenia, metody i formy kształcenia)

PED_K1_W01,
PED_K1_W02,
PED_K1_W03,
PED_K1_W05,
PED_K1_W07,
PED_K1_W14,
PED_K1_W17

egzamin pisemny,
zaliczenie

Teorię kształcenia wielostronnego W.Okonia oraz
o strategie kształcenia

PED_K1_W01,
PED_K1_W02,
PED_K1_W03,
PED_K1_W05,
PED_K1_W07,
PED_K1_W12,
PED_K1_W14

egzamin pisemny,
zaliczenie

Rezultaty procesu kształcenia, kategorie rezultatów
oraz system oceniania

PED_K1_W01,
PED_K1_W02,
PED_K1_W03,
PED_K1_W05,
PED_K1_W07,
PED_K1_W09,
PED_K1_W14,
PED_K1_W16,
PED_K1_W17

egzamin pisemny

Uwarunkowania niepowodzeń szkolnych, dynamikę
procesu narastania niepowodzeń

PED_K1_W01,
PED_K1_W02,
PED_K1_W03,
PED_K1_W05,
PED_K1_W07,
PED_K1_W10,
PED_K1_W14,
PED_K1_W16

egzamin pisemny,
zaliczenie

zaliczenie

zaliczenie

W3

W4

W5

W6

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Dokonać samodzielnego opisu, interpretacji
i modyﬁkacji sytuacji dydaktyczno-wychowawczej jako
podstawowej kategorii analizy procesu kształcenia

PED_K1_U02,
PED_K1_U03,
PED_K1_U04,
PED_K1_U05,
PED_K1_U06,
PED_K1_U09,
PED_K1_U12,
PED_K1_U15

U2

Skonstruować cele edukacyjne, dokonać
operacjonalizacji celów ogólnych do szczegółowych,
dobierać strategię i metody kształcenia
do zakładanych celów oraz warunków podmiotowych
procesu kształcenia oraz konstruować oceny
wspierające rozwój ucznia

PED_K1_U02,
PED_K1_U03,
PED_K1_U05,
PED_K1_U06,
PED_K1_U09,
PED_K1_U12,
PED_K1_U15,
PED_K1_U17

Sylabusy
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

elastycznego podejścia w doborze strategii, metod,
form, środków kształcenia na etapie planowania
i realizacji procesu kształcenia oraz posiada
nastawienie na tworzenie przyjaznego środowiska
sprzyjającego uczeniu się

PED_K1_K01,
PED_K1_K02,
PED_K1_K03,
PED_K1_K04,
PED_K1_K06,
PED_K1_K09

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

15

przygotowanie do egzaminu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Tematyka wykładów
1. Główne nurty myślenia o edukacji i o szkole. Wieloparadygmatyczność
podejścia do procesów nauczania-uczenia się. Charakterystyka dydaktyki
behawiorystycznej, humanistycznej, konstruktywistycznej i krytycznoemancypacyjnej.
2. Treści kształcenia Źródła treści kształcenia, kryteria oraz zasady doboru treści
kształcenia, układy treści kształcenia
3. Proces kształcenia ogólnego. Właściwości procesu kształcenia, dyrektywne i
niedyrektywne modele procesu kształcenia, zasady organizujące przebieg
procesów nauczania-uczenia się.
4. Metody nauczania - uczenia się. Metody asymilacji wiedzy, problemowe,
praktyczne, waloryzacyjne. E-Learnig
5. Rezultaty procesu kształcenia. Kategorie rezultatów, kontrola i ocena, błędy
oceniania, zewnątrzszkolny i wewnątrzszkolny system oceniania, ocenianie
wspierające
6. Niepowodzenia szkolne. Przyczyny niepowodzeń szkolnych, zjawisko narastania
niepowodzeń szkolnych, proﬁlaktyka.

1.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, K1

Tematyka ćwiczeń:
1.Sytuacja dydaktyczno-wychowawcza jako podstawowa kategoria analizy i
konstruowania procesu kształcenia
2.Formułowanie celów i zadań kształcenia przez ucznia i nauczyciela taksonomiczne ujęcie celów kształcenia, strategia operacjonalizacji celów
kształcenia – jej struktura, zalety i ograniczenia.
3.Jak uczy się nasz mózg? Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi.
Podstawowe zagadnienia z zakresu neurodydaktyki i organizacji pamięci
4.Metody nauczania – uczenia się w praktyce
5.Teoria i praktyka kształcenia wielostronnego. Strategie kształcenia (strategia
informacyjna, problemowa, emocjonalna, praktyczna) jako relacje działań
nauczycieli i uczniów.
6.Indywidualizacja procesu kształcenia. Alternatywne rozwiązania dydaktyczne.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest pozytywna ocena z ćwiczeń,
na którą składają się: 80% obecności na zajęciach, zaliczenie minimum
60% kolokwium Ocena końcowa – ocena z egzaminu końcowego. Ocena
bdb z ćwiczeń podnosi ocenę końcową o 0,5 stopnia

ćwiczenia

zaliczenie

Pozytywnie ocenione prace zaliczeniowe cząstkowe.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak wymagań wstępnych

Sylabusy
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Prawne podstawy resocjalizacji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Pedagogika resocjalizacyjna

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDResS.140.62022b5c7912e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest prezentacja podstawowych zagadnień z zakresu prawnych podstaw działalności proﬁlaktycznej,
resocjalizacyjnej i pomocowej w polskim porządku prawnym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

podstawowe pojęcia prawne i instytucje w obszarze
rehabilitacji osób niepełnosprawnych i resocjalizacji
osób i grup niedostosowanych społecznie

PED_K1_W03,
PED_K1_W15,
PED_K1_W17

egzamin pisemny
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W2

współczesne tendencje i możliwości w organizowaniu
pomocy i rehabilitacji osób niepełnosprawnych
i w zakresie instytucjonalnego zapobiegania
i zwalczania przestępczości

PED_K1_W13,
PED_K1_W15,
PED_K1_W23

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

odnieść się krytycznie do realizacji w praktyce funkcji
resocjalizacyjnych i pomocowych w polskim systemie
prawnym

PED_K1_U04,
PED_K1_U05,
PED_K1_U14

egzamin pisemny

U2

wskazać instytucje resocjalizacyjne i pomocowe
nakierowane na wsparcie osób niedostosowanych
społecznie i niepełnosprawnych

PED_K1_U03,
PED_K1_U05

egzamin pisemny

U3

samodzielne rozwijać wiedzę oraz umiejętności
pedagogiczne z wykorzystaniem różnych źródeł prawa
polskiego i międzynarodowego, formułującego
standardy postępowania z osobami i grupami
zagrożonymi marginalizacją

PED_K1_U05,
PED_K1_U06

egzamin pisemny

K1

Prezentowania postawy otwartości i tolerancji w
poszukiwaniu instytucjonalnych sposobów wsparcia i
pomocy osobom marginalizowanym w ramach
obowiązującego porządku prawnego

PED_K1_K03,
PED_K1_K04,
PED_K1_K05

egzamin pisemny

K2

przejawiania postawy aktywności w identyﬁkowaniu i
rozwiązywaniu problemów z zakresu wspomagania,
pomocy i resocjalizacji

PED_K1_K03,
PED_K1_K04,
PED_K1_K05

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do zajęć

5

przygotowanie do testu zaliczeniowego

10

analiza aktów normatywnych

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

1. Podstawowe pojęcia prawne
2. Podstawowe zasady prawa karnego i prawo karne wykonawcze
a resocjalizacja
3. Odpowiedzialność cywilna i karna w prawie polskim
4. Kara i środki karne w prawie polskim
5. Kara pozbawienia wolności i formy jej wykonywania
6. Regulacje międzynarodowe dotyczące kary pozbawienia wolności

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

2.

8. Podstawy postępowania sądowego z nieletnimi w prawie polskim
9. Zasada dobra dziecka w procesie resocjalizacji
10. Instytucje wychowawcze i resocjalizacyjne w prawie polskim

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

11. Podstawy prawne przeciwdziałania alkoholizmowi
3.

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

12. Podstawy prawne postępowania z osobami uzależnionymi
13. Zapobieganie przemocy w rodzinie- regulacje prawne

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
uzyskanie 55% punktów na egzaminie

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Metodyka pracy dydaktycznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDS.140.5cdbee7095d5a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Pedagogika

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest wspieranie rozwoju wiedzy studentek i studentów a także kształtowanie umiejętności
i pozytywnych nastawień odnoszących się do metod pracy dydaktycznej (zwłaszcza metod aktywizujących z uwzględnieniem nowoczesnych narzędzi i aplikacji edukacyjnych). .

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

poszczególne metody kształcenia, w szczególności
metody aktywizujące (tj. m.in. dyskusja dydaktyczna,
metaplan, drzewko decyzyjne, gry dydaktyczne,
ﬂipped classroom, metoda projektu i in.)

PED_K1_W14,
PED_K1_W17

zaliczenie na ocenę

W2

wybrane narzędzia i aplikacje edukacyjne
wykorzystywane w procesie kształcenia

PED_K1_W01,
PED_K1_W17

zaliczenie na ocenę

U1

rozwijać umiejętność doboru metod dydaktycznych
do zaplanowanych efektów kształcenia

PED_K1_U06,
PED_K1_U09,
PED_K1_U15,
PED_K1_U18

projekt, prezentacja

U2

stosować aktywizujące metody dydaktyczne w toku
realizowanych przez siebie zajęć

PED_K1_U09,
PED_K1_U10,
PED_K1_U18

projekt, prezentacja

U3

konstruować i prezentować projekt edukacyjny lub
konspekt zajęć realizowanych metodą ﬂipped
classroom

PED_K1_U03,
PED_K1_U04,
PED_K1_U05,
PED_K1_U06,
PED_K1_U09

projekt

PED_K1_K01,
PED_K1_K03,
PED_K1_K04,
PED_K1_K09

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

elastycznego doboru metod i poszukiwania
alternatywnych rozwiązań dydaktycznych podczas
pracy

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

15

przygotowanie projektu

12

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

przygotowanie do ćwiczeń

13

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Przedstawienie celu zajęć i warunków zaliczenia przedmiotu. Prezentacja
wybranych metod kształcenia.
Metody kształcenia: metaplan, drzewko decyzyjne, gry dydaktyczne, debata
oksfordzka, prezentacja. W jaki sposób dobierać metody dydaktyczne do
zaplanowanych efektów kształcenia – ćwiczenia praktyczne. Narzędzia i aplikacje
edukacyjne w pracy pedagoga..
Projekt dydaktyczny jako „królowa metod”. Etapy projektu edukacyjnego i sposób
ich przeprowadzenia. Organizacja pracy nad projektem w szkole. Metoda ﬂipped
classroom. Prezentacja projektów edukacyjnych/konspektów zajęć.

1.

W1, W2, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, metoda sytuacyjna, burza mózgów, gra dydaktyczna, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
• Przygotowanie i przedstawienie projektu
dydaktycznego/konspektu zajęć ﬂipped classroom; • Uczęszczanie
na zajęciach (min. 50% obecności) dopuszczalna 1
nieusprawiedliwiona nieobecność – każda dodatkowa powinna
zostać odpracowana na dyżurze, w uzgodnieniu z osobą
prowadzącą. • Przygotowanie do zajęć (zapoznanie z literaturą
przedmiotu), aktywny udział w zajęciach i wykonywanie zadań
grupowych i indywidualnych (m.in. przygotowanie fragmentu zajęć
prowadzonych wybraną metodą)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończony pierwszy rok studiów.
Obecność w zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Projektowanie pracy pedagoga szkolnego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Pedagogika resocjalizacyjna

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDResS.140.5cdbeeb9d77d1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Pedagogika

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie Studentów z następującymi kwestiami: 1. Rola i zadania pedagoga szkolnego na każdym etapie
kształcenia instytucjonalnego 2. Uregulowania prawne dotyczące pracy pedagoga szkolnego 3. Metody i zasady
tworzenia, gromadzenia oraz przechowywania dokumentacji szkolnej 4. Cele, zasady i metody diagnozowania
środowiska szkolnego, rodzinnego oraz specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów 5. Formy i sposoby pracy
z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych 6. Formy współpracy z rodzicami, nauczycielami oraz
placówkami wspierającymi działania wychowawcze, proﬁlaktyczne i terapeutyczne szkoły 7. Specyﬁka działań
proﬁlaktycznych i wychowawczych prowadzonych na terenie szkoły 8. Procedury postępowania w sytuacjach
problemowych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

1. formy współpracy z rodzicami, nauczycielami oraz
placówkami wspierającymi działania wychowawcze,
proﬁlaktyczne i terapeutyczne szkoły, 2. specyﬁkę
działań proﬁlaktycznych i wychowawczych
prowadzonych na terenie szkoły, 3. zadania pedagoga
na każdym etapie kształcenia, 4. odpowiednie metody,
formy, środki i procedury pracy z uczniem wg jego
potrzeb.

PED_K1_W01,
PED_K1_W07,
PED_K1_W08,
PED_K1_W13,
PED_K1_W16,
PED_K1_W17,
PED_K1_W22,
PED_K1_W24

zaliczenie pisemne,
prezentacja

PED_K1_U03,
PED_K1_U04,
PED_K1_U09,
PED_K1_U11,
PED_K1_U13,
PED_K1_U14,
PED_K1_U16,
PED_K1_U18,
PED_K1_U19

zaliczenie pisemne,
prezentacja

PED_K1_K05,
PED_K1_K07

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

1. swobodnie poruszać się w obszarze uregulowań
prawnych dotyczących pracy pedagoga szkolnego, 2.
określać i dobierać odpowiednie metody i zasady
tworzenia, gromadzenia oraz przechowywania
dokumentacji szkolnej, 3. określać cele, zasady
i metody diagnozowania środowiska szkolnego,
rodzinnego oraz specjalnych potrzeb edukacyjnych
uczniów, 4. dobierać formy i sposoby pracy z uczniem
o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 5. planować
odpowiednie procedury postępowania w sytuacjach
problemowych.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

1. identyﬁkowania dylematów i problemów etycznych
w pracy pedagoga oraz na ich rozwiązywanie, 2.
komunikowania się i współpracy z otoczeniem
organizującym działania pedagogiczne.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

15

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie dokumentacji

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Rola i zadania pedagoga szkolnego na każdym etapie kształcenia
instytucjonalnego
2. Uregulowania prawne dotyczące pracy pedagoga szkolnego
3. Metody i zasady tworzenia, gromadzenia oraz przechowywania dokumentacji
szkolnej
4. Cele, zasady i metody diagnozowania środowiska szkolnego, rodzinnego oraz
specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów
5. Formy i sposoby pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
6. Formy współpracy z rodzicami, nauczycielami oraz placówkami wspierającymi
działania wychowawcze, proﬁlaktyczne i terapeutyczne szkoły
7. Specyﬁka działań proﬁlaktycznych i wychowawczych prowadzonych na terenie
szkoły
8. Procedury postępowania w sytuacjach problemowych

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, metody e-learningowe, analiza przypadków, gra dydaktyczna, dyskusja, wykład z prezentacją
multimedialną, wykład konwersatoryjny, metoda sytuacyjna, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
80% aktywnej obecności na zajęciach, praca pisemna,
prezentacja

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Wprowadzenie do pedagogiki rodziny
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDS.140.5cdbee70e5b98.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Pedagogika

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem ćwiczeń jest wprowadzenie studentów w podstawową wiedzę z zakresu pedagogiki rodziny, w tym
zapoznanie ich z podstawowymi pojęciami, koncepcjami i teoriami rodziny jako instytucji, grupy i środowiska
wychowawczego człowieka oraz jej rolą, zadaniami i zagrożeniami we współczesnym społeczeństwie. W trakcie
ćwiczeń studenci zapoznają się również z problematyką przemian współczesnej rodziny i ich wpływem
na socjalizacyjno-wychowawcze funkcjonowanie rodziny. Zagadnienia te mają przygotować do dalszych
pedagogicznych studiów nad rodziną,

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

podstawowe pojęcia, koncepcje i teorie z zakresu
pedagogiki rodziny oraz rozumie współczesne
wieloaspektowe uwarunkowania wychowania
rodzinnego,

PED_K1_W01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W2

sposoby badania, i interpretacji wybranych zjawisk
rodzinnych,

PED_K1_W04,
PED_K1_W25

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W3

tradycyjne i nowoczesne dyskursy dotyczące rodziny
jako instytucji, grupy oraz środowiska wychowania
i rozwoju człowieka, rozumie ich kulturowe
i historyczne uwarunkowania,

PED_K1_W05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

rozpoznać, modyﬁkować oraz ocenić sytuacje
i procesy wychowania w rodzine

PED_K1_U01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U2

dokonać syntezy wiedzy o rodzinie jako kategorii
pedagogicznej i społeczno-kulturowej w celu
analizowania i interpretowania problemów
edukacyjnych z nią związanych;

PED_K1_U03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U3

dokonać szybkiej diagnozy i oceny problemów
rodzinnych oraz zaprojektować program wsparcia dla
rodziny z problemami wychowawczymi;

PED_K1_U17,
PED_K1_U19

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

podnoszenia własnych kompetencji w zakresie
pogłębiania wiedzy i kompetencji w obszarze działań
diagnostycznych i pomocowych na rzecz rodziny

PED_K1_K01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

K2

do komunikowania się i współpracy ze specjalistami
i nie specjalistami, uczestnictwa w grupach
i organizowaniu działań wspierających rodzinę
i podnoszących jej kulturę wychowawczą,

PED_K1_K07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

przygotowanie do ćwiczeń

20

przygotowanie do sprawdzianu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pedagogika rodziny jako subdyscyplina pedagogiczna – istota, cele, założenia
teoretyczno-metodologiczne. Transformacja pojęcia rodzina we współczesnym
dyskursie interdyscyplinarnym (różne ujęcia rodziny, polimorﬁczny charakter
rodziny, funkcje rodziny, struktura, typy rodzin). Rodzina jako środowisko życia i
wychowania człowieka.

W1

Stare i nowe teorie rodziny. Dyskursy wiedzy o rodzinie. Ujęcia badawcze rodziny.
2.

W1
Rodzina w procesie przemian. Kulturowe modele rodziny. Współczesne formy
życia rodzinnego i małżeńskiego. Nowe cechy kultury rodzinnej.

3.

Wychowanie w rodzinie ( terminologia, cele, wychowanie a socjalizacja,
mechanizmy wychowania, zasady, metody, błędy w wychowaniu, itp).
Rodzicielstwo (istota , rodzaje, rola rodzicielska). Przemiany w zakresie
macierzyństwa i ojcostwa - stare i nowe wzory.

4.

Uwarunkowania procesu wychowania w rodzinie ( m.in. postawy rodzicielskie,
style wychowania, atmosfera życia rodzinnego). Więzi rodzinne - koncepcje,
znaczenie dla funkcjonowania rodziny. Relacje międzygeneracyjne - rola dziadków
w rodzinie. Kultura pedagogiczna rodziców.

5.

Przemiany w postrzeganiu dziecka i dzieciństwa. Dzieciństwo jako kategoria
społeczno-pedagogiczna. Badania nad dzieciństwem.

6.

Wybrane formy życia rodzinnego jako środowisko wychowawcze ( samotne
rodzicielstwo, związki kohabitacyjne, rodziny zrekonstruowane) - analiza
porównawcza. Zagrożenia w wychowaniu dziecka w rodzinie.

7.

W1, W2, U1, K1

W3, U2, K2

W3, U1, U2, K2

W3, U2, K1, K2

W2, W3, U1, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
kolokwium zaliczeniowe, aktywne uczestnictwo w
zajęciach na bazie zadanych tekstów
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Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDS.140.5cdbee9431b03.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Pedagogika

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15, wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przygotowanie studentów do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu edukacji zdrowotnej oraz realizowania
programów promocji zdrowia w placowkach edukacyjnych, opiekuńczych i resocjalizacyjnych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

założenia współczesnej koncepcji zdrowia i jego
uwarunkowań

PED_K1_W07,
PED_K1_W08,
PED_K1_W09

egzamin pisemny,
projekt, prezentacja
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miejsce pedagogiki zdrowia w systemie nauk
pedagogicznych

PED_K1_W01,
PED_K1_W02,
PED_K1_W03

egzamin pisemny

W3

teoretyczne i metodyczne podstawy edukacji
zdrowotnej

PED_K1_W01,
PED_K1_W03,
PED_K1_W13,
PED_K1_W14,
PED_K1_W16,
PED_K1_W17

egzamin pisemny,
projekt, prezentacja

W4

założenia i formy proﬁlaktyki problemów zdrowotnych

PED_K1_W08,
PED_K1_W16

egzamin pisemny,
projekt, prezentacja

W5

założenia strategii promocji zdrowia

PED_K1_W07,
PED_K1_W10,
PED_K1_W13,
PED_K1_W24

egzamin pisemny,
projekt

W6

teoretyczne podstawy projektowania programów
promocji zdrowia w placówkach edukacyjnych,
opiekuńczych, wychowawczych i resocjalizacyjnych

PED_K1_W09,
PED_K1_W10,
PED_K1_W13,
PED_K1_W16

egzamin pisemny,
projekt

W7

procedury i dobre praktyki w obszarze działań
z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia

PED_K1_W14,
PED_K1_W17,
PED_K1_W24

egzamin pisemny,
projekt, prezentacja

W8

podmiotowe i środowiskowe uwarunkowania
zachowań zdrowotnych człowieka

PED_K1_W09,
PED_K1_W10,
PED_K1_W13,
PED_K1_W24

egzamin pisemny

W9

elementarne pojęcia i zagadnienia z zakresu
epidemiologii i etiopatogenezy chorób

PED_K1_W08

egzamin pisemny,
projekt, prezentacja

W10

treści merytoryczne związane z wybranymi obszarami
edukacji zdrowotnej

PED_K1_W08

egzamin pisemny,
projekt, prezentacja

U1

posługiwać się podstawowymi pojęciami
teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów
ludzkich zachowań związanych ze zdrowiem oraz
projektowania działań służących jego ochronie
i promocji

PED_K1_U02

egzamin pisemny,
projekt, prezentacja

U2

interpretować zjawiska społeczne w kontekście
zdrowia jednostki i społeczności

PED_K1_U04

egzamin pisemny,
projekt

U3

samodzielnie zdobywać informacje w obszarze
zagadnień merytorycznych dotyczących zdrowia
i choroby korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych
technologii informacyjnych

PED_K1_U06

egzamin pisemny,
projekt, prezentacja

U4

dokonywać analizy własnych działań i wskazywać
obszary wymagające modyﬁkacji w działaniach
pedagogicznych ukierunkowanych na promocję
zdrowia w różnych środowiskach społecznych

PED_K1_U14

projekt, prezentacja

U5

prezentować własne pomysły, wątpliwości i sugestie
w obszarze projektowania działań z zakresu edukacji
zdrowotnej i promocji zdrowia popierając je
argumentacją w kontekście wybranych perspektyw
teoretycznych

PED_K1_U05

projekt, prezentacja

W2

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U6

pracować w zespole, oceniać, monitorować
i modyﬁkować różnorodne sytuacje i procesy
edukacyjne

PED_K1_U12

projekt, prezentacja

U7

pracować nad własnym rozwojem oraz rozwojem
uczestników procesów edukacyjno-wychowawczych
oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy PED_K1_U11
w obszarze promocji zdrowia, a także inspirować
do działań na rzecz uczenia się przez całe życie

projekt, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

dokonywania oceny poziomu własnych kompetencji
w zakresie prowadzenia działań w obszarze edukacji
zdrowotnej i promocji zdrowia

PED_K1_K01

egzamin pisemny,
projekt, prezentacja

K2

identyﬁkowania dylematów i problemów etycznych
w pracy pedagogicznej ukierunkowanej
na problematykę promocji zdrowia

PED_K1_K05

projekt, prezentacja

K3

komunikowania się i współpracy z placówkami
edukacyjnymi, opiekuńczymi i resocjalizacyjnymi
w obszarach działań związanych z edukacją zdrowotną
i promocją zdrowia

PED_K1_K07

projekt, prezentacja

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

15

wykład

15

przygotowanie do egzaminu

5

przygotowanie projektu

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

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.

Zdrowie i choroba. Elementarne zagadnienia z zakresu epidemiologii i patogenezy
chorób

W10, W9, U3, K1, K2

2.

Założenia współczesnej koncepcji zdrowia, jego uwarunkowań oraz metod i form
proﬁlaktyki problemów zdrowotnych

W10, W9, U3, K1, K2

Sylabusy
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3.

Teoretyczne założenia strategii promocji zdrowia

W1, W5, U2, U4, K1, K2

4.

Pedagogika zdrowia a edukacja zdrowotna. Założenia współczesnej edukacji
zdrowotnej

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

5.

Teoretyczne i metodyczne założenia projektowania zajęć edukacyjnych z edukacji
zdrowotnej oraz programów promocji zdrowia w placówkach edukacyjnych,
opiekuńczych i resocjalizacyjnych

W1, W3, W5, W7, U4, U5,
K1, K2

6.

Projektowanie zajęć edukacyjnych z wybranych obszarów edukacji zdrowotnej
adresowanych do dzieci, młodzieży i osób dorosłych w placówkach edukacyjnych,
opiekuńczych i resocjalizacyjnych

W1, W10, W3, W4, W7,
W9, U1, U2, U3, U5, U6,
U7, K1, K2, K3

7.

Prezentowanie zajęć edukacyjnych z wybranych obszarów edukacji zdrowotnej

W1, W10, W3, W4, W7,
U1, U2, U4, U5, U6, U7,
K1, K2, K3

8.

Projektowanie programu promocji zdrowia w placówce
edukacyjnej/opiekuńczej/resocjalizacyjnej

W1, W10, W5, W6, W7,
W8, U1, U2, U4, U5, U6,
U7, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, metoda projektów
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Udział w zajęciach, przygotowanie i prezentacja zajęć edukacyjnych z
wybranego obszaru tematycznego edukacji zdrowotnej oraz przedłożenie
projekt, prezentacja projektu promocji zdrowia w wybranej placówce
edukacyjnej/opiekuńczej/resocjalizacyjnej. Dopuszczona jest jedna
usprawiedliwiona nieobecność.

egzamin pisemny

Ocena końcowa stanowi średnią arytmetyczną testu egzaminacyjnego
oraz oceny z ćwiczeń, na którą składa się: ocena za scenariusz zajęć
edukacyjnych - 40% oceny, ocena za program promocji zdrowia - 40%
oceny, aktywność na zajęciach - 20% oceny.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak wymagań wstępnych

Sylabusy

157 / 324

Proﬁlaktyka społeczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDS.140.5cdbee7213a20.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Pedagogika

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15, wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

przekazanie wiedzy z zakresu proﬁlaktyki społecznej

C2

rozwinięcie umiejętności wykorzystywania teoretycznej wiedzy z zakresu proﬁlaktyki społecznej
do rozpoznawania zagrożeń oraz projektowania działań proﬁlaktycznych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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PED_K1_W12,
PED_K1_W13,
PED_K1_W23

egzamin ustny,
prezentacja, aktywność
na zajęciach
weryﬁkowana przez
osobę prowadzącą

PED_K1_W20

egzamin ustny,
prezentacja, aktywność
na zajęciach
weryﬁkowana przez
osobę prowadzącą

PED_K1_W17,
PED_K1_W24

egzamin ustny,
prezentacja, aktywność
na zajęciach
weryﬁkowana przez
osobę prowadzącą

PED_K1_W17

egzamin ustny,
prezentacja, aktywność
na zajęciach
weryﬁkowana przez
osobę prowadzącą

U1

określić kierunki pracy proﬁlaktycznej w oparciu
o znajomość podstaw teoretycznych i diagnozę
potrzeb i zasobów

PED_K1_U03,
PED_K1_U04,
PED_K1_U05

egzamin ustny,
prezentacja, aktywność
na zajęciach
weryﬁkowana przez
osobę prowadzącą

U2

posługiwać się podstawowymi pojęciami
teoretycznymi w celu analizowaniu motywów
zachowań ryzykownych oraz projektowania
adekwatnych oddziaływań proﬁlaktycznych

PED_K1_U02,
PED_K1_U12,
PED_K1_U15,
PED_K1_U16

egzamin ustny,
prezentacja, aktywność
na zajęciach
weryﬁkowana przez
osobę prowadzącą

U3

obserwować, analizować i interpretować zachowania
ryzykowne oraz dokonać wyboru odpowiednich
programów korzystając z dostępnych źródeł
w zakresie dobrych praktyk

PED_K1_U01,
PED_K1_U02,
PED_K1_U06,
PED_K1_U15,
PED_K1_U16

egzamin ustny,
prezentacja, aktywność
na zajęciach
weryﬁkowana przez
osobę prowadzącą

U4

samodzielnie zdobywać wiedzę, pracować w zespole
oraz kierować się zasadami etyki w trakcie
projektowania oddziaływań proﬁlaktycznych

PED_K1_U05,
PED_K1_U06,
PED_K1_U10,
PED_K1_U12,
PED_K1_U13

egzamin ustny,
prezentacja, aktywność
na zajęciach
weryﬁkowana przez
osobę prowadzącą

PED_K1_K04

egzamin ustny,
aktywność na zajęciach
weryﬁkowana przez
osobę prowadzącą

W1

W2

W3

W4

współczesne trendy oraz społeczno-kulturowe aspekty
proﬁlaktyki społecznej

zasady projektowania ścieżki własnego rozwoju
zawodowego

modele, poziomy i strategie oddziaływań
proﬁlaktycznych

role podstawowych środowisk w proﬁlaktyce oraz
dobre praktyki w tym zakresie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

zachowania się w sposób profesjonalny oraz
do przestrzegania zasad etyki zawodowej w zakresie
oddziaływań proﬁlaktycznych

K2

krytycznej oceny posiadanej wiedzy pedagogicznej
potrzebnej do rozwiazywania problemów społecznych
i poszukiwania sposobów rozwiązań problemów
w oparciu o wiedzę z zakresu skuteczności
oddziaływań proﬁlaktycznych

PED_K1_K10

egzamin ustny,
aktywność na zajęciach
weryﬁkowana przez
osobę prowadzącą

K3

komunikowania się i współpracy z otoczeniem oraz
rozpoznawania środowiska w trakcie projektowania
oddziaływań proﬁlaktycznych

PED_K1_K07,
PED_K1_K08

aktywność na zajęciach
weryﬁkowana przez
osobę prowadzącą

Sylabusy
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Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

15

wykład

15

przygotowanie projektu

5

przygotowanie do egzaminu

10

przygotowanie do ćwiczeń

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

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.

Tradycyjne i współczene ujęcia proﬁlaktyki społecznej

W1, U2, U3, U4, K2

2.

Modele, poziomy i skuteczne strategie proﬁlaktyki społecznej

W2, W3, U1, U2, U3, U4,
K2, K3

3.

Proﬁlaktyka w kontekście cyklu życia człowieka

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K2, K3

4.

Rola podstawowych środowisk w proﬁlaktyce

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3

5.

Standardy jakości proﬁlaktyki społecznej

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3

6.

Proﬁlaktyka społeczna oparta na dowodach naukowych

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3

7.

Etyka w pracy proﬁlaktyka

U4, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, metoda sytuacyjna,
metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia
prezentacja, aktywność na zajęciach
weryﬁkowana przez osobę prowadzącą

Warunki zaliczenia przedmiotu
aktywność na zajęciach (weryﬁkowana przez
osobę prowadzącą); przygotowanie i
przedstawienie prezentacji.
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Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin ustny
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Diagnozowanie pedagogiczne (uczeń, rodzina, szkoła, środowisko)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Pedagogika resocjalizacyjna

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDResS.180.1567422633.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Pedagogika

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie studentów z teoretycznymi podstawami diagnozowania w zakresie działań z obszaru proﬁlaktyki
społecznej i resocjalizacji

C2

przekazanie wiedzy dotyczącej podstawowych obszarów diagnozowania pedagogicznego w zakresie proﬁlaktyki
społecznej i resocjalizacji

C3

przekazanie wiedzy dotyczącej podstawowych metod technik i narzędzi diagnozowania pedagogicznego
w zakresie proﬁlaktyki społecznej i resocjalizacji

C4

przygotowanie do podejmowania diagnoz pedagogicznych w zakresie proﬁlaktyki społecznej i resocjalizacji

C5

przygotowanie do prawidłowego kontaktu diagnostycznego w zakresie proﬁlaktyki społecznej i resocjalizacji

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

znaczenie podstawowych terminów z zakresu
diagnozy pedagogicznej w obszarze działalności
proﬁlaktyczno-resocjalizacyjnej

PED_K1_W02,
PED_K1_W04,
PED_K1_W22

zaliczenie pisemne,
Aktywne uczestnictwo w
zajęciach weryﬁkowane
przez osobę prowadzącą

W2

zna założenia teoretyczno-metodologiczne
diagnozowania w obszarze działalności proﬁlaktycznoresocjalizacyjnej

PED_K1_W04,
PED_K1_W22

zaliczenie pisemne,
Aktywne uczestnictwo w
zajęciach weryﬁkowane
przez osobę prowadzącą

W3

zna zasady etyczne badań diagnostycznych
w pedagogice w obszarze działalności społeczno opiekuńczej

PED_K1_W19,
PED_K1_W22

zaliczenie pisemne,
Aktywne uczestnictwo w
zajęciach weryﬁkowane
przez osobę prowadzącą

W4

zna sposoby projektowania badań typu
diagnostycznego w pedagogice w obszarze
działalności proﬁlaktyczno-resocjalizacyjnej

PED_K1_W04,
PED_K1_W22

zaliczenie pisemne,
Aktywne uczestnictwo w
zajęciach weryﬁkowane
przez osobę prowadzącą

U1

analizować i interpretować orientacje badawcze
istotne z perspektywy projektowania diagnozy
pedagogicznej w zakresie proﬁlaktyki społecznej
i resocjalizacji

PED_K1_U04,
PED_K1_U05,
PED_K1_U08

zaliczenie pisemne,
Aktywne uczestnictwo w
zajęciach weryﬁkowane
przez osobę prowadzącą

U2

dokonywać wstępnej diagnozy różnych środowisk
w zakresie proﬁlaktyki społecznej i resocjalizacji

PED_K1_U03,
PED_K1_U04,
PED_K1_U08,
PED_K1_U09

zaliczenie pisemne,
Aktywne uczestnictwo w
zajęciach weryﬁkowane
przez osobę prowadzącą

PED_K1_K04

zaliczenie pisemne,
Aktywne uczestnictwo w
zajęciach weryﬁkowane
przez osobę prowadzącą

PED_K1_K07

zaliczenie pisemne,
Aktywne uczestnictwo w
zajęciach weryﬁkowane
przez osobę prowadzącą

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

ma świadomość etycznego wymiaru diagnozowania

K2

rozwija kompetencje organizacyjne

K3

wyraża gotowość do dalszego pogłębiania wiedzy
i umiejętności nabytych w toku zajęć

PED_K1_K06

zaliczenie pisemne,
Aktywne uczestnictwo w
zajęciach weryﬁkowane
przez osobę prowadzącą

K4

wyraża gotowość pracy w środowisku lokalnym
a także jego przekształcania

PED_K1_K08,
PED_K1_K09

zaliczenie pisemne,
Aktywne uczestnictwo w
zajęciach weryﬁkowane
przez osobę prowadzącą

Bilans punktów ECTS

Sylabusy
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Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

5

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie do testu zaliczeniowego

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

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 zagadnienia diagnozowania działalności proﬁlaktycznoresocjalizacyjne

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K2, K3, K4

2.

Analiza instytucji o charakterze proﬁlaktyczno-resocjalizacyjnym w kontekscie
diagnostycznym

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K2, K3, K4

3.

Uwarunkowania procesu diagnostycznego

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K2, K3, K4

4.

Czynniki wpływające na trafność diagnozy

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2, K3, K4

5.

Diagnoza potrzeb i zasobów w obszarze proﬁlaktyki społecznej i resocjalizacji

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2, K3, K4

6.

Etyka w badaniach w zakresie diagnozy pedagogicznej w działności
proﬁlaktycznej i resocjalizacyjnej

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2, K3, K4

7.

Specyﬁka diagnozy pedagogicznej w działalności proﬁlaktyczno-resocjalizacyjne

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2, K3, K4

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, Aktywne uczestnictwo w zajęciach
weryﬁkowane przez osobę prowadzącą

Warunki zaliczenia przedmiotu
aktywne uczestnictwo, pozytywne
zaliczenie kolokwium pisemnego
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Diagnozowanie pedagogiczne (uczeń, rodzina, szkoła, środowisko)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Pedagogika społeczno-opiekuńcza

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDPSS.180.1567422633.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Pedagogika

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie z teoretycznymi podstawami diagnozowania w zakresie działalności społeczno-opiekuńczej.

C2

Przekazanie wiedzy dotyczącej podstawowych obszarów diagnozowania pedagogicznego w działalności
opiekuńczo-wychowawczej.

C3

Przekazanie wiedzy dotyczącej podstawowych metod, technik i narzędzi wykorzystywanych do diagnozowania
w pedagogice w zakresie działalności społeczno-opiekuńczej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

znaczenie podstawowych terminów z zakresu
diagnozy pedagogicznej w obszarze działalności
społeczno - opiekuńczej

PED_K1_W01,
PED_K1_W04,
PED_K1_W22

zaliczenie na ocenę,
Aktywne uczestnictwo w
zajęciach weryﬁkowane
przez osobę prowadzącą

W2

zna założenia teoretyczno-metodologiczne
diagnozowania w obszarze działalności społeczno opiekuńczej

PED_K1_W04,
PED_K1_W22

zaliczenie na ocenę,
Aktywne uczestnictwo w
zajęciach weryﬁkowane
przez osobę prowadzącą

W3

zna zasady etyczne badań diagnostycznych
w obszarze działalności społeczno - opiekuńczej

PED_K1_W19,
PED_K1_W22

zaliczenie na ocenę,
Aktywne uczestnictwo w
zajęciach weryﬁkowane
przez osobę prowadzącą

W4

zna sposoby projektowania badań typu
diagnostycznego w pedagogice w obszarze
działalności społeczno - opiekuńczej

PED_K1_W04,
PED_K1_W22

zaliczenie na ocenę,
Aktywne uczestnictwo w
zajęciach weryﬁkowane
przez osobę prowadzącą

PED_K1_U08

zaliczenie na ocenę,
Aktywne uczestnictwo w
zajęciach weryﬁkowane
przez osobę prowadzącą

PED_K1_U06

zaliczenie na ocenę,
Aktywne uczestnictwo w
zajęciach weryﬁkowane
przez osobę prowadzącą

PED_K1_K04

zaliczenie na ocenę,
Aktywne uczestnictwo w
zajęciach weryﬁkowane
przez osobę prowadzącą

PED_K1_K07

zaliczenie na ocenę,
Aktywne uczestnictwo w
zajęciach weryﬁkowane
przez osobę prowadzącą

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

nabywa umiejętność analizowania i interpretowania
orientacji badawczych w obszarze działalności
społeczno - opiekuńczej

U2

doskonali umiejętność analizowania poszczególnych
etapów diagnozy pedagogicznej w obszarze
działalności społeczno - opiekuńczej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

ma świadomość etycznego wymiaru diagnozowania

K2

rozwija kompetencje organizacyjne

K3

wyraża gotowość do dalszego pogłębiania wiedzy
i umiejętności nabytych w toku zajęć

PED_K1_K06

zaliczenie na ocenę,
Aktywne uczestnictwo w
zajęciach weryﬁkowane
przez osobę prowadzącą

K4

wyraża gotowość pracy w środowisku lokalnym
a także jego przekształcania

PED_K1_K08,
PED_K1_K09

zaliczenie na ocenę,
Aktywne uczestnictwo w
zajęciach weryﬁkowane
przez osobę prowadzącą

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do zajęć

5

Sylabusy
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przygotowanie do testu zaliczeniowego

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

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 zagadnienia diagnozowania działalności społeczno-opiekuńczej

W1, W2, W4, U1

2.

Analiza instytucji o charakterze społeczno-opiekuńczym w kontekście
diagnostycznym

W3

3.

Uwarunkowania procesu diagnostycznego

W2, U2

4.

Czynniki wpływające na trafność diagnozy. Specyﬁka diagnozy pedagogicznej
dzieci z deﬁcytami w rozwoju.

W1, W3, U2, K2

5.

Analiza potrzeb oraz sposoby ich zaspokajania u dzieci, młodzieży, osób starszych

W2, K2

6.

Diagnoza nauczycielska, zasady etyczne w pracy wychowawczej

W2, U2, K1, K3

7.

Rola rodziny w rozwoju dziecka

W1, W2, U2, K3

8.

Praca diagnosty w środowisku lokalnym

K2, K4

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, Aktywne uczestnictwo w
zajęciach weryﬁkowane przez osobę
prowadzącą

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywne uczestnictwo w zajęciach; Pozytywne
zaliczenie pisemnego kolokwium z zagadnień
omówionych na zajęciach oraz literatury
podanej przez prowadzącego

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Teoretyczne podstawy kształtowania stosunków międzyludzkich
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDS.180.5cdbee718297b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0310Nauki społeczne nieokreślone dalej

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Pokazanie zależności pomiędzy rodzajem więzi i relacji rodzinnych doświadczonymi w okresie dzieciństwa,
a emocjonalnym i społecznym funkcjonowaniem człowieka w okresie dorastania, dorosłości i starzenia się.

C2

Wskazanie przesłanek i możliwości rozwoju kompetencji społecznych.

C3

Uwrażliwienie na potrzebę ciągłego rozwijania kompetencji społecznych tych, którzy w swojej zawodowej pracy
chcą wspierać szeroko rozumiany rozwój innych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

- pojęcie przywiązania według J. Bowlbego wskazując
cechy, specyﬁkę oraz funkcje przywiązania i ich
konsekwencje dla rozwoju społecznego człowieka; etapy rozwoju przywiązania oraz związane z tym
zadania wychowawcze w zakresie wspierania rozwoju
społecznego dziecka przez rodzica/opiekuna; - pojęcie
zachowań sygnałowych i wyjaśnia ich znaczenie
w relacji z rodzicem/opiekunem; - rodzaje wzorców
przywiązania oraz wymienia właściwe i niewłaściwe
komunikacyjne zachowania rodzica/opiekuna
decydujące o ukształtowaniu się określony typu
wzorca przywiązania u dziecka; - przebieg rozwoju
kompetencji społecznych w ujęciu Analizy
Transakcyjnej E. Berne; - wskaźniki behawioralne
zarówno pozytywnych jak i destrukcyjnych zachowań
komunikacyjnych dla rozwoju relacji międzyludzkich; źródła zachowań, determinanty zewnętrzne
i wewnętrzne, główne założenia dotyczące rozwoju
człowieka oraz główne źródło wzajemnej atrakcyjności
w podejściu behawioralnym, w ujęciu teorii postaci
(Gestalt), psychoanalizy, teorii pola Kurta Lewina oraz
teorii ról George’a Herberta Meada; - stadia rozwoju
stosunków międzyludzkich według G. Levinger΄a i J.
Snoek΄a; - pojęcie kompetencji społecznych oraz
opisuje przesłanki i model ich kształtowania
z uwzględnieniem wszystkich elementów składowych
kompetencji społecznych; - klasyﬁkacje umiejętności
interpersonalnych według L. M. Brammera oraz J.
Mellibrudy; - formy i działania umożliwiające rozwój
kompetencji społecznych na różnych etapach rozwoju
człowieka; - znaczenie wybranych sieci społecznych
dla radykalizacji postaw jednostki - aspekty
komunikacyjne.

PED_K1_W01,
PED_K1_W08,
PED_K1_W09,
PED_K1_W11,
PED_K1_W12,
PED_K1_W13,
PED_K1_W16,
PED_K1_W20

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

- uzasadnić znaczenie rozwoju społecznego
we wczesnym dzieciństwie dla jakości kształtowania
stosunków międzyludzkich w kolejnych stadiach
rozwojowych człowieka; - w opisanej sytuacji relacji
dorosłego z podopiecznym rozróżnić prawidłowe
od destrukcyjnych zachowań opiekuna w odpowiedzi
na reakcje sygnałowe dziecka; - uzasadnić wybór form
i metod właściwych dla rozwoju kompetencji
społecznych na różnych etapach rozwoju człowieka; wyjaśnić różnorodne konsekwencje zachowań
rodziców/opiekunów dla całościowego rozwoju dziecka
ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji
społecznych; - omówić zadania wychowawcze
rodzica/opiekuna w zależności od etapu rozwoju
dziecka; - uzasadnić znaczenie teorii AT E. Berne dla
rozumienia stosunków międzyludzkich; - wyjaśnić
znaczenie komunikatów kierowanych przez dorosłych
do dzieci/młodzieży dla kształtowania się ich postaw
wobec siebie i innych; - w opisanej sytuacji relacji
interpersonalnej wskazać/nazwać wskaźniki
behawioralne pozytywnych i destrukcyjnych zachowań
komunikacyjnych dla rozwoju relacji międzyludzkich
oraz zaproponować alternatywne zachowania
komunikacyjne; - w opisanej sytuacji relacji
interpersonalnej wskazać/nazwać transakcje
komplementarne, skrzyżowane i ukryte; - analizować
różnice i podobieństwa głównego źródła wzajemnej
atrakcyjności parterów pozostających w określonej
relacji interpersonalnej w zależności od teoretycznego
ujęcia wyjaśniającego przesłanki dla rozwoju
stosunków międzyludzkich; - porównać poszczególne
stadia rozwoju stosunków międzyludzkich według G.
Levinger΄a i J. Snoek΄ uzasadniając znaczenie ich
liniowego rozwoju; - wyjaśnić współzależność
pomiędzy elementami składowymi modelu
kompetencji społecznych; - porównać klasyﬁkacje
umiejętności interpersonalnych według L. M.
Brammera oraz J. Mellibrudy wskazując na różnice
między nimi; - samodzielnie zdobywać wiedzę
korzystając z różnych dodatkowych źródeł
i dodatkowej literatury związanej z przedmiotem.

PED_K1_U01,
PED_K1_U02,
PED_K1_U04,
PED_K1_U06,
PED_K1_U07,
PED_K1_U10

egzamin pisemny

PED_K1_K04,
PED_K1_K05,
PED_K1_K07

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

- uzasadniania prezentowanych stanowisk
wykorzystując racjonalne argumenty, pozbawione
wartościowania i emocjonalnej oceny; - rozróżniania
etycznych i nieetycznych działań/zachowań
podmiotów szeroko rozumianej edukacji; świadomego budowania poprawnych relacji
w kontakcie z podopiecznymi.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

przygotowanie do egzaminu

15

Sylabusy
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studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

14

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

6

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe

Kształtowanie podstaw do budowania poprawnych stosunków interpersonalnych w
ujęciu Johna Bowlby’ego - Teoria tworzenia więzi.
Kształtowanie podstaw do budowania poprawnych stosunków interpersonalnych
stosunków interpersonalnych w ujęciu Erica Berne’a, - Analiza Transakcyjna.
Relacje interpersonalne w opisie wybranych teorii psychologicznych:
behawioryzm, teoria postaci (Gestalt), psychoanaliza, teoria pola Kurta Lewina,
teoria ról George’a Herberta Meada.
Stadia rozwoju stosunków interpersonalnych według G. Levinger΄a i J. Snoek΄a.
Przesłanki rozwoju kompetencji społecznych: model kompetencji społecznych,
model kształtowania się kompetencji społecznych, komponenty kompetencji
społecznych.
W1, U1, K1
Podstawowe kompetencje istotne dla współpracy i współdziałania z innymi:
klasyﬁkacja J. Mellibrudy i L. M. Brammera.

1.

Znaczenie wybranych sieci społecznych dla radykalizacji postaw jednostki aspekty komunikacyjne.
Możliwości rozwijania kompetencji społecznych i ich znaczenie w rozwoju
zawodowym.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie minimum 60%
poprawnych odpowiedzi. 60% poprawnych odpowiedzi – ocena
dostateczna 61%-74% - plus dst. 75%-84% - dobry 85%-94% - plus dobry
95%-100% - bardzo dobry

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczone ćwiczenia z komunikacji interpersonalnej, egzaminy z psychologii społecznej, wychowania i kształcenia, podstaw
pedagogiki oraz z teoretycznych podstaw wychowania.

Sylabusy
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Metodyka pracy pedagoga szkolnego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Pedagogika resocjalizacyjna

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDResS.180.5cdbeeb9af427.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Pedagogika

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z następującymi zagadnieniami: 1. Pedagog, wychowawca, nauczyciel, szkoła
w kontekście pełnionych funkcji i zadań 2. Psychopedagogiczna sytuacja ucznia – kontekst środowiska szkolnego
3. Cele, zasady i metody pracy pedagoga 4. Podstawowe metody badań pedagogicznych i miejsce diagnozy
w procesie dydaktyczno-wychowawczym 5. Budowanie relacji pedagoga z nauczycielami, uczniami i rodzicami 6.
Organizowanie środowiska uczenia się, wychowania, proﬁlaktyki i opieki 7. Kierowanie pracą uczniów na lekcji 8.
Psychopedagogiczne problemy kontroli i oceny

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

1. zagadnienia związane z osobami uczestniczącymi
w działalności edukacyjnej w pracy pedagoga
szkolnego 2. funkcje i zadania pracowników
pedagogicznych szkoły 3. cele, metody, formy
i zasady pracy wychowawczo-dydaktycznej 4.
najważniejsze treści uregulowań prawnych
dotyczących pracy członków rady pedagogicznej 5.
funkcje i podaje zasady kontroli osiągnięć
edukacyjnych i oceny postępów wychowawczodydaktycznych

PED_K1_W01,
PED_K1_W13,
PED_K1_W14,
PED_K1_W15,
PED_K1_W16,
PED_K1_W17,
PED_K1_W18,
PED_K1_W22

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

PED_K1_U01,
PED_K1_U02,
PED_K1_U03,
PED_K1_U04,
PED_K1_U12,
PED_K1_U13,
PED_K1_U14,
PED_K1_U17,
PED_K1_U18,
PED_K1_U19

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

PED_K1_K04,
PED_K1_K05,
PED_K1_K07

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

1. określać psychopedagogiczną sytuację ucznia
w kontekście środowiska szkolnego 2. dobierać
procedury postępowania w sytuacjach problemowych
3. w podstawowym zakresie rozpoznawać
indywidualne potrzeby uczniów 4. w elementarnym
zakresie interpretować procesy grupowe 5.
wyszukiwać odpowiednie rozwiązania prawne
dotyczące wybranych problemów pedagogicznych 6.
poprawnie konstruować konspekt lekcji

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

1. zachowania się w sposób profesjonalny oraz
przestrzegania zasad etyki zawodowej w każdym
obszarze działań 2. identyﬁkowania dylematów
i problemów etycznych w pracy pedagoga oraz na ich
rozwiązywanie 3. komunikowania się i współpracy
z otoczeniem organizującym działania pedagogiczne

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Na zajęciach zostaną omówione kwestie dotyczące metodyki pracy pedagoga
szkolnego. Zostaną poruszone następujące zagadnienia:
1.
Pedagog, wychowawca, nauczyciel, szkoła w kontekście pełnionych funkcji i
zadań

1.

2.

Psychopedagogiczna sytuacja ucznia – kontekst środowiska szkolnego

3.

Cele, zasady i metody pracy pedagoga

4.
Podstawowe metody badań pedagogicznych i miejsce diagnozy w procesie
dydaktyczno-wychowawczym
5.

Budowanie relacji pedagoga z nauczycielami, uczniami i rodzicami

6.

Organizowanie środowiska uczenia się, wychowania, proﬁlaktyki i opieki

7.

Kierowanie pracą uczniów na lekcji

8.

Psychopedagogiczne problemy kontroli i oceny

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, metoda
sytuacyjna, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę, prezentacja

80% obecności, pozytywna ocena prezentacji i pracy własnej
Studenta

Wymagania wstępne i dodatkowe
BRAK

Sylabusy
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Metodyka pracy pedagoga szkolnego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Pedagogika społeczno-opiekuńcza

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDPSS.180.5cdbeeb9af427.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Pedagogika

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z następującymi zagadnieniami: 1. Pedagog, wychowawca, nauczyciel, szkoła
w kontekście pełnionych funkcji i zadań 2. Psychopedagogiczna sytuacja ucznia – kontekst środowiska szkolnego
3. Cele, zasady i metody pracy pedagoga 4. Podstawowe metody badań pedagogicznych i miejsce diagnozy
w procesie dydaktyczno-wychowawczym 5. Budowanie relacji pedagoga z nauczycielami, uczniami i rodzicami 6.
Organizowanie środowiska uczenia się, wychowania, proﬁlaktyki i opieki 7. Kierowanie pracą uczniów na lekcji 8.
Psychopedagogiczne problemy kontroli i oceny

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

175 / 324

W1

1. zagadnienia związane z osobami uczestniczącymi
w działalności edukacyjnej w pracy pedagoga
szkolnego 2. funkcje i zadania pracowników
pedagogicznych szkoły 3. cele, metody, formy
i zasady pracy wychowawczo-dydaktycznej 4.
najważniejsze treści uregulowań prawnych
dotyczących pracy członków rady pedagogicznej 5.
funkcje i podaje zasady kontroli osiągnięć
edukacyjnych i oceny postępów wychowawczodydaktycznych

PED_K1_W01,
PED_K1_W13,
PED_K1_W14,
PED_K1_W15,
PED_K1_W16,
PED_K1_W17,
PED_K1_W18,
PED_K1_W22

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

PED_K1_U01,
PED_K1_U02,
PED_K1_U03,
PED_K1_U04,
PED_K1_U12,
PED_K1_U13,
PED_K1_U14,
PED_K1_U17,
PED_K1_U18,
PED_K1_U19

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

PED_K1_K04,
PED_K1_K05,
PED_K1_K07

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

1. określać psychopedagogiczną sytuację ucznia
w kontekście środowiska szkolnego 2. dobierać
procedury postępowania w sytuacjach problemowych
3. w podstawowym zakresie rozpoznawać
indywidualne potrzeby uczniów 4. w elementarnym
zakresie interpretować procesy grupowe 5.
wyszukiwać odpowiednie rozwiązania prawne
dotyczące wybranych problemów pedagogicznych 6.
poprawnie konstruować konspekt lekcji

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

1. zachowania się w sposób profesjonalny oraz
przestrzegania zasad etyki zawodowej w każdym
obszarze działań 2. identyﬁkowania dylematów
i problemów etycznych w pracy pedagoga oraz na ich
rozwiązywanie 3. komunikowania się i współpracy
z otoczeniem organizującym działania pedagogiczne

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Na zajęciach zostaną omówione kwestie dotyczące metodyki pracy pedagoga
szkolnego. Zostaną poruszone następujące zagadnienia:
1.
Pedagog, wychowawca, nauczyciel, szkoła w kontekście pełnionych funkcji i
zadań

1.

2.

Psychopedagogiczna sytuacja ucznia – kontekst środowiska szkolnego

3.

Cele, zasady i metody pracy pedagoga

4.
Podstawowe metody badań pedagogicznych i miejsce diagnozy w procesie
dydaktyczno-wychowawczym
5.

Budowanie relacji pedagoga z nauczycielami, uczniami i rodzicami

6.

Organizowanie środowiska uczenia się, wychowania, proﬁlaktyki i opieki

7.

Kierowanie pracą uczniów na lekcji

8.

Psychopedagogiczne problemy kontroli i oceny

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda sytuacyjna, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę, prezentacja

80% obecności, pozytywna ocena prezentacji i pracy własnej
Studenta

Wymagania wstępne i dodatkowe
BRAK

Sylabusy
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Metodyczne podstawy wychowania
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDS.180.5cdbee71b0ad6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Pedagogika

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

- ukazanie związków między akademicką teorią a praktyką wychowawczą;

C2

- przekaz wiedzy i kształtowanie umiejętności w zakresie identyﬁkowania prywatnych teorii wychowawczych oraz
podejmowania prób włączenia ich w naukowe rozważania na temat strategii, metod czy technik wychowania;

C3

- kształtowanie oraz doskonalenie u uczestników kursu umiejętności analizy zróżnicowanych podejść
wychowawczych;

C4

- rozwijanie kompetencji komunikacyjnych, organizacyjnych oraz gotowości do pogłębiania posiadanej wiedzy
i umiejętności.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

pedagogiczne kategorie pojęciowe organizujące
wiedzę operacyjną przydatną na metodycznych
podstawach wychowania.

PED_K1_W01

zaliczenie na ocenę

W2

podstawy kształtowania się stosunków
interpersonalnych, teorii komunikowania
interpersonalnego oraz zaburzeń procesów
komunikacyjnych w relacjach międzyludzkich.

PED_K1_W11

zaliczenie na ocenę

W3

współczesne teorie, koncepcje i praktyki wychowania
oraz różnorodne uwarunkowania tych procesów.

PED_K1_W12

zaliczenie na ocenę

W4

metodykę wykonywania typowych zadań; normy
procedury stosowane w zróżnicowanych sytuacjach
wychowawczych.

PED_K1_W17,
PED_K1_W22

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

rozpoznawać, modyﬁkować oraz oceniać sytuacje
i procesy wychowawcze w świetle różnych teorii
i koncepcji wychowania.

PED_K1_U01,
PED_K1_U16

zaliczenie na ocenę

U2

pracować w zespole, wyznaczać oraz przyjmować
wspólne cele działania.

PED_K1_U12

zaliczenie na ocenę

U3

dokonać analizy własnych działań i wskazać
ewentualne obszary wymagające modyﬁkacji
w przyszłym działaniu.

PED_K1_U14

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

podejmowania aktywnych indywidualnych
i zespołowych działań pedagogicznych.

PED_K1_K03

zaliczenie na ocenę

K2

zachowania się w sposób profesjonalny oraz
przestrzegania zasad etyki zawodowej w praktyce
wychowawczej.

PED_K1_K04

zaliczenie na ocenę

K3

komunikowania się i współpracy z otoczeniem, w tym
z osobami niebędącymi specjalistami w danej
PED_K1_K07
dziedzinie, oraz do aktywnego uczestnictwa w grupach
i organizacjach realizujących działania pedagogiczne

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie pracy semestralnej

15

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
75

ECTS
3.0
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Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

- wprowadzenie do metodycznych podstaw wychowania;

W1, U1, K1

2.

- charakterystyka reagowania wychowawczego;

W2, W3, W4, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

3.

- metody, strategie, techniki, podejścia i koncepcje wychowawcze – przegląd
stanowisk, ćwiczenia praktyczne;

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2, K3

4.

- błąd w wychowaniu;

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2, K3

5.

- prezentacje projektów zaliczeniowych.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda sytuacyjna, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

- aktywne uczestnictwo poparte wcześniejszym przygotowaniem na
podstawie zadanych materiałów (udział w dyskusjach, realizacja zadań o
charakterze indywidualnym i grupowym); - obecność (dopuszczalna 1
nieobecność, do zaliczenia niezbędna jest minimum 50% frekwencja,
pozostałe nieobecności należy odpracować w formie zaproponowanej
przez prowadzącą zajęcia); - pozytywnie zaliczone testy weryﬁkujące
znajomość treści lektur omawianych na zajęciach (w razie uzyskania
zaliczenie na ocenę
negatywnej oceny z testu, wymagane jest zaliczenie go na wyznaczonym
dyżurze). • pozytywna ocena projektu zaliczeniowego. *autorzy projektu
powinni: zidentyﬁkować i zaprezentować problem wychowawczy,
uzasadnić dobór wybranych podejść, koncepcji, strategii, metod i technik
wychowania pomocnych w rozwiązaniu tego problemu, przeprowadzić
dyskusję problemową z pozostałymi członkami grupy oraz podjąć się
oceny skuteczności zaprojektowanych działań.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obowiązkowy udział w zajęciach.

Sylabusy
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Metodyka pracy proﬁlaktyczno-resocjalizacyjnej w środowisku otwartym
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Pedagogika resocjalizacyjna

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDResS.180.603f71b84f291.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Pedagogika

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta ze współczesnymi- opartymi na nurcie pedagogiki resocjalizacyjnej
kreującej- metodami i formami pracy proﬁlaktycznej i resocjalizacyjnej w środowisku otwartym, bazując na idei
empowerment i w ramach wyznaczonej legislacji na poziomie gminy, powiatu i województwa. Akcentując metody
sieciowania i outreach student nauczy się projektowania profesjonalnych działań proﬁlaktycznych w środowisku
otwartym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

1. programy wychowawczo- proﬁlaktyczne
i terapeutyczne w pracy z osobami o specjalnych
potrzebach edukacyjnych i osobami z zaburzeniami
społecznego funkcjonowania oraz posiada wiedzę
na temat zasad ich konstruowania i ewaluacji.

PED_K1_W01,
PED_K1_W02,
PED_K1_W04,
PED_K1_W05

projekt

W2

2. merytoryczne i metodyczne podstawy niezbędne
do prowadzenia oddziaływań wychowawczoproﬁlaktycznych, rewalidacyjno- resocjalizacyjnych
i terapeutycznych kierowanych do różnych grup
odbiorców.

PED_K1_W01,
PED_K1_W02,
PED_K1_W03

projekt

W3

PED_K1_W05,
3. teoretyczne podstawy i cywilizacyjno- kulturowe
uwarunkowania procesów inkluzji i ekskluzji społecznej PED_K1_W06,
PED_K1_W07
różnych grup marginalizowanych.

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

1. działać w interdyscyplinarnych zespołach,
współpracując z nauczycielami, specjalistami
i rodzicami uczniów i wychowanków, podejmując
i wyznaczając różne zadania.

PED_K1_U05,
PED_K1_U08,
PED_K1_U09,
PED_K1_U10,
PED_K1_U11

projekt

U2

2. analizować działania pedagogiczne, dydaktyczne,
wychowawczo- proﬁlaktyczne, rehabilitacyjne
i resocjalizacyjne oraz wskazywać możliwe obszary
wymagające modyﬁkacji, eksperymentowania
i wdrażania działań innowacyjnych.

PED_K1_U15,
PED_K1_U16,
PED_K1_U17

projekt

K1

1. do komunikowania się i współpracy z otoczeniem,
aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach
realizujących działania edukacyjne, wychowawczoproﬁlaktyczne, rehabilitacyjne i resocjalizacyjne oraz
jest wrażliwy na problemy w wymienionych obszarach.

PED_K1_K03,
PED_K1_K07

projekt

K2

2. podejmowania działań pedagogicznych
w instytucjach edukacyjnych i wychowawczych,
środowisku otwartym i rodzinie, wykazywania
aktywności w realizacji indywidualnych i zespołowych
zadań zawodowych nauczyciela- pedagoga
specjalnego i resocjalizacyjnego.

PED_K1_K07

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

analiza problemu

15

przeprowadzenie badań literaturowych

15

przygotowanie projektu

15

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
75

ECTS
3.0
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Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Współczesny kontekst zagrożeń i jego rozpoznanie na poziomie lokalnym

W3, U2, K2

2.

Ramy prawne i organizacyjne lokalnej strategii proﬁlaktycznej

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

3.

Tworzenie lokalnej strategii proﬁlaktycznej oraz w jej ramach konstruowanie
lokalnych projektów

W1, W3, U1, U2, K1, K2

4.

Diagnoza sieci instytucji prowadzących działania proﬁlaktyczne i resocjalizacyjne
na terenie społeczności lokalnej- próba tworzenia sieci instytucji

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

5.

Wybrane metody stosowane w środowisku otwartym: metody twórczej
resocjalizacji, probacja, streetworking

W1, W2, U1, U2, K1, K2

6.

Koncepcja tworzenia bezpiecznej przestrzeni

W1, W2, U2, K1, K2

7.

Planowanie budżetu

W2, U1, U2, K1, K2

8.

Szukanie sojuszników działań i współpraca z władzami lokalnymi

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

9.

Zasady ﬁnansowania programów proﬁlaktycznych i szukanie sponsorów

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

10.

Promocja lokalnej strategii proﬁlaktycznej oraz współpraca z lokalnymi mediami

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

11.

Realizacja i monitoring lokalnej strategii proﬁlaktycznej

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

12.

Standardy jakości lokalnych programów proﬁlaktycznych i sposoby ich ewaluacji

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, metody e-learningowe, ćwiczenia laboratoryjne, analiza przypadków, dyskusja, burza mózgów, metoda
sytuacyjna, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia przedmiotu (zaliczenie na ocenę) jest 100%
obecności na zajęciach (indywidualnie udokumentowana i
usprawiedliwiona nieobecność będzie zaliczana na dyżurze); aktywne
uczestnictwo w zajęciach oraz przygotowanie i prezentacja na zajęciach
przed grupą projektu proﬁlaktyczno- resocjalizacyjnego, który może być
realizowany w środowisku otwartym.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowe wiadomości z zakresu proﬁlaktyki zachowań ryzykownych i proﬁlaktyki społecznej

Sylabusy
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Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Pedagogika społeczno-opiekuńcza

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDPSS.180.6202691f33a22.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Pedagogika

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest przekazanie wiedzy studentom na temat polskiego systemu opiekuńczo-wychowawczego
i wdrożenie studentów do analizy krytycznej tego systemu wraz z propozycjami nowych rozwiązań;

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

184 / 324

W1

Student zna i rozumie podstawy prawne
i organizacyjne instytucjonalnych
i nieinstytucjonalnych form i metod pracy opiekuńczowychowawczej;

PED_K1_W03,
PED_K1_W04,
PED_K1_W15,
PED_K1_W18

zaliczenie na ocenę,
aktywność na zajęciach
weryﬁkowana przez
osobę prowadzącą

W2

Student zna i rozumie problemy opiekuńczowychowawcze w zakresie rozpoznawania zagrożeń
odnoszących się do dobra dziecka oraz metod i form
pomocy adekwatnych do ujawnionych zagrożeń;

PED_K1_W02,
PED_K1_W04

zaliczenie na ocenę,
aktywność na zajęciach
weryﬁkowana przez
osobę prowadzącą

Student zna i rozumie istotę działań proﬁlaktycznych
i kompensacyjnych o charakterze instytucjonalnym
i nieinstytucjonalnym.

PED_K1_W01,
PED_K1_W04,
PED_K1_W13,
PED_K1_W16,
PED_K1_W17,
PED_K1_W22

zaliczenie na ocenę,
aktywność na zajęciach
weryﬁkowana przez
osobę prowadzącą

PED_K1_U01,
PED_K1_U15,
PED_K1_U16

zaliczenie na ocenę,
aktywność na zajęciach
weryﬁkowana przez
osobę prowadzącą

W3

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ udzielać wsparcia w różnych
środowiskach wychowawczych na podstawie
znajomości podstaw prawnych i organizacyjnych
instytucji oraz środowisk działających na rzecz dobra
dziecka;

U2

Student potraﬁ rozpoznawać, modyﬁkować oraz
oceniać sytuacje i procesy wychowawcze, a także
stosować adekwatne strategie wychowawcze
w rozwiązywaniu problemów pedagogicznych
dotyczących rodzin przeżywających kryzysy oraz
organizować im wsparcie w zróżnicowanych
środowiskach wychowawczych.

PED_K1_U01

zaliczenie na ocenę,
aktywność na zajęciach
weryﬁkowana przez
osobę prowadzącą

U3

Student potraﬁ obserwować, analizować
i interpretować różnorodne problemy dziecka
w rodzinie dysfunkcyjnej lub patologicznej oraz potraﬁ
powiązać je z różnymi obszarami działalności
wspierającej i pomocowej;

PED_K1_U04,
PED_K1_U15

zaliczenie na ocenę,
aktywność na zajęciach
weryﬁkowana przez
osobę prowadzącą

U4

Student potraﬁ samodzielnie zdobywać i uzupełniać
swoją wiedzę, a także rozwijać swoje profesjonalne
umiejętności korzystając z różnych źródeł
i nowoczesnych technologii informacyjnych.

PED_K1_U06

zaliczenie na ocenę,
aktywność na zajęciach
weryﬁkowana przez
osobę prowadzącą

K1

Student jest gotów do wdrażania wartości nauk
pedagogicznych jako podstawy orientacyjnej dla
podejmowanych indywidualnych i zespołowych
profesjonalnych działań skierowanych do rodzin
i dzieci ze złożonymi problemami dotyczącymi opieki
i wychowania;

PED_K1_K02,
PED_K1_K04

zaliczenie na ocenę,
aktywność na zajęciach
weryﬁkowana przez
osobę prowadzącą

K2

Student jest gotów do zachowania się w sposób
profesjonalny oraz do przestrzegania zasad etyki
zawodowej w każdym obszarze działań
pedagogicznych skierowanych na rozwiązanie
problemów odnoszących się do opieki i wychowania
dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i patologicznych;

PED_K1_K04,
PED_K1_K06,
PED_K1_K10

zaliczenie na ocenę,
aktywność na zajęciach
weryﬁkowana przez
osobę prowadzącą

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

25

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

5

przygotowanie do testu zaliczeniowego

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

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.

1. Teoretyczne i prawne podstawy dzialaności opiekuńczo-wychowawczej - rys
historyczny i aktualne tendencje;

W1, U1, K1

2.

3.

4.

5.

2. Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej-deﬁnicje i funkcje, zadania, obszary
zainteresoań oraz instytucjonalne formy opieki i wychowania;
3. Zasady, metody i formy pracy opiekuńczo-wychowawczej; działalność
opiekuńczo-wychowawcza jako cykl działania zorganizowanego, zasady
aktywności opiekuńczo-wychowawczej, metody pracy opiekuńczo-wychowawczej,
formy działaności opiekuńczo-wychowawczej;

4. Wybrane obszary metodyli pracy opiekuńczo-wychowawczej - zarys
problematyki; Charakterystyka problemów opiekuńczo-wychowawczych w pracy z
rodzinami dysfunkcjonalnymi i patologicznymi;

5. Organizacja pracy w placówkch opiekuńczo-wychowawczych - planowanie,
warsztat pracy pedagoga, przykłady zajęć oranizowanych w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych; Wychowanek jako uczestnik działności opiekuńzowychowawczej; Kompetencje opiekuna-wychowawcy i jego rola w organizacji
życia wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych; Rozpoznanie
problemów dzieci i młodzieży, w tym specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz
organizowanie wsparcia w tym zakresie; Diagnozowanie zasobów dzieci i
młodzieży, rozpoznawanie środowiska rodzinnego, tworzenie grup
wychowawczych oraz organizacja życia wychowanków.

W2, U2, K2

W1, W3, U2, U3, U4

W1, W2, W3, U1, U2, K1

W1, W2, U1, U3, K2

W2, U1, K1

6.
6. Współpraca pedagoga-wychowawcy z rodzinami biologicznymi wychowanka;

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, burza mózgów, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, aktywność na zajęciach
weryﬁkowana przez osobę prowadzącą

Warunki zaliczenia przedmiotu
90% obecności na zajęciach; aktywność na
zajęciach; test jednokrotnego wyboru min
60% poprawnych odpowiedzi;

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Pedagogika porównawcza
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDS.180.5cdbee7241382.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Pedagogika

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Przekazanie wiedzy z zakresu metodologii prowadzenia badań porównawczych w edukacji i systemach
edukacyjnych wybranych państw europejskich i pozaeuropejskich Przekazanie wiedzy o historii rozwoju
i współczesnych trendach międzynarodowych badaniach oświatowych i zmianach edukacyjnych (reformach
oświatowych) w wybranych krajach europejskich i pozaeuropejskich Rozwinięcie umiejętności z zakresu
rozpoznawania i krytycznej analizy ideologii edukacyjnych, realizowanych w systemach politycznych wybranych
krajów europejskich i pozaeuropejskich

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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znaczenie podstawowych terminów z zakresu
pedagogiki porównawczej

PED_K1_W03,
PED_K1_W05,
PED_K1_W12,
PED_K1_W24

egzamin ustny

genezę pedagogiki porównawczej, jej podstawowe
pojęcia i powiązania z innymi dyscyplinami
i subdyscyplinami

PED_K1_W02,
PED_K1_W03,
PED_K1_W05,
PED_K1_W06,
PED_K1_W10,
PED_K1_W12,
PED_K1_W13,
PED_K1_W14,
PED_K1_W21,
PED_K1_W22

egzamin ustny

W3

specyﬁkę warsztatu badawczego w badaniach
komparatystycznych

PED_K1_W01,
PED_K1_W02,
PED_K1_W03,
PED_K1_W04,
PED_K1_W05,
PED_K1_W06,
PED_K1_W10,
PED_K1_W13,
PED_K1_W14,
PED_K1_W21,
PED_K1_W23

egzamin ustny

W4

uporządkowaną wiedzę na temat instytucji
odpowiedzialnych za kształt systemu edukacji oraz
instytucji działających w obrębie systemu
edukacyjnego

PED_K1_W13,
PED_K1_W23

egzamin ustny

W5

budowę systemu edukacyjnego i warunki
wyznaczające jego sprawne funkcjonowanie

PED_K1_W15,
PED_K1_W23,
PED_K1_W24

egzamin ustny

W6

systemy edukacyjny w Polsce i w wybranych krajach
europejskich i pozaeuropejskich

PED_K1_W05,
PED_K1_W06,
PED_K1_W12,
PED_K1_W17

egzamin ustny

W7

główne kierunki rozwoju edukacji na świecie oraz
wybrane problemy z tego obszaru

PED_K1_W15,
PED_K1_W20

egzamin ustny

U1

wyszukiwać informacje dotyczące zjawisk
występujących w systemach edukacyjnych oraz
dokonać ich interpretacji w celu oceny i projektowania
zmian

PED_K1_U01

egzamin ustny

U2

wykorzystywać wiedzę z zakresu pedagogiki
porównawczej oraz innych dyscyplin do analizowania
i interpretowania zjawisk edukacyjnych

PED_K1_U04

egzamin ustny

U3

analizować systemy i zjawiska edukacyjne
z uwzględnieniem różnych układów odniesień

PED_K1_U04

egzamin ustny

U4

w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać
się w mowie i na piśmie na tematy wchodzące
w zakres pedagogiki porównawczej

PED_K1_U05

egzamin ustny

W1

W2

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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K1

pogłębiania świadomości poziomu swojej wiedzy
i kompetencji w zakresie pedagogiki porównawczej,
rozumie potrzebę jego ciągłego podnoszenia
w odniesieniu w kontekście własnej roli zawodowej

PED_K1_K01

egzamin ustny

K2

pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności nabytych
w toku zajęć

PED_K1_K06

egzamin ustny

K3

projektowania działań edukacyjnych, aby
optymalizować funkcjonowanie systemu oświaty

PED_K1_K09

egzamin ustny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

przygotowanie do egzaminu

35

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie w problematykę pedagogiki porównawczej: Rozwój pedagogiki
porównawczej w kontekście zjawisk i procesów zachodzących w XX i XXI wieku

W1, W2, W3

2.

Teorie badań komparatystycznych

W7, U1

3.

Międzynarodowe badania i standardy klasyﬁkacji edukacji

W7, U3, U4, K1

4.

Paradygmaty badań porównawczych. Zasady postępowania metodologicznego

W3, U3

5.

Polityka edukacyjna UE

W5, W6, U2, K1

6.

Organizacja pracy wybranych instytucji oświatowych

W4, W7, K2

7.

Obraz edukacji na świecie na podstawie międzynarodowych badań
porównawczych

W6, W7, U3

8.

System edukacji w Polsce

W3, W6, U4, K3

9.

Wskaźniki porównawcze wybranych systemów edukacji na świecie

W7, U1, U3

10.

Szkolnictwo wyższe i edukacja dorosłych

W4, W5, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza tekstów

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na 80% wykładów

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Praktyka zawodowa I ( w instytucjach proﬁlaktyczno-resocjalizacyjnych)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Pedagogika resocjalizacyjna

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDResS.180.603f71b99e08f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Pedagogika

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
praktyki: 75

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem praktyk jest: poznanie specyﬁki pracy w różnych instytucjach/organizacjach związanych z kierunkiem
studiów i obraną ścieżką; przygotowanie studenta do wykorzystywania nabytej w trakcie studiów wiedzy
teoretycznej w przyszłej pracy zawodowej; rozwijanie praktycznych umiejętności potrzebnych do wykonywania
pracy zawodowej zgodnej z kierunkiem kształcenia.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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praktyczne aspekty realizowania strategii i procedur
oddziaływań w instytucjach realizujących funkcje
proﬁlaktyczno – resocjalizacyjne

PED_K1_W17,
PED_K1_W22

zaliczenie

U1

wykorzystać wiedzę pedagogiczna w czasie zajęć
z różnymi wiekowo i kompetencyjnie dziećmi,
młodzieżą oraz dorosłymi

PED_K1_U01,
PED_K1_U02,
PED_K1_U03,
PED_K1_U04,
PED_K1_U05

zaliczenie

U2

zastosować poznane rozwiązania metodyczne
w konkretnych sytuacjach wychowawczych
w instytucjach realizujących funkcje proﬁlaktyczno resocjalizacyjne

PED_K1_U01,
PED_K1_U02,
PED_K1_U03,
PED_K1_U04,
PED_K1_U05

zaliczenie

U3

powiązać poznaną wiedzę teoretyczną z praktycznym
jej zastosowaniem w procesie diagnostycznym
i proﬁlaktycznym oraz resocjalizacyjnym

PED_K1_U01,
PED_K1_U02,
PED_K1_U03,
PED_K1_U04,
PED_K1_U05

zaliczenie

U4

podejmować inicjatywę w organizowaniu
i prowadzeniu zajęć proﬁlaktycznych
i resocjalizacyjnych

PED_K1_U05,
PED_K1_U06

zaliczenie

K1

podjęcia czynności praktycznych w ramach
PED_K1_K03,
obowiązków personelu wychowawczego w instytucjach
PED_K1_K07
realizujących funkcje proﬁlaktyczno - resocjalizacyjne

zaliczenie

K2

przekonania o wartości i potrzebie zachowania się
w sposób profesjonalny oraz przestrzegania zasad
etyki zawodowej w każdym obszarze działań

zaliczenie

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

PED_K1_K04

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

praktyki

75

przygotowanie do zajęć

15

konsultacje

10

przygotowanie projektu

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
125

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Stosownie do typu i rodzaju instytucji, w której praktyka jest realizowana.

1.

Zapoznanie z całokształtem funkcjonowania instytucji, a w szczególności z jej
strukturą organizacyjną, programami pracy proﬁlaktyczno-resocjalizacyjnymi oraz
sposoboami ich realizacji.

W1, U1, U2, U3, U4, K1,
K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, metody e-learningowe, analiza przypadków, dyskusja, metoda sytuacyjna, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

praktyki

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia praktyk jest złożenie następujących dokumentów:
dzienniczek praktyk; opinia - wyznaczony przez placówkę pracownik –
opiekun praktyki, podsumowuje przebieg praktyki w formie opinii
uwzględniającej osiągnięcia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji
studenta; komplet konspektów prowadzonych zajęć i innych wymaganych
materiałów - złożony przez studenta zatwierdzony przez pracownika
placówki; sprawozdanie z praktyk; skierowanie z wypełnionym
potwierdzeniem przyjęcia na praktykę. Praca własna studenta obejmuje:
działania przygotowujące tj.: rozpoznanie środowiska lokalnego, spotkania
organizacyjne nakierowane na wybór odpowiedniej placówki; konsultacje z
opiekunem praktyk i przedstawicielami instytucji, w których odbywana
jest praktyka; opracowanie konspektu oraz innej wymaganej dokumentacji
zgodnie z otrzymanymi wskazówkami; przygotowanie się do realizacji
wcześniej opracowanych zajęć; analizę literatury wskazanej przez
opiekuna praktyk.

194 / 324

Praktyka zawodowa I (w placówkach opiekuńczo-wychowawczych)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Pedagogika społeczno-opiekuńcza

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDPSS.180.62026b80617b8.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Pedagogika

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
praktyki: 75

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

- poznanie organizacji pracy różnego typu placówek opiekuńczo – wychowawczych (interwencyjnych, rodzinnych,
specjalistyczno - terapeutycznych, socjalizacyjnych);

C2

- kształtowanie umiejętności projektowania i organizowania zajęć dla podopiecznych placówki;

C3

- rozwijanie umiejętności analizowania własnej pracy oraz jej rezultatów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

charakterystykę procesów psychicznych
i mechanizmów funkcjonowania człowieka
w kontekście separacji od rodziny naturalnej.

PED_K1_W09

zaliczenie

W2

środowisko placówek opiekuńczo - wychowawczych.

PED_K1_W13

zaliczenie

W3

podstawy prawne funkcjonowania placówek
opiekuńczo - wychowawczych.

PED_K1_W15

zaliczenie

W4

podmioty funkcjonujące w placówkach opiekuńczo wychowawczych.

PED_K1_W16

zaliczenie

W5

metodykę wykonywania typowych zadań; normy
i procedury stosowane w placówkach opiekuńczo wychowawczych.

PED_K1_W17

zaliczenie

W6

zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w placówkach
opiekuńczo - wychowawczych.

PED_K1_W18

zaliczenie

W7

zasady i normy etyczne realizowane przez
pracowników placówek opiekuńczo - wychowawczych.

PED_K1_W19

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

obserwować, analizować i interpretować zjawiska
typowe dla placówek opiekuńczo - wychowawczych.

PED_K1_U04

zaliczenie

U2

prezentować własne pomysły, wątpliwości i sugestie,
popierając je argumentacją w kontekście wybranych
perspektyw funkcjonowania placówek opiekuńczo wychowawczych.

PED_K1_U05

zaliczenie

U3

pracować w zespole, wyznaczać oraz przyjmować
wspólne cele działania.

PED_K1_U12

zaliczenie

U4

przestrzegać zasad i norm etycznych w działaniach
na rzecz siebie i innych osób, dostrzegać i analizować
dylematy etyczne oraz przewidywać skutki
konkretnych działań pedagogicznych podejmowanych
w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

PED_K1_U13

zaliczenie

U5

dokonać analizy własnych działań i wskazać
ewentualne obszary wymagające modyﬁkacji
w przyszłym działaniu.

PED_K1_U14

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

podejmowania aktywnych indywidualnych
i zespołowych działań pedagogicznych w środowisku
placówek opiekuńczo - wychowawczych.

PED_K1_K03

zaliczenie

K2

zachowania się w sposób profesjonalny oraz
przestrzegania zasad etyki zawodowej w placówkach
opiekuńczo - wychowawczych.

PED_K1_K04

zaliczenie

K3

identyﬁkowania dylematów i problemów etycznych
w pracy pedagogicznej oraz ich rozwiązywania
w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

PED_K1_K05

zaliczenie

K4

przejęcia odpowiedzialności za własne przygotowanie
do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone
działania oraz ich skutki, a także do promowania
wartości odpowiedzialności w grupie studenckiej.

PED_K1_K06

zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Sylabusy
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Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
praktyki

75

przygotowanie do zajęć

20

konsultacje

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
125

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zapoznanie się z: dokumentacją placówki, organizacją dnia oraz stałych zajęć w
tej instytucji, ze sposobami aktywizacji mieszkańców placówki, specyﬁką pracy
poszczególnych pracowników, z formami współpracy ze środowiskiem lokalnym;

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, U1, U2, U5, K1,
K2, K3, K4

2.

Obserwacja aktywności podopiecznych i działań podejmowanych przez opiekuna
praktyk w instytucji oraz analizowanie i interpretowanie obserwowanych sytuacji;

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, U1, U2, K1, K2,
K3, K4

3.

Współdziałanie z opiekunem praktyk w wykonywaniu czynności zawodowych oraz
analizowanie i interpretowanie prowadzonych działań;

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, U1, U2, U3, U4,
U5, K1, K2, K3, K4

4.

Realizowanie zadań wynikających z „rytmu pracy instytucji”,

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, U1, U2, U3, U4,
U5, K1, K2, K3, K4

5.

Opracowanie konspektów i innej wymaganej dokumentacji potrzebnej do
poprowadzenia zajęć;

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, U1, U2, U3, U4,
U5, K1, K2, K3, K4

6.

Samodzielne prowadzenie zajęć z podopiecznymi (2 h).

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, U1, U2, U3, U4,
U5, K1, K2, K3, K4

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
praktyka zawodowa, konsultacje

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

praktyki

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: - zrealizowanie i udokumentowanie
75 godzin dydaktycznych praktyki w dzienniku praktyk w oparciu o
wskazówki opiekuna praktyk; - przedstawienie oceny opisowej dokonanej
przez opiekuna praktyki z ramienia placówki oraz sprawozdania z praktyki.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obowiązkowy udział w zajęciach.

Sylabusy
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Metodyka upowszechniania wiedzy pedagogicznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDS.180.5cdbee7268fa1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Pedagogika

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest podniesienie i rozwój kompetencji dydaktycznych pedagoga, które umożliwią mu podjęcie
zadań upowszechniania wiedzy pedagogicznej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

1. współczesne tendencje upowszechniania wiedzy
pedagogicznej; posiada wiedzę na temat celów, treści,
modeli, metod, form i ewaluacji upowszechniania
wiedzy 2. trudności związane z upowszechnianiem
wiedzy pedagogicznej

PED_K1_W01,
PED_K1_W03,
PED_K1_W08,
PED_K1_W11,
PED_K1_W12

projekt

PED_K1_U01,
PED_K1_U04,
PED_K1_U06,
PED_K1_U08,
PED_K1_U10

projekt

PED_K1_K01,
PED_K1_K03,
PED_K1_K06

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

1. upowszechniać wiedzę pedagogiczną
ukierunkowaną na zastosowanie praktyczne
w wybranym obszarze działalności; 2. skonstruować
projekt zajęć upowszechniających wiedzę
pedagogiczną w wybranym obszarze treści 3.
przeprowadzić zajęcia według przygotowanego przez
siebie autorskiego programu 4. skonstruować
narzędzia ewaluacji do samodzielnie
zaprojektowanych zajęć

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

1. dzielenia się własnymi doświadczeniami z grupą 2.
doskonalenia własnego warsztatu dydaktycznego

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie projektu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

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.

1. Paradygmatyczne ujęcie procesów kształcenia, nauczania, uczenia się,
wspomagania uczenia się, upowszechniania

W1

2.

2. Analiza czynnościowa wybranych modeli kształcenia pedagogicznego: model
myślenia indukcyjnego, kształtowania pojęć, uczenia się przez wspólne badanie,
wykorzystywania mnemotechnik, uczenia się myślenia metaforami, uczenia się
badania wartości, uczenia się przez symulację, uczenia się z doradcą

W1, U1, K1

3.

3. Jak zastosować wiedzę w działaniu czyli obserwujemy zajęcia dydaktyczne,
prowadzimy je, omawiamy – pierwsze kroki na drodze ku nauczaniu innych

W1, U1, K1

Sylabusy
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4. Ewaluacja przebiegu i rezultatów procesu upowszechniania. Projektowanie
narzędzi ewaluacyjnych
Normy, procedury i dobre praktyki stosowane w działalności pedagogicznej

4.

U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza
przypadków, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: - 80 % obecności na zajęciach aktywny udział w zajęciach potwierdzony kartami ewaluacyjnymi, autorski projekt programu upowszechniania wiedzy pedagogicznej
zawierający scenariusz zajęć, materiały do zajęć oraz narzędzia
ewaluacyjne Zaliczenie z oceną

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczony kurs z zakresu podstaw dydaktyki ogólnej

Sylabusy
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Edukacja ekologiczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDS.180.5ca756bfe70d5.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Pedagogika

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

kształtowanie świadomości ekologicznej i postaw studentów w odniesieniu do środowiska przyrodniczego,
kształtowanie kultury ekologicznej;

C2

rozwijanie motywacji studentów do działań na rzecz ekorozwoju oraz ochrony przyrody i ochrony środowiska
człowieka

C3

nabywanie umiejętności dbania o środowisko w codziennym życiu, w gospodarstwie domowym

C4

rozwijanie motywacji do współpracy z władzami lokalnymi i organizacjami pozarządowymi w działaniach na rzecz
środowiska przyrodniczego

C5

uwrażliwienie studentów na potrzebę podejmowania permanentnej edukacji ekologicznej

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

- istniejące w obrębie świata przyrody zależności
i powiązania, funkcjonowanie ekosystemów, konieczność podejmowania permanentnej edukacji
ekologicznej społeczeństwa (na wszystkich szczeblach
edukacji i wszystkich grup wiekowych, społecznych), posiada podstawową wiedzę merytoryczną z zakresu
edukacji ekologicznej, - ekoﬁlozoﬁczne podstawy
wychowania ekologicznego, - założenia etyki
ekologicznej (etyka antropocentryczna, biocentryczna,
holistyczna) i ma świadomość wpływu każdej z jej
odmian na program edukacji ekologicznej.

PED_K1_W01,
PED_K1_W02,
PED_K1_W03,
PED_K1_W06,
PED_K1_W07,
PED_K1_W08,
PED_K1_W10,
PED_K1_W12,
PED_K1_W14,
PED_K1_W19,
PED_K1_W23,
PED_K1_W24

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

PED_K1_U02,
PED_K1_U03,
PED_K1_U04,
PED_K1_U05,
PED_K1_U06,
PED_K1_U09,
PED_K1_U13,
PED_K1_U14

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

PED_K1_K02,
PED_K1_K03,
PED_K1_K04,
PED_K1_K05,
PED_K1_K07,
PED_K1_K08,
PED_K1_K10

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

- prawidłowo segregować odpady i wykorzystywać
wtórnie przedmioty, - działać prośrodowisko wobec
problemu zmian klimatycznych, - dokonać oceny
działalności człowieka w środowisku przyrodniczym, stosować zasadę samoograniczania w korzystaniu
z zaspokajania niepodstawowych potrzeb życiowych.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

- podejmowania aktywności na rzecz środowiska
przyrodniczego w ramach organizacji ekologicznych, rozwiązywania dylematów etycznych w kwestiach
dotyczących ochrony przyrody i ochrony środowiska, samokształcenia, pogłębiania swojej wiedzy
i umiejętności dydaktycznych z zakresu edukacji
ekologicznej.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie do testu zaliczeniowego

8

przygotowanie referatu

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Interdyscyplinarny charakter edukacji ekologicznej. Środowisko – system
przyrodniczy, społeczny i kulturowy. Przyczyny kryzysu ekologicznego.

W1, U1

2.

Zadania edukacji ekologicznej w międzynarodowych i polskich dokumentach.
Polityka ekologiczna państwa. Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej.

W1, K1

3.

Współczesne dyskursy ekologiczne (m.in. biocentryzm, ekocentyzm,
antropocentryzm/antropocen) jako wyzwania dla pedagogiki. Etyka środowiskowa
jako podłoże wychowania ekologicznego.

W1, U1, K1

4.

Koncepcja zrównoważonego rozwoju. Edukacja do Zrównoważonego Rozwoju
(ESD).

W1, U1, K1

5.

Błękitna planeta a zanieczyszczenia wód. Zasoby wody na świecie i „tony” śmieci
w oceanach.

W1, U1, K1

6.

Gospodarowanie odpadami – segregacja, recykling, składowanie, utylizacja.

W1, U1, K1

7.

Pedagogika ekologiczna wobec globalnego kryzysu klimatyczno-środowiskowego.
Jak dbać o klimat? Zanieczyszczenia powietrza i globalne ocieplenie.
Wykorzystanie energii odnawialnych.

W1, U1, K1

8.

Edukacja konsumencka i globalna. Zrównoważone wzorce konsumpcji (ruch Zero
Waste, Koalicja Sprawiedliwego Handlu - Fair Trade, Banki Żywności,
niemarnowanie żywności, minimalizm).

W1, U1, K1

9.

Ochrona bioróżnorodności. Prawne formy ochrony przyrody: ochrona obszarowa,
gatunkowa i indywidualna. Przemiany środowiska przyrodniczego w kontekście
szóstego wymierania.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, metody e-learningowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład
konwersatoryjny, burza mózgów, inscenizacja, metoda sytuacyjna, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie na
ocenę, prezentacja, zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Test pisemny końcowy na ocenę. Możliwe 1 nb.
Konieczne przygotowanie i aktywność na zajęciach,
przygotowanie krótkiej prezentacji.Wykonywanie
ćwiczeń grupowych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość podstawowych zagadnień z biologii, przyrody, geograﬁi, wiedzy o społeczeństwie, chemii i ﬁzyki z zakresu szkoły
średniej.

Sylabusy

204 / 324

Praktyki pedagogiczne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDS.1180.5cdbee729314f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Pedagogika

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
praktyki: 75

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
praktyki: 75

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Praktyki studenckie są integralną częścią studiów, zgodnie z programem kształcenia, podlegają zaliczeniu i są
bezpośrednio powiązane z zajęciami określonej ścieżki kształcenia. Celem praktyki jest praktyczne zastosowanie
wiedzy i umiejętności zdobytych podczas studiów w ramach zajęć kierunkowych i specjalizacyjnych.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

organizacje, funkcjonowanie instytucji i jej cele
edukacyjne, wychowawcze, opiekuńcze; zadania
charakterystyczne dla szkoły lub placówki systemu
oświaty oraz środowisko, w jakim one działają;
organizację, statut i plan pracy szkoły, program
wychowawczo-proﬁlaktyczny oraz program realizacji
doradztwa zawodowego, a także zasady zapewniania
bezpieczeństwa uczniom w szkole i poza nią.

PED_K1_W15,
PED_K1_W16,
PED_K1_W17,
PED_K1_W18,
PED_K1_W19,
PED_K1_W20,
PED_K1_W23,
PED_K1_W24

zaliczenie

PED_K1_U01,
PED_K1_U02,
PED_K1_U03,
PED_K1_U04,
PED_K1_U05,
PED_K1_U10,
PED_K1_U11,
PED_K1_U12,
PED_K1_U13,
PED_K1_U14,
PED_K1_U15,
PED_K1_U19

zaliczenie

PED_K1_K01,
PED_K1_K04,
PED_K1_K05,
PED_K1_K06,
PED_K1_K07,
PED_K1_K10

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

w sposób jasny, spójny i precyzyjny wypowiadać się
w mowie i na piśmie na tematy związane
z funkcjonowaniem uczniów w szkole; na podstawie
obserwacji, wywiadów i analizy dokumentów
przeprowadzić diagnozę najważniejszych aspektów
funkcjonowania ucznia/ szkoły; generować rozwiązania
złożonych problemów pedagogicznych; wyciągać
wnioski z bezpośredniej obserwacji pozalekcyjnych
działań opiekuńczo -wychowawczych nauczycieli,
w tym podczas dyżurów na przerwach
międzylekcyjnych i zorganizowanych wyjść grup
uczniowskich; a także zaplanować i przeprowadzić
zajęcia wychowawcze pod nadzorem opiekuna praktyk
zawodowych; analizować, przy pomocy opiekuna
praktyk zawodowych oraz nauczycieli akademickich
prowadzących zajęcia w zakresie przygotowania
psychologiczno-pedagogicznego, sytuacje i zdarzenia
pedagogiczne zaobserwowane lub doświadczone
w czasie praktyk.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

formułowania dylematów etycznych związanych
z własną i cudzą pracą; poszukiwania optymalnych
rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowych
działań pedagogicznych; współdziałania z opiekunem
praktyk zawodowych i z nauczycielami w celu
poszerzania swojej wiedzy i umiejętności

Bilans punktów ECTS
Semestr 4

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

praktyki

75

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Sylabusy
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Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 5
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
praktyki

75

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Zapoznanie się z całokształtem funkcjonowania szkoły/placówki, szczególnie z jej
strukturą organizacyjną, programami pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz
sposobami ich realizacji.
Poznanie roli organów społecznych szkoły/placówki (Samorząd Uczniowski, Rada
Rodziców, Rada Szkoły) w jej codziennym funkcjonowaniu.

1.

W1, U1, K1

Dokonanie analizy społecznego kontekstu funkcjonowania szkoły, w tym – relacji
ze społecznością lokalną.
Poprowadzenie zajęć o charakterze proﬁlaktycznym dla uczniów.

Informacje rozszerzone
Semestr 4
Metody nauczania:
metoda sytuacyjna, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, konsultacje
Rodzaj zajęć
praktyki

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
wymagana dokumentacja, przeprowadzenie zajęć

Semestr 5
Metody nauczania:
metoda sytuacyjna, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, konsultacje

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
praktyki

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
wymagana dokumentacja, przeprowadzenie zajęć

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Teorie dewiacji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Pedagogika resocjalizacyjna

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDResS.1100.5e4beea1c4ac1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest przekazanie studentom najważniejszych zagadnień dotyczących teorii patologii społecznej
oraz badań poświęconych tej problematyce.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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perspektywy teoretyczne w reﬂeksji nad zjawiskiem
dewiacji społecznej

PED_K1_W07,
PED_K1_W08,
PED_K1_W09,
PED_K1_W10,
PED_K1_W24

zaliczenie, egzamin

sposoby wyjaśniania zjawisk dewiacyjnych w ramach
paradygmatu etiologicznego.

PED_K1_W07,
PED_K1_W08,
PED_K1_W09,
PED_K1_W10,
PED_K1_W24

zaliczenie, egzamin

sposoby wyjaśniania zjawisk dewiacyjnych w ramach
paradygmatu reaktywnego.

PED_K1_W07,
PED_K1_W08,
PED_K1_W09,
PED_K1_W10,
PED_K1_W24

zaliczenie, egzamin

W4

społeczne uwarunkowania zjawisk dewiacyjnych

PED_K1_W08,
PED_K1_W09,
PED_K1_W10,
PED_K1_W24

zaliczenie, egzamin

W5

zasady komunikacji w podkulturach dewiacyjnych

PED_K1_W10,
PED_K1_W11,
PED_K1_W24

zaliczenie, egzamin

U1

identyﬁkować formułowane w obrębie poszczególnych
nurtów: przyczyny, konieczne warunki wystąpienia,
konsekwencje oraz sposoby rozwiązywania problemów
społecznych.

PED_K1_U01,
PED_K1_U03,
PED_K1_U04,
PED_K1_U06,
PED_K1_U09

zaliczenie, egzamin

U2

dostrzegać podobieństwa i różnice pomiędzy
poszczególnymi sposobami interpretowania zjawisk
w zakresie towarzyszących im założeń o charakterze
antropologicznym i założeń dotyczących wizji ładu
społecznego.

PED_K1_U01,
PED_K1_U03,
PED_K1_U04,
PED_K1_U09

zaliczenie, egzamin

U3

analizować konkretne zjawiska dewiacyjne
z uwzględnieniem odmiennych, często
konkurencyjnych stanowisk teoretycznych.

PED_K1_U01,
PED_K1_U03,
PED_K1_U04,
PED_K1_U06

zaliczenie, egzamin

U4

samodzielnie uzupełniać wiedzę z zakresu dorobku
teoretycznego obejmujące kwestie dewiacji
społecznych

PED_K1_U03,
PED_K1_U06,
PED_K1_U09

zaliczenie, egzamin

K1

krytycznej analizy kształtowanych pod wpływem
dominującej ideologii, kultury masowej, propagandy,
etc. sposobów wyjaśniania zjawisk dewiacyjnych
i wykorzystywania przy tym kompetencji określonych
w grupie efektów: Umiejętności

PED_K1_K03,
PED_K1_K06,
PED_K1_K10

zaliczenie, egzamin

K2

aﬁrmatywnego odnoszenia się do kształtowanych pod
wpływem dominującej ideologii, kultury masowej,
propagandy, etc. sposobów wyjaśniania zjawisk
dewiacyjnych i wykorzystywania przy tym kompetencji
określonych w grupie efektów: umiejętności.

PED_K1_K03,
PED_K1_K06,
PED_K1_K10

zaliczenie, egzamin

W1

W2

W3

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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K3

akcentowania wpływu środowiska lokalnego na rozwój
zachowań dewiacyjnych

PED_K1_K04,
PED_K1_K06,
PED_K1_K07,
PED_K1_K08,
PED_K1_K10

K4

podkreślania roli, jaką odgrywają instytucje oświatowe
w zakresie przeciwdziałania powstawaniu zachowań
dewiacyjnych

PED_K1_K04,
PED_K1_K07,
PED_K1_K08,
PED_K1_K09,
PED_K1_K10

zaliczenie, egzamin

zaliczenie, egzamin

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do testu zaliczeniowego

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Wielorakie konteksty występowania pojęcia dewiacja społeczna oraz terminów
pokrewnych.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, K1, K2,
K3, K4

2.

2. Wizja człowieka i wizja ładu społecznego, teoretyczne podłoże reﬂeksji nad
dewiacją społeczną.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, K1, K2,
K3, K4

3.

3. Nurt patologii społecznej – w kręgu inspiracji darwinizmu
(C. Lombroso, Ch. Henderson, S. Smith)

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, K1, K2,
K3, K4

Sylabusy
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4.

4. Nurt dezorganizacji społecznej
• F. Znaniecki i W. Thomas,
• szkoła ekologii społecznej (R. E. Park),
• kontynuatorzy: E.W. Burges, C.R. Shaw,
• obszar miejski jako motyw współczesnej reﬂeksji nad zjawiskami patologii społ.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, K1, K2,
K3, K4

5.

5. Nurt konﬂiktu wartości
• wartości i wartościowanie – użyteczność/bezużyteczność kategorii w wyjaśnianiu
problemów społecznych,
• T. Sellin – teoria konﬂiktu kultur,
• A. K. Cohen – teoria podkultur dewiacyjnych,
• W. B. Miller – koncepcja kultury warstw niższych,

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, K1, K2,
K3, K4

6.

6. Nurt zachowań dewiacyjnych
• E. Durkheim,
• ujęcie strukturalne, teoria anomii R. Mertona,
• teoria zróżnicowanych możliwości (R. A. Cloward i L. E. Ohlin),
• teoria zróżnicowanych powiązań (D. Suttherland),
• teoria neutralizacji (D. Matza i G.M. Sykes),
• (W.R. Reckless, I. Nye, T. Hirschi, F. Trasher, C. Shaw i H. McCay, C. Shrag)

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, K1, K2,
K3, K4

7.

7. Perspektywa krytyczna. Marksowska i neo-marksowska wizja przyczyn i
warunków występowania problemów społeczno-patologicznych

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, K1, K2,
K3, K4

8.

8. Społeczny konstruktywizm
• J. I. Kitsue i A. Cicourel,
• E. Lemert,
• K. T. Erikson,
• H. Becker
• E. Goﬀman

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, K1, K2,
K3, K4

9.

9. Koncepcja paniki moralnej (S. Cohen)

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, K1, K2,
K3, K4

10.

10. Przemiany ostatnich dekad, wpływ doktryny neoliberalnej na sposób
postrzegania zjawisk społeczno-patologicznych

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, K1, K2,
K3, K4

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin

Egzamin pisemny, min. 60% poprawnych odpowiedzi

ćwiczenia

zaliczenie

Kolokwium zaliczeniowe

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych

Sylabusy
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Poradnictwo opiekuńczo-wychowawcze z elementami doradztwa
zawodowego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Pedagogika społeczno-opiekuńcza

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDPSS.1100.1567423139.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Pedagogika

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zdobycie wiedzy i umiejętności doradczych w przedmiocie poradnictwa opiekuńczo-wychowawczego
i zawodowego, jako specyﬁcznych oddziaływań ukierunkowanych na pomoc pedagogiczną zachodzącą
w interakcji między osobą wspomaganą i wspomagającą.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

1. główne zagadnienia teorii i praktyki poradnictwa
opiekuńczo-wychowawczego oraz doradztwa
zawodowego.

PED_K1_W03

egzamin pisemny, kazus

W2

2. problemy rzeczywistości ponowoczesnej, jako
tworzącej ramy społeczno-kulturowe dla poradnictwa
i doradztwa zawodowego.

PED_K1_W05

egzamin pisemny, kazus

W3

3. zadania poradnictwa opiekuńczo-wychowawczego
i zawodowego oraz modele pracy pedagoga doradcy.

PED_K1_W12

egzamin pisemny, kazus

W4

4. standardy udzielania pomocy w poradnictwie
opiekuńczo-wychowawczym i zawodowym,
uwzględniając etyczne aspekty poradnictwa.

PED_K1_W17,
PED_K1_W22

egzamin pisemny, kazus

W5

5. metody i techniki doradztwa zawodowego
wykorzystywane w procesie projektowania kariery
edukacyjno-zawodowej.

PED_K1_W06,
PED_K1_W17

egzamin pisemny, kazus

U1

1. dokonywać krytycznej oceny różnorodnych form
pomocowych realizowanych w sytuacjach
problemowych generujących poczucie zagubienia,
lęku i braku stabilności życiowej.

PED_K1_U01,
PED_K1_U15

egzamin pisemny, kazus

U2

2. budować relacje doradcze oparte na zaufaniu
z podmiotem działania poradniczego.

PED_K1_U10

egzamin pisemny, kazus

U3

3. zaprojektować i realizować oddziaływania doradcze
dostosowując je do indywidualnych potrzeb osoby
wspieranej oraz celów radzącego się w zakresie
własnego rozwoju edukacyjno-zawodowego.

PED_K1_U16,
PED_K1_U19

egzamin pisemny, kazus

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

1. Wyrażania postawy otwartości i szacunku dla
podmiotu działania poradniczego oraz wrażliwości ma
potrzeby drugiego człowieka.

PED_K1_K04

egzamin pisemny, kazus

K2

2. uwzględniania kwestii etycznych w procesie
udzielania porady i projektowania rozwoju edukacyjno- PED_K1_K05
zawodowego.

egzamin pisemny, kazus

K3

3. poszukiwania metod twórczych w pracy pedagoga doradcy, przełamując schematyzm w działaniach
poradniczych.

egzamin pisemny, kazus

PED_K1_K06

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

przygotowanie do egzaminu

15

przygotowanie do ćwiczeń

15

Sylabusy
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Przygotowanie prac pisemnych

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

WYKŁAD
1. Wybrane koncepcje poradnictwa opiekuńczo-wychowawczego i zawodowego
oraz ich podstawowe założenia. Działania poradnicze w przestrzeni czasowej i
społecznej.

W1, W2

2.

2. Poradnictwo jako metoda oddziaływań opiekuńczo-wychowawczych i
doradczych. Model kompetentnej pomocy.

W3

3.

3. Struktura procesu oddziaływań pomocowych i projektowania kariery
zawodowej. Modele pracy pedagoga doradcy.

W3

4.

4. Poradnictwo opiekuńczo-wychowawcze jako forma pomocy dziecku i rodzinie w
tworzeniu zdrowego pola życia.

W3, W4, U1

5.

5. Poradnictwo i doradztwo zawodowe w systemie pomocy społecznej. Stan i
organizacja na tle porównawczym.

W3, W4, U1

6.

6. Projektowanie i realizacja pomocy opiekuńczo-wychowawczej i doradztwa
zawodowego z uwzględnieniem etycznych zasad poradnictwa.

W3, W4, W5, U1, U2, U3,
K1, K2

7.

7. Specyﬁka kontaktu poradniczego i obszary kompetencji zawodowych
pedagoga-doradcy.

W3, W4, U1, U2, K1, K2,
K3

8.

ĆWICZENIA
1. Poradnictwo opiekuńczo-wychowawcze i zawodowe: cele, zadania i formy
realizacji.

W1

9.

2. Etapy działania w postępowaniu poradniczym oraz dynamika procesu
pomagania.

W3, W4, U1, K1

10.

3. Podstawowe umiejętności w procesie pomocowym - skuteczność udzielanej
porady.

W4, U1, U2, K1

11.

4. Metody i techniki określania zasobów jednostki istotnych w procesie planowania
W5, U3
rozwoju edukacyjno-zawodowego.

12.

5. Poradnictwo dla rodziców w poszczególnych fazach rozwoju dziecka.

W3, U1, U2, K1, K2

13.

6. Poradnictwo psychologiczne w sytuacjach kryzysów rodzinnych.

W3, U1, U2, K1, K2

14.

7. Problemy etyczne w poradnictwie opiekuńczo-wychowawczym i zawodowym.

W3, W4, U2, K2

15.

8. Planowanie i realizacja pomocy opiekuńczo-wychowawczej oraz związanej z
planowaniem kariery zawodowej ze szczególnym uwzględnieniem swoistych
potrzeb i celów radzącego się.

W5, U3, K1, K3

Informacje rozszerzone

Sylabusy

215 / 324

Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, metoda sytuacyjna, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
wykład

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

- pozytywny wynik z egzaminu pisemnego, w formie testu z pytaniami
otwartymi, zaliczonego na poziomie 60%.

kazus

- 90% obecności na zajęciach - aktywny udział w zajęciach - udział w
dyskusji grupowej na podstawie literatury przedmiotu - przygotowanie w
formie pisemnej studium przypadku ucznia z trudnościami w wyborze
kierunku kształcenia/zawodu (rozpoznanie problemu, diagnoza, prognoza,
propozycje rozwiązań, ocena skuteczności działań).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa wiedza pedagogiczna, psychologiczna i socjologiczna niezbędna do diagnozy indywidualnych potrzeb i
możliwości rozwojowych człowieka. Znajomość problemów opiekuńczych i wychowawczych oraz umiejętności organizowania
środowiska dla potrzeb opieki, wychowania i wsparcia społecznego. Podstawowa znajomość i umiejętności stosowania w
praktyce technik skutecznej komunikacji.

Sylabusy
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Projektowanie badań w pedagogice
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDS.1100.5cdbee72b9a1a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Pedagogika

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30, wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem prowadzonych zajęć jest przekazanie wiedzy na temat podstaw prowadzenia badań empirycznych
w pedagogice

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

posiada podstawową wiedzę na temat poprawnego
planowania procesu realizacji badań ilościowych,
jakościowych i mieszanych

PED_K1_W02,
PED_K1_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
projekt

217 / 324

W2

zna orientacje teoretyczne o jakie opierają się badania
naukowe (min. pozytywistyczny, konstruktywistyczny,
aktywistyczny, propagandowy itd.)

PED_K1_W02,
PED_K1_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
projekt

W3

zna podstawowe mechanizmy konceptualizacji
i operacjonalizacji badań naukowych w rozróżnieniu
na badania ilościowe, jakościowe i mieszane

PED_K1_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ adekwatnie stosować terminologię
metodologiczną związaną z projektowaniem badań

PED_K1_U08

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
projekt

U2

potraﬁ zastosować naukowe teorie i rozumie jej
znaczenie w procesie badawczym

PED_K1_U02

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
projekt

U3

samodzielnie analizuje, interpretuje i wykorzystuje
posiadaną wiedzę.

PED_K1_U04,
PED_K1_U08

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
projekt

U4

potraﬁ pracować w zespole, umie wyznaczać oraz
przyjmować wspólne cele działania projektowania
badań

PED_K1_U12

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

uzasadnia potrzebę ciągłego rozwoju własnych
pedagogicznych kompetencji.

PED_K1_K10

projekt

K2

kieruje się w swoim działaniu zasadami zgodnymi
z etyką zawodową, dostrzega problemy moralne
i etyczne związane z prowadzeniem badań naukowych

PED_K1_K04,
PED_K1_K05

projekt

K3

przejawia gotowość do oceny posiadanej przez siebie
wiedzy merytorycznej i rozumie zarazem potrzebę jej
rozszerzania w obszarach związanych z rozwojem
metodologii i projektowania badań.

PED_K1_K07

projekt

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

wykład

15

przygotowanie do egzaminu

15

przygotowanie do zajęć

13

przygotowanie do testu zaliczeniowego

12

przygotowanie projektu

15

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
100

ECTS
4.0
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Liczba godzin
45

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Rozważania wstępne dotyczące badań naukowych

W1, U1, K1

2.

Badania naukowe a badania pedagogicznych. Różnice czy może podobieństwa?

W1, W2, U2, K1

3.

Terminy używane w badaniach naukowych

W1, U2, K1, K2

4.

Typologie projektów badawczych – ilościowe, jakościowe, mieszane.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

5.

Kroki operacjonalizacji strategii: ilościowej, jakościowej i mieszanej

W3, U3, K2, K3

6.

Przykłady opublikowanych projektów pedagogicznych

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K3

7.

Znaczenie etyki w badaniach naukowych

W1, U1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwencjonalny, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę, projekt

60% poprawnych odpowiedzi w teście; złożenie poprawnie
przygotowanego projektu badawczego

wykład

egzamin pisemny

60% poprawnych odpowiedzi w teście

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wiedza humanistyczna i społeczna o charakterze interdyscyplinarnym zorientowana na: psychologię, socjologię, ﬁlozoﬁę i
pedagogikę

Sylabusy
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Podstawy diagnozy w resocjalizacji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Pedagogika resocjalizacyjna

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDResS.1100.620234a93e6bc.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Pedagogika

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z ogólnymi założeniami teoretycznymi diagnozy resocjalizacyjnej,
zakresem i obszarem diagnozy w resocjalizacji, podstawowymi metodami, technikami i narzędziami
diagnostycznymi w resocjalizacji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

terminologię, zasady i uwarunkowania procesu
diagnostycznego w resocjalizacji, wybrane metody,
techniki i narzędzia diagnostyczne oraz etiologię
zaburzeń zachowania

PED_K1_W04,
PED_K1_W08,
PED_K1_W11

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

diagnozować złożone sytuacje resocjalizacyjne,
projektować i prowadzić badania diagnostyczne,
formułować wnioski, opracowywać wyniki
i prognozować kierunek odziaływań resocjalizacyjnych

PED_K1_U02,
PED_K1_U04,
PED_K1_U08

zaliczenie na ocenę

U2

wykorzystywać aktualne koncepcje psychologiczne
PED_K1_U03,
i pedagogiczne w planowaniu i realizacji, procesu
PED_K1_U08,
diagnozowania (diagnoza indywidualna
PED_K1_U09
i środowiskowa) w obszarze działań resocjalizacyjnych.

zaliczenie na ocenę

U3

wykorzystywać uporządkowaną wiedzę
psychologiczną i pedagogiczną oraz pozyskiwać dane
na drodze postępowania diagnostycznego
do analizowania zachowań, procesów i zjawisk
w resocjalizacji.

PED_K1_U02,
PED_K1_U05,
PED_K1_U13

zaliczenie na ocenę

PED_K1_K05,
PED_K1_K07,
PED_K1_K08

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

diagnozowania środowiska lokalnego i regionalnego
oraz podejmowania odpowiedzialnej współpracy
z indywidualnymi podmiotami oraz
organizacjami/instytucjami na rzecz dobra
wychowanków i tych środowisk

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do zajęć

10

Przygotowanie prac pisemnych

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Diagnoza w resocjalizacji- typologia i sposoby deﬁniowania
Diagnoza patogentyczna w resocjalizacji i jej podstawy teoretyczne
1.

W1, U2, K1
Diagnoza salutogenetyczna w resocjalizacji i jej podstawy teoretyczne
Diagnoza komplementarna w resocjalizacji i jej podstawy teoretyczne
Przedmiot diagnozy na potrzeby resocjalizacji w wybranych koncepcjach
teoretycznych

2.

W1, U2, K1

Etapy postępowania diagnostycznego w resocjalizacji
Nieprzystosowanie społeczne jako podstawowa kategoria diagnostyczna
Wybrane obszary i narzędzia diagnostyczne w resocjalizacji:
Skala nieprzystosowania społecznego L. Pytki
Skala klimatu społecznego instytucji resocjalizacyjnej w adaptacji L. Pytki

3.

W1, U1, U2, U3, K1
Kwestionariusz Nastawień Interpersonalnych, Intrapersonalnych i Nastawień
wobec Świata E. Wysockiej
Diagnoza penitencjarna/ prognoza resocjalizacyjna/na przykładzie regulacji KKW i
wybranych narzędzi diagnostycznych angielskich i amerykańskich

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, analiza przypadków, dyskusja, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
praca pisemna

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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System pomocy społecznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Pedagogika społeczno-opiekuńcza

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDPSS.1100.62026d0de91fe.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Pedagogika

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest przekazanie uczestnikom kursu wiedzy dotyczącej podstaw funkcjonowania systemu
pomocy społecznej (z uwzględnieniem niektórych problemów związanych z polityką społeczną państwa) oraz
prawnej i pedagogicznej charakterystyki wybranych instytucji pomocy społecznej.

C2

Celem kształcenia jest nabycie oraz doskonalenie przez uczestników kursu umiejętności analizy tekstów
źródłowych, w tym aktów prawnych, analizy problemów o charakterze teoretycznym i praktycznym oraz
rozwijanie umiejętności prowadzenia dyskusji naukowej.

C3

Celem kształcenia jest ukształtowanie w uczestnikach kursu kompetencji komunikacyjnych, organizacyjnych oraz
rozwijania gotowości do dalszego pogłębiania posiadanej wiedzy i umiejętności.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

znaczenie podstawowych terminów z zakresu
prawoznawstwa (prawo, system normatywny, akt
normatywny, wykładnia prawa, hierarchia aktów
prawa powszechnie obowiązującego)

PED_K1_W15

zaliczenie na ocenę,
dyskusja grupowa

W2

znaczenie podstawowych terminów z zakresu polityki
społecznej (instytucja, polityka społeczna, pomoc
społeczna)

PED_K1_W15

zaliczenie na ocenę,
dyskusja grupowa

W3

znaczenie terminów współwystępujących z instytucją
PED_K1_W01,
pomocy społecznej (opieka, pomoc, wsparcie, zdrowie) PED_K1_W24

zaliczenie na ocenę,
dyskusja grupowa

W4

podstawowe zasady leżące u podstaw systemu
pomocy społecznej w Polsce

PED_K1_W15,
PED_K1_W25

zaliczenie na ocenę

W5

strukturę pomocy społecznej

PED_K1_W15

zaliczenie na ocenę

W6

cele i zadania pomocy społecznej

PED_K1_W15,
PED_K1_W24,
PED_K1_W25

zaliczenie na ocenę

W7

świadczenia pomocy społecznej

PED_K1_W15,
PED_K1_W25

zaliczenie na ocenę

W8

charakterystykę wybranych instytucji pomocy
społecznej

PED_K1_W15

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować i interpretować akty prawa

PED_K1_U06

zaliczenie na ocenę

U2

pracować w grupie

PED_K1_U12

dyskusja grupowa

U3

prowadzić dyskusję

PED_K1_U10

dyskusja grupowa

U4

samodzielnie opracować problemy o charakterze
teoretycznym

PED_K1_U06

dyskusja grupowa

U5

selekcjonować informacje pod kątem ich przydatności

PED_K1_U06

zaliczenie na ocenę,
dyskusja grupowa

U6

odnosić rozstrzygnięcia o charakterze teoretycznym
do sfery praktyki

PED_K1_U06

zaliczenie na ocenę,
dyskusja grupowa

U7

poprawnie argumentować

PED_K1_U10

zaliczenie na ocenę,
dyskusja grupowa

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

rozwijania kompetencji komunikacyjnych

PED_K1_K07

dyskusja grupowa

K2

kreatywnego wyrażania myśli i doświadczeń

PED_K1_K01

zaliczenie na ocenę,
dyskusja grupowa

K3

rozwijania kompetencji organizacyjnych

PED_K1_K06

dyskusja grupowa

K4

dalszego pogłębiania wiedzy i umiejętności nabytych
w toku zajęć

PED_K1_K06

dyskusja grupowa

Bilans punktów ECTS

Sylabusy
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Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

5

przygotowanie do egzaminu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

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 systemu pomocy społecznej w Polsce. Pomoc społeczna jako
instytucja polityki społecznej państwa

W1, W2, W3, U2, U3, U7,
K1, K2

2.

Zasady leżące u podstaw systemu pomocy społecznej

W4, U1, U5, U6, K1, K2

3.

Struktura pomocy społecznej w Polsce

W5, U1, U4, U5, U7, K1,
K2

4.

Cele i zadania pomocy społecznej

W6, U1, U2, U3, U5, U6,
U7, K1, K2, K3, K4

5.

Przegląd świadczeń pomocy społecznej

W7, U1, U3, U4, U5, U6,
K1, K2, K4

6.

Przegląd wybranych instytucji pomocy społecznej

W8, U1, U3, U4, U5, U6,
U7, K1, K2, K3, K4

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
pogadanka, opis, objaśnienie, analiza przypadków, dyskusja, wykład konwersatoryjny, burza mózgów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, dyskusja grupowa

Warunki zaliczenia przedmiotu
kolokwium pisemne w formie pytań zamkniętych i
otwartych, dyskusja grupowa w trakcie zajęć
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Pedagogika kultury
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDS.1100.1567420112.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Pedagogika

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie studentów z podstawowymi informacjami z zakresu pedagogiki kultury

C2

wdrożenie studentów w bieżący dyskurs w obrębie pedagogiki kultury i jej ewolucji humanistycznoantropologicznej

C3

zwrócenie uwagi studentów na potrzebę reﬂeksji z obszaru pedagogiki kultury i jej przemian (edukacji kulturalnej
i kulturowe)j w kształtowaniu zawodowej tożsamości

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
PED_K1_W01,
PED_K1_W03,
PED_K1_W05,
PED_K1_W06

zaliczenie na ocenę

umiejętnie charakteryzuje pedagogikę kultury
i edukację kulturalną, edukację kulturową jako
subdyscyplinę naukową, wymienia kierunki jej rozwoju
i przemiany

PED_K1_U01,
PED_K1_U02,
PED_K1_U05,
PED_K1_U09,
PED_K1_U13

zaliczenie na ocenę

U2

wykorzystuje twórczo wiedzę z pedagogiki kultury
w metaanalizie podstawowych problemów i zagadnień
współczesnej edukacji. Logicznie uzasadnia
prezentowane poglądy.

PED_K1_U01,
PED_K1_U02,
PED_K1_U03,
PED_K1_U04,
PED_K1_U05,
PED_K1_U11,
PED_K1_U13

zaliczenie na ocenę

U3

potraﬁ analizować teksty teoretyków pedagogiki
kultury i na tej podstawie tworzyć podstawy swojej
tożsamości zawodowej

PED_K1_U04,
PED_K1_U09,
PED_K1_U11

zaliczenie na ocenę

K1

będzie wykazywał zrozumienie i przekonanie
o wartości teoretycznej wiedzy pedagogicznej i jej
znaczeniu w orientowaniu działań praktycznych

PED_K1_K02,
PED_K1_K03,
PED_K1_K06,
PED_K1_K09

zaliczenie na ocenę

K2

w większym stopniu odczuwał będzie swój związek
ze wspólnotą akademicką pedagogów i tym samym
utrwali poczucie swej tożsamości zawodowej

PED_K1_K01,
PED_K1_K02,
PED_K1_K05,
PED_K1_K10

zaliczenie na ocenę

K3

w większym stopniu odczuwał będzie potrzebę
samokształtowania się w obszarze osobistym
i zawodowym

PED_K1_K01,
PED_K1_K02,
PED_K1_K05,
PED_K1_K08,
PED_K1_K10

zaliczenie na ocenę

W1

posiada pogłębioną wiedzę na temat pedagogiki
kultury oraz jej miejsca jako subdyscypliny
pedagogicznej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie referatu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1.
Filozoﬁczne podstawy pedagogiki kultury (Hegelowska teoria rozwoju ducha,
Wilhelm Dilthey i jego ﬁlozoﬁa kultury, Wilhelm Windelband, Heinrich RICKERT,
wartości i powinności, Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher (pedagogika ludzkiej
duchowości), M. M. Rubinstein, Herman Nohl, Wilhelm Flitner.

W1, U1, U2, U3, K1, K2,
K3

2.

Nurty pedagogiki kultury (Benedetto Croce i Giovanni Gentile).

W1, U1, U2, U3, K1, K2,
K3

3.

Pedagogika kultury jako nauka humanistyczna. Nurty pedagogiki kultury –
aktualistyczny i aksjologiczny (Ernest Krieck, E. Spranger, G. Kerschensteinera).

W1, U1, U2, U3, K1, K2,
K3

4.

Najwybitniejsi przedstawiciele: Sergiusz Hessen, Bogdan Nawroczyński (w Polsce).
Ale i Bogdan Suchodolski, Zygmunt Mysłakowski, Stefan Kunowski, Irena Wojnar i
inni. Pedagodzy kultury okresu międzywojennego w Polsce – Bogdan
Nawroczyński, Bogdan Suchodolski, Florian Znaniecki, Lucjan Zarzecki, Stefan
Szuman, Zygmunt Mysłakowski, i okresu powojennego: Aleksander Kamiński,
Irena Wojnar i inni.

W1, U1, U2, U3, K1, K2,
K3

5.

Sergiusz Hessen (pedagogika jako ﬁlozoﬁa stosowana, Wychowanie jako proces
warstwicowy i dialektyczny. Sylwetka Segiusza Hessena (1887-1950) w kontekście
pedagogiki kultury (obszary zainteresowań tego pedagoga: ﬁlozoﬁa, teoria
W1, U1, U2, U3, K1, K2,
kultury, teoria moralności i prawa, pedagogika). Wychowanie moralne i jego cele.
K3
Cztery płaszczyzny bytu i cztery warstwy wychowania. Analiza wybranych tekstów
S. Hessena. Wkład Sergiusza Hessena w pedagogikę kultury – stworzenie sytemu
pedagogiki kultury. Współczesna aktualność ﬁlozoﬁi wychowania S. Hessena.

6.

Najważniejsze okresy pedagogiki kultury: I okres: okres od powstania pedagogiki
kultury do wybuchu II wojny światowej; II okres po 1945-1989; okres
neopedagogiki kultury (po 1995 – pedagogika kultury roku 1995 wg J. Gajdy).

W1, U1, U2, U3, K1, K2,
K3

7.

Współczesna ewolucja pedagogiki kultury: Humanistyczno-antropologiczna
ewolucja pedagogiki kultury, Konsekwencje dla teorii i praktyki, red. Janusz Gajda,
Kraków 2009.

W1, U1, U2, U3, K1, K2,
K3

8.

Pedagogika kultury jako podstawa edukacji zorientowanej na XXI wiek.

W1, U1, U2, U3, K1, K2,
K3

9.

Tożsamość i podmiotowość międzykulturowa a pedagogika kultury (wybrane
aspekty).

W1, U1, U2, U3, K1, K2,
K3

10.

Edukacja kulturalna jako praktyka współczesnej pedagogiki kultury.

W1, U1, U2, U3, K1, K2,
K3

11.

Edukacja kulturalna i edukacja kulturowa w Polsce po 1989 roku.

W1, U1, U2, U3, K1, K2,
K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę

Obecność na zajęciach 80%, wykonanie prac cząstkowych, aktywność na
zajęciach, zaliczenie końcowego sprawdzianu
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Elementy socjoterapii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Pedagogika resocjalizacyjna

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDResS.1100.5cdbee791c95e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest stworzenie studentom warunków do uczenia się przez doświadczanie różnych sytuacji bycia
w grupie. Cały cykl zajęć tworzy pewną dynamiczną całość warunkowaną określonymi etapami pracy z grupą.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

specyﬁkę socjoterapii w środowisku otwartym
i zamkniętym.

PED_K1_W11,
PED_K1_W13

prezentacja
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W2

procesy grupowe, reguły pracy grupy, rozumie
znaczenie kontraktu grupowego w regulacji
zachowania członków grupy.

PED_K1_W13

prezentacja

W3

podstawowe metody pracy socjoterapeutycznej.

PED_K1_W17

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

skutecznie komunikować się i współpracować
w grupie.

PED_K1_U01,
PED_K1_U10

prezentacja

U2

posługiwać się metodami socjoterapeutycznymi.

PED_K1_U09,
PED_K1_U12

prezentacja

PED_K1_K01,
PED_K1_K03

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

poznawania siebie w różnych relacjach zadaniowych
i rozwijania motywacji do ciągłej pracy nad
doskonaleniem umiejętności organizowania
i prowadzenia grupy socjoterapeutycznej.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

analiza problemu

5

przygotowanie do ćwiczeń

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

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.

Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Integracja i
rozwój grupy. Poziomy komunikacji w socjoterapii. Style komunikacji
interpersonalnej u osób z zaburzeniami emocjonalnymi.

W1

2.

Specyﬁka kontaktu terapeutycznego i istota kontraktu w pracy z grupą. Diagnoza
socjoterapeutyczna. Rozumienie procesu zmian.

W2

3.

Terapeutyczna funkcja czasu. Wykorzystanie Neurolingwistycznego
programowania
w leczeniu zaburzeń zachowania i niektórych zaburzeń emocjonalnych.

U1

Sylabusy
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4.

Udział Analizy Transakcyjnej w praktyce terapeutycznej.

U1

5.

Socjoterapeutyczne właściwości dramy.

U2

6.

Terapeutyczne walory twórczości plastycznej – arteterapia.

U2

7.

Rola muzykoterapii w pracy indywidualnej i grupowej; ćwiczenia relaksacyjne i
koncentrujące. Psychoterapia ciała w pracy z grupą.

U1, U2

8.

Specyﬁka metody pracy z ciałem w praktyce terapeutycznej.

U1, U2

9.

Analiza wybranych programów socjoterapeutycznych.

W3, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda sytuacyjna, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe, • metody
eksponujące (pokaz), • metody praktyczne (symulacja)
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest aktywny udział w 90% zajęciach,
znajomość literatury przedmiotu, własna samoocena oraz prezentacja
wybranego programu socjoterapeutycznego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
ukończony kurs z komunikacji interpersonalnej

Sylabusy
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System pieczy zastępczej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Pedagogika społeczno-opiekuńcza

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDPSS.1100.62026d75c1af0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Pedagogika

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy dotyczącej prawnych i pedagogicznych podstaw funkcjonowania systemu
pieczy zastępczej, ze szczególnym uwzględnieniem rodzinnych i instytucjonalnych form pieczy zastępczej oraz
wybranych problemów związanych z realizacją pieczy zastępczej.

C2

Celem zajęć jest nabycie oraz doskonalenie przez uczestników kursu umiejętności analizy tekstów źródłowych,
w tym aktów prawnych, analizy problemów o charakterze teoretycznym i praktycznym oraz rozwijania
umiejętności prowadzenia dyskusji naukowej.

C3

Celem zajęć jest ukształtowanie w uczestnikach kursu kompetencji komunikacyjnych, organizacyjnych oraz
rozwijania gotowości do dalszego pogłębiania posiadanej wiedzy i umiejętności.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

znaczenie podstawowych terminów z zakresu
prawoznawstwa (prawo, system normatywny, akt
normatywny, wykładnia prawa, hierarchia aktów
prawa powszechnie obowiązującego)

PED_K1_W15

zaliczenie pisemne

W2

znaczenie podstawowych terminów związanych
z problematyką pieczy zastępczej (dziecko, rodzina,
rodzic biologiczny, rodzi zastępczy, jednostki
organizacyjne systemu pieczy zastępczej, władza
rodzicielska, wsparcie, pomoc, opieka)

PED_K1_W01,
PED_K1_W15,
PED_K1_W25

zaliczenie pisemne,
prezentacja, dyskusja
grupowa

W3

podstawowe zasady leżące u podstaw systemu pieczy
zastępczej w Polsce

PED_K1_W10,
PED_K1_W15,
PED_K1_W25

zaliczenie pisemne

W4

cele i zadania systemu pieczy zastępczej

PED_K1_W10,
PED_K1_W15,
PED_K1_W25

zaliczenie pisemne

W5

rodzinne formy pieczy zastępczej

PED_K1_W15,
PED_K1_W25

zaliczenie pisemne

W6

instytucjonalne formy pieczy zastępczej

PED_K1_W15,
PED_K1_W25

prezentacja

W7

podmioty tworzące wspierające system pieczy
zastępczej (koordynator pieczy zastępczej, organizator
PED_K1_W15
pieczy zastępczej, rodziny pomocowe, osoby
zatrudnione do pomocy wolontariusze)

zaliczenie pisemne

W8

podstawowe zasady ﬁnansowania systemu pieczy
zastępczej

PED_K1_W15

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować i interpretować akty normatywne

PED_K1_U04,
PED_K1_U06

zaliczenie pisemne,
prezentacja, dyskusja
grupowa

U2

prowadzić dyskusję

PED_K1_U10

prezentacja, dyskusja
grupowa

U3

selekcjonować informacje pod kątem ich przydatności

PED_K1_U05,
PED_K1_U06

zaliczenie pisemne,
prezentacja, dyskusja
grupowa

U4

wzajemnie odnosić rozstrzygnięcia o charakterze
teoretycznym i praktycznym

PED_K1_U05

zaliczenie pisemne,
prezentacja, dyskusja
grupowa

U5

argumentować na rzecz obranego stanowiska

PED_K1_U10

zaliczenie pisemne,
prezentacja, dyskusja
grupowa

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

rozwijania kompetencji komunikacyjnych

PED_K1_K07

prezentacja, dyskusja
grupowa

K2

krytycznej oceny posiadanej wiedzy

PED_K1_K06

prezentacja, dyskusja
grupowa

K3

kreatywnego wyrażania myśli i doświadczeń

PED_K1_K07

prezentacja, dyskusja
grupowa

Sylabusy
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K4

rozwijania kompetencji organizacyjnych

PED_K1_K06

zaliczenie pisemne,
prezentacja

K5

dalszego pogłębiania wiedzy i umiejętności nabytych
w toku zajęć, w tym do zasięgania opinii ekspertów
w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem
problemu

PED_K1_K01,
PED_K1_K06

prezentacja, dyskusja
grupowa

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

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.

Podstawowe zagadnienia z zakresu prawoznawstwa. Wprowadzenie do systemu
pieczy zastępczej w Polsce.

W1, W2, U1, U2, K1, K2,
K3

2.

Podstawowe terminy prawne i pedagogiczne stosowane w ramach analizy
systemu pieczy zastępczej w Polsce

W2, U1, U2, U3, U4, U5,
K1, K2, K3, K5

3.

Zasady leżące u podstaw systemu pieczy zastępczej

W3, U1, U2, U3, U5, K1,
K2, K3, K5

4.

Cele i zadania systemu pieczy zastępczej

W4, U1, U2, U4, K1, K2,
K3, K4, K5

5.

Rodzinne formy pieczy zastępczej

W5, U1, U2, U4, U5, K1,
K2, K3, K4

6.

Instytucjonalne formy pieczy zastępczej

W6, U1, U2, U3, U4, U5,
K1, K2, K3, K4, K5

7.

Podmioty tworzące i wspierające system pieczy zastępczej

W7, U1, U3, U4, K1, K2,
K3, K4, K5

8.

Finansowanie systemu pieczy zastępczej. Analiza danych statystycznych
dotyczących funkcjonowania systemu pieczy zastępczej w Polsce

W8, U1, U2, U3, U4, U5,
K1, K2, K3, K4, K5

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
objaśnienie, pogadanka, wykład problemowy, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład
konwersatoryjny, burza mózgów, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
prezentacja, dyskusja
grupowa

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunki zaliczenia zajęć: 1. obecność 2. aktywność w trakcie
zajęć 3. kolokwium i prezentacja: - w zakresie zagadnień
związanych z systemem pieczy zastępczej i rodzinnymi formami
pieczy zastępczej: kolokwium pisemne w formie pytań
otwartych i zamkniętych; - w zakresie zagadnień związanych z
instytucjonalnymi formami pieczy zastępczej - prezentacja
przygotowana i przedstawiona przez studenta w trakcie zajęć
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Metodyka pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Pedagogika resocjalizacyjna

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDResS.1100.1567424458.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Pedagogika

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z deﬁnicjami i klasyﬁkacją specjalnych potrzeb edukacyjnych

C2

Zapoznanie studentów z podstawą prawną klasyﬁkacji i organizacji pomocy dla dzieci ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi

C3

Zapoznanie studentów z metodami i formami pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

C4

Wyposażenie studentów w umiejętność diagnozy specjalnych potrzeb edukacyjnych

C5

Wyposażenie studentów w umiejętność projektowania odpowiedniego wsparcia dla dzieci ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi

C6

Wyposażenie studentów w umiejętność organizacji pracy własnej z dziećmi ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi

C7

Wyposażenie studentów w umiejętność przeprowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

C8

Uwrażliwienie studentów na konieczność doskonalenia zawodowego oraz stałej gotowości do samokształcenia
w przedmiotowej kwestii

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

specjalne potrzeby edukacyjne

PED_K1_W01,
PED_K1_W03

prezentacja

W2

uregulowania prawne związane z klasyﬁkacją
i organizacją pomocy dla dzieci ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi

PED_K1_W15,
PED_K1_W17,
PED_K1_W23,
PED_K1_W25

projekt

zasady, metody i formy pracy z dzieckiem
o specjalnych potrzebach edukacyjnych

PED_K1_W04,
PED_K1_W07,
PED_K1_W08,
PED_K1_W09,
PED_K1_W11,
PED_K1_W12,
PED_K1_W13,
PED_K1_W14,
PED_K1_W16,
PED_K1_W17,
PED_K1_W21,
PED_K1_W22,
PED_K1_W26

prezentacja

W3

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

dobierać i poprawnie stosować zasady, metody i formy PED_K1_U15,
pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach
PED_K1_U17,
edukacyjnych zgodnie z zapotrzebowaniem dziecka
PED_K1_U18

projekt

U2

diagnozować specjalne potrzeby edukacyjne

PED_K1_U01,
PED_K1_U04,
PED_K1_U08,
PED_K1_U15

projekt

U3

projektować odpowiednie wsparcie dla dzieci
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

PED_K1_U12,
PED_K1_U15

projekt

Sylabusy
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U4

organizować pracę własną z dziećmi ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi

PED_K1_U05,
PED_K1_U06,
PED_K1_U10,
PED_K1_U11,
PED_K1_U14

U5

projektować zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla
dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

PED_K1_U03,
PED_K1_U15,
PED_K1_U17

projekt

projekt, prezentacja

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

do samokształcenia i doskonalenia zawodowego

PED_K1_K02,
PED_K1_K03,
PED_K1_K04,
PED_K1_K09

K2

do współpracy z otoczeniem, w tym z innymi
specjalistami, w celu optymalizacji procesu
pomocowego

PED_K1_K07

projekt

K3

do działania zgodnie z zasadami etyki zawodowej

PED_K1_K04

projekt

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

20

Przygotowanie prac pisemnych

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Deﬁnicje i klasyﬁkacja specjalnych potrzeb edukacyjnych

1.

Sylabusy

W1
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2.

Uregulowania prawne klasyﬁkacji i organizacji pomocy dla dzieci ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi

W2

3.

Metody i formy pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

W3, U1, U3, U4, U5, K1,
K2, K3

4.

Diagnoza specjalnych potrzeb edukacyjnych

U2, K2, K3

Projektowanie odpowiedniego wsparcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi

5.

Zasady organizacji pracy własnej z dziećmi ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi

6.

W2, W3, U3, U5, K1, K2,
K3

U4, K1, K3

7.

Metodyka prowadzenia zajęć korekcyjno - kompensacyjnych

U5

8.

Etyczne aspekty pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, burza mózgów, metoda
sytuacyjna, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Obecność na zajęciach (80%); przygotowanie projektu indywidualnego
programu edukacyjno-terapeutycznego dla ucznia ze specjalnymi
projekt, prezentacja
potrzebami edukacyjnymi; prezentacja na temat specjalnych potrzeb
edukacyjnych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
BRAK

Sylabusy
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Podstawy gerontogogiki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Pedagogika społeczno-opiekuńcza

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDPSS.1100.62026de4e0352.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Pedagogika

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

przekazanie wiedzy nt starzenia się i starości jako specyﬁcznej fazy rozwoju człowieka

C2

poszerzenie świadomości społecznej na temat procesu starzenia się oraz sytuacji ludzi starszych w polskim
społeczeństwie

C3

zapoznanie z wiedzą dotyczącą procesów edukacji człowieka w wieku starszym z perspektywy subdyscypliny
pedagogicznej

C4

przygotowanie studentów do wspierania osób dorosłych w procesach edukacji ukierunkowanej na starość

C5

uwrażliwienie na problemy osób w okresie późnej dorosłości

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy

240 / 324

Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

dysponuje podstawową wiedzą dotyczącą
gerontopedagogiki i zna jej miejsce w systemie nauk

PED_K1_W01,
PED_K1_W02,
PED_K1_W03,
PED_K1_W07,
PED_K1_W08,
PED_K1_W09

egzamin pisemny / ustny

PED_K1_U02,
PED_K1_U03,
PED_K1_U04,
PED_K1_U05,
PED_K1_U06,
PED_K1_U09,
PED_K1_U10,
PED_K1_U11

egzamin pisemny / ustny

PED_K1_K02,
PED_K1_K04,
PED_K1_K07

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

potraﬁ dokonać krytycznej, naukowej reﬂeksji nad
zagadnieniami dotyczącymi starości

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

posiada świadomość wagi odnoszenia się do osób
starszych z szacunkiem i w sposób profesjonalny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do zajęć

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Gerontopedagogika w systemie nauk
Reﬂeksje nad współczesną starością, przegląd teorii i stanu badań nad starością i
starzeniem się w społeczeństwie
Człowiek w okresie późnej dorosłości - wpływ zmian ﬁzycznych, umysłowych i
psychicznych na zachowania ludzi starszych
1.

W1, U1, K1
Rozwój społeczny i rozwój osobowości w okresie późnej dorosłości
Człowiek stary w polskim społeczeństwie: kondycja, potrzeby, trudności
Stereotypy i obszary ryzyka dyskryminacji osób starszych
Polityka społeczna wobec seniorów - innowacyjne rozwiązania XXI wieku

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzamin

Wymagania wstępne i dodatkowe
wiedza z pedagogiki ogólnej

Sylabusy
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Seminarium dyplomowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDS.1300.5ca756b2af3d0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Pedagogika

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
10.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem jest wsparcie studentów w przygotowaniu pracy licencjackiej i wprowadzeniu do samodzielnej pracy
naukowej. Studenci dowiedzą się też jak należy skonstruować i wyedytować tekst.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Podstawowa wiedza na temat pedagogicznych
kategorii pojęciowych organizujących wiedzę
operacyjną: pedagogika, subdyscypliny pedagogiczne,
wychowanie, kształcenie, rozwój, proces, sytuacja,
relacja, komunikacja, podmioty relacji, koncepcje
i teorie pedagogiczne. Ma elementarną wiedzę
o projektowaniu i prowadzeniu badań w pedagogice
służących diagnozie pedagogicznej jednostki, rodziny,
grupy, społeczności lokalnej. Podstawowa wiedza
z zakresu podstaw kształtowania się stosunków
interpersonalnych, teorii komunikowania
interpersonalnego oraz zaburzeń procesów
komunikacyjnych w relacjach międzyludzkich.

PED_K1_W01,
PED_K1_W02,
PED_K1_W03,
PED_K1_W04,
PED_K1_W07,
PED_K1_W09,
PED_K1_W11,
PED_K1_W13,
PED_K1_W17,
PED_K1_W19,
PED_K1_W20,
PED_K1_W23

esej

PED_K1_U01,
PED_K1_U02,
PED_K1_U03,
PED_K1_U04,
PED_K1_U05,
PED_K1_U06,
PED_K1_U07,
PED_K1_U08,
PED_K1_U09

esej

PED_K1_K02,
PED_K1_K03,
PED_K1_K05,
PED_K1_K07,
PED_K1_K08

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Potraﬁ posługiwać się podstawowymi pojęciami
teoretycznymi analizując motywy i wzory ludzkich
zachowań, diagnozując i prognozując sytuacje oraz
analizować strategie działań praktycznych
w odniesieniu do różnych kontekstów działalności
pedagogicznej. Posiada podstawowe umiejętności
obserwowania, analizowania, i interpretowania
różnorodnych zjawisk społecznych oraz potraﬁ
powiązać je z różnymi obszarami działalności
pedagogicznej. Posiada podstawową umiejętność
pisania tekstów naukowych oraz stosowania reguł
dotyczących ochrony własności intelektualnej, potraﬁ
w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się
na tematy dotyczące wybranych zagadnień
pedagogicznych z wykorzystaniem różnych ujęć
teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku
pedagogiki, jak i innych dyscyplin.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Posiada przekonanie o sensie, wartości i potrzebie
podejmowania aktywnych indywidualnych
i zespołowych działań pedagogicznych w środowisku
społecznym. Posiada nastawienie na identyﬁkowanie
dylematów i problemów etycznych w pracy
pedagogicznej oraz na ich rozwiązywanie

Bilans punktów ECTS
Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie pracy dyplomowej

90

przygotowanie do ćwiczeń

30

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 6
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
przygotowanie pracy dyplomowej

90

przygotowanie do ćwiczeń

30

seminarium

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
10.0

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.

• Zasady pisania prac dyplomowych
• Określanie problematyki badawczej i tematu pracy
• Techniki poszukiwania literatury przedmiotu i źródeł
• Technika pisania pracy
• Konstrukcja pracy - zasady opracowania koncepcji i planu pracy
• Przedstawianie planów pracy, referowanie koncepcji
• Poszanowanie praw własności intelektualnej
• Przygotowanie pracy do obrony

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 5
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, dyskusja, konsultacje, burza mózgów, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
napisane eseju naukowego

Semestr 6

Sylabusy
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Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
przygotowanie pracy dyplomowej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wiedza z pedagogiki ogólnej

Sylabusy
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Pedagogika penitencjarna i pomoc postpenitencjarna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Pedagogika resocjalizacyjna

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDResS.1100.6202364e2a15b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Pedagogika

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką funkcjonowania osób opuszczających zakłady
karne i areszty śledcze i wskazanie instytucjonalnych uwarunkowań w procesie ich readaptacji społecznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

źródła współczesnych systemów pomocy osobom
usamodzielnianym i opuszczającymi jednostki
penitencjarne.

PED_K1_W03,
PED_K1_W06

projekt

247 / 324

PED_K1_W05,
PED_K1_W06,
PED_K1_W10,
PED_K1_W14

projekt

U1

Identyﬁkować potrzeby osób usamodzielnianych
i opuszczających instytucje penitencjarne w oparciu
o adekwatne metody, technik i narzędzia
diagnostyczne

PED_K1_U04,
PED_K1_U08

projekt

U2

przygotować projekt usamodzielnienia. i program
pomocy postpenitencjarnej

PED_K1_U09,
PED_K1_U12

projekt

PED_K1_K03,
PED_K1_K04,
PED_K1_K05

projekt

W2

podstawowe instytucje tworzące system pomocy
postpenitencjarnej

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

podejmowania roli koordynatora pomocy
postpenitencjarnej

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie projektu

15

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie do testu zaliczeniowego

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Pomoc w procesie readaptacji jako przedmiot poznania naukowego.
1.

W1, W2, U1, U2, K1
Człowiek w izolacji więziennej- następstwa dla procesu readaptacji społecznej.
Programy readaptacji i pomocy postpenitencjarnej.

2.

Wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych.

W1, W2, U1, U2, K1

Przygotowanie do opuszczenia zakładu karnego jako zadanie służby więziennej
Bariery procesu usamodzielnienia.
3.

W1, W2, U1, U2, K1
Obszary współpracy z instytucjami wspierającymi proces usamodzielnienia.

Sylabusy

248 / 324

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
uzyskanie pozytywnej oceny za zaprezentowany projekt/ program

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Teorie problemów społecznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Pedagogika społeczno-opiekuńcza

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDPSS.1100.62026f52db914.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Pedagogika

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest przekazanie studentom najważniejszych zagadnień dotyczących teorii patologii społecznej
oraz badań poświęconych tej problematyce.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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perspektywy teoretyczne w reﬂeksji nad zjawiskiem
dewiacji społecznej

PED_K1_W07,
PED_K1_W08,
PED_K1_W09,
PED_K1_W10,
PED_K1_W24

egzamin pisemny

sposoby wyjaśniania zjawisk dewiacyjnych w ramach
paradygmatu etiologicznego.

PED_K1_W07,
PED_K1_W08,
PED_K1_W09,
PED_K1_W10,
PED_K1_W24

egzamin pisemny

sposoby wyjaśniania zjawisk dewiacyjnych w ramach
paradygmatu reaktywnego.

PED_K1_W07,
PED_K1_W08,
PED_K1_W09,
PED_K1_W10,
PED_K1_W24

egzamin pisemny

W4

społeczne uwarunkowania zjawisk dewiacyjnych

PED_K1_W08,
PED_K1_W09,
PED_K1_W10,
PED_K1_W24

egzamin pisemny

W5

zasady komunikacji w podkulturach dewiacyjnych

PED_K1_W10,
PED_K1_W11,
PED_K1_W24

egzamin pisemny

U1

identyﬁkować formułowane w obrębie poszczególnych
nurtów: przyczyny, konieczne warunki wystąpienia,
konsekwencje oraz sposoby rozwiązywania problemów
społecznych.

PED_K1_U01,
PED_K1_U03,
PED_K1_U04,
PED_K1_U06,
PED_K1_U09

egzamin pisemny

U2

dostrzegać podobieństwa i różnice pomiędzy
poszczególnymi sposobami interpretowania zjawisk
w zakresie towarzyszących im założeń o charakterze
antropologicznym i założeń dotyczących wizji ładu
społecznego.

PED_K1_U01,
PED_K1_U03,
PED_K1_U04,
PED_K1_U09

egzamin pisemny

U3

analizować konkretne zjawiska dewiacyjne
z uwzględnieniem odmiennych, często
konkurencyjnych stanowisk teoretycznych.

PED_K1_U01,
PED_K1_U03,
PED_K1_U04,
PED_K1_U06

egzamin pisemny

U4

samodzielnie uzupełniać wiedzę z zakresu dorobku
teoretycznego obejmujące kwestie dewiacji
społecznych

PED_K1_U03,
PED_K1_U06,
PED_K1_U09

egzamin pisemny

K1

krytycznej analizy kształtowanych pod wpływem
dominującej ideologii, kultury masowej, propagandy,
etc. sposobów wyjaśniania zjawisk dewiacyjnych
i wykorzystywania przy tym kompetencji określonych
w grupie efektów: Umiejętności

PED_K1_K03,
PED_K1_K06,
PED_K1_K10

egzamin pisemny

K2

aﬁrmatywnego odnoszenia się do kształtowanych pod
wpływem dominującej ideologii, kultury masowej,
propagandy, etc. sposobów wyjaśniania zjawisk
dewiacyjnych i wykorzystywania przy tym kompetencji
określonych w grupie efektów: umiejętności.

PED_K1_K03,
PED_K1_K06,
PED_K1_K10

egzamin pisemny

W1

W2

W3

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy

251 / 324

K3

akcentowania wpływu środowiska lokalnego na rozwój
zachowań dewiacyjnych

PED_K1_K04,
PED_K1_K06,
PED_K1_K07,
PED_K1_K08,
PED_K1_K10

K4

podkreślania roli, jaką odgrywają instytucje oświatowe
w zakresie przeciwdziałania powstawaniu zachowań
dewiacyjnych

PED_K1_K04,
PED_K1_K07,
PED_K1_K08,
PED_K1_K09,
PED_K1_K10

egzamin pisemny

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

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.

1. Wielorakie konteksty występowania pojęcia dewiacja społeczna oraz terminów
pokrewnych.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, K1, K2,
K3, K4

2.

2. Wizja człowieka i wizja ładu społecznego, teoretyczne podłoże reﬂeksji nad
dewiacją społeczną.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, K1, K2,
K3, K4

3.

3. Nurt patologii społecznej – w kręgu inspiracji darwinizmu
(C. Lombroso, Ch. Henderson, S. Smith)

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, K1, K2,
K3, K4

4.

4. Nurt dezorganizacji społecznej
• F. Znaniecki i W. Thomas,
• szkoła ekologii społecznej (R. E. Park),
• kontynuatorzy: E.W. Burges, C.R. Shaw,
• obszar miejski jako motyw współczesnej reﬂeksji nad zjawiskami patologii społ.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, K1, K2,
K3, K4

5.

5. Nurt konﬂiktu wartości
• wartości i wartościowanie – użyteczność/bezużyteczność kategorii w wyjaśnianiu
problemów społecznych,
• T. Sellin – teoria konﬂiktu kultur,
• A. K. Cohen – teoria podkultur dewiacyjnych,
• W. B. Miller – koncepcja kultury warstw niższych,

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, K1, K2,
K3, K4

Sylabusy
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6.

6. Nurt zachowań dewiacyjnych
• E. Durkheim,
• ujęcie strukturalne, teoria anomii R. Mertona,
• teoria zróżnicowanych możliwości (R. A. Cloward i L. E. Ohlin),
• teoria zróżnicowanych powiązań (D. Suttherland),
• teoria neutralizacji (D. Matza i G.M. Sykes),
• (W.R. Reckless, I. Nye, T. Hirschi, F. Trasher, C. Shaw i H. McCay, C. Shrag)

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, K1, K2,
K3, K4

7.

7. Perspektywa krytyczna. Marksowska i neo-marksowska wizja przyczyn i
warunków występowania problemów społeczno-patologicznych

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, K1, K2,
K3, K4

8.

8. Społeczny konstruktywizm
• J. I. Kitsue i A. Cicourel,
• E. Lemert,
• K. T. Erikson,
• H. Becker
• E. Goﬀman

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, K1, K2,
K3, K4

9.

9. Koncepcja paniki moralnej (S. Cohen)

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, K1, K2,
K3, K4

10.

10. Przemiany ostatnich dekad, wpływ doktryny neoliberalnej na sposób
postrzegania zjawisk społeczno-patologicznych

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, K1, K2,
K3, K4

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny, min. 60% poprawnych odpowiedzi

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych

Sylabusy
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Metodyka wychowania resocjalizującego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Pedagogika resocjalizacyjna

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDResS.1100.5e4beea6c5242.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Pedagogika

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem wykładów jest prezentacja studentom teoretycznych zagadnień z zakresu metodyki resocjalizacji,
skoncentrowanej wokół paradygmatu humanistycznego i nurtu resocjalizacji kreującej. Dodatkowo
na ćwiczeniach student pozna wybrane metody pracy resocjalizacyjnej zarówno w instytucjach jak i środowisku
otwartym. Dodatkowym celem jest zorganizowanie wizyt studyjnych do wybranych placówek realizujących
wybrane metody z zakresu resocjalizacji. W wyniku przeprowadzonych wykładów student będzie posiadał
kompendium wiedzy z metodyki wychowania resocjalizującego, łącznie z konkretnymi metodami pracy z osobami
społecznie niedostosowanymi

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

1. współczesne systemy i koncepcje wychowania
i edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi oraz dzieci i młodzieży zagrożonych
niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych
społecznie.

PED_K1_W01,
PED_K1_W02,
PED_K1_W05,
PED_K1_W06,
PED_K1_W07,
PED_K1_W10,
PED_K1_W11,
PED_K1_W13,
PED_K1_W14

egzamin ustny, projekt

W2

2. zasady organizacji i metodyki kształcenia uczniów
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie
integracyjnym i włączającym

PED_K1_W01,
PED_K1_W02,
PED_K1_W03,
PED_K1_W04,
PED_K1_W05,
PED_K1_W06,
PED_K1_W07,
PED_K1_W08,
PED_K1_W09,
PED_K1_W10,
PED_K1_W24

egzamin ustny, projekt

W3

3. programy wychowawcze, resocjalizacyjne
i terapeutyczne w pracy z osobami o specjalnych
potrzebach edukacyjnych i osobami z zaburzeniami
społecznego funkcjonowania oraz posiada wiedzę
na temat zasad ich konstruowania i ewaluacji.

PED_K1_W10,
PED_K1_W11,
PED_K1_W12,
PED_K1_W13,
PED_K1_W14,
PED_K1_W15

egzamin ustny, projekt

W4

4. merytoryczne i metodyczne podstawy niezbędne
do prowadzenia oddziaływań wychowawczych,
rewalidacyjno- resocjalizacyjnych i terapeutycznych
kierowanych do różnych grup odbiorców.

PED_K1_W07,
PED_K1_W09,
PED_K1_W14,
PED_K1_W16,
PED_K1_W21,
PED_K1_W22

egzamin ustny, projekt

1. prowadzić zajęcia w grupie zróżnicowanej,
indywidualizować zadania i dostosowywać metody
i treści do potrzeb i możliwości uczniów
i wychowanków oraz wykorzystywać zasady i metody
indywidualnego projektowania zajęć wychowawczych,
rewalidacyjnych i resocjalizacyjnych

PED_K1_U01,
PED_K1_U02,
PED_K1_U03,
PED_K1_U04,
PED_K1_U05,
PED_K1_U06,
PED_K1_U07,
PED_K1_U08,
PED_K1_U09,
PED_K1_U18

egzamin ustny, projekt

2. projektować i prowadzić zajęcia wychowawcze,
rehabilitacyjne i resocjalizacyjne oraz prowadzić ich
ewaluację.

PED_K1_U01,
PED_K1_U05,
PED_K1_U06,
PED_K1_U07,
PED_K1_U08,
PED_K1_U09,
PED_K1_U12,
PED_K1_U13

egzamin ustny, projekt

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

U2

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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K1

1. podejmowania działań pedagogicznych
w instytucjach edukacyjnych i wychowawczych,
środowisku otwartym i rodzinie, wykazywania
aktywności w realizacji indywidualnych i zespołowych
zadań zawodowych nauczyciela- pedagoga
specjalnego i resocjalizacyjnego

PED_K1_K01,
PED_K1_K02,
PED_K1_K03,
PED_K1_K04,
PED_K1_K05,
PED_K1_K06,
PED_K1_K07,
PED_K1_K09

egzamin ustny, projekt

K2

2. pogłębiania wiedzy i umiejętności oraz
kształtowania postaw prospołecznych wobec osób
o specjalnych potrzebach edukacyjnych i problemach
wychowawczych.

PED_K1_K08,
PED_K1_K09

egzamin ustny, projekt

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

ćwiczenia

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do ćwiczeń

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Teoretyczne podstawy metodyki resocjalizacji

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

2.

Sytuacja wychwoawcza- jej kreowanie i wykorzystywanie w projektowaniu
oddziaływań resocjalizacyjnych

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

3.

Rola autorytetu pedagogga resocjalizującego w sytuacji wychowawczej i
zastosowaniu metod pracy resocjalizacyjnej

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

4.

Nurt kreującej pedagogiki resocjalizacyjnej. Pedagogika resocjalizacyjna w
działaniu

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

5.

Metody twórczej resocjalizacji

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

6.

Wybrane nurty i ujęcia programów resocjalizacyjnych: terapia behawioralna w
resocjalizacji, psychodynamiczne przesłanki oddziaływań resocjalizacyjnych,
kognitywno- behawioralne ujęcie programów resocjalizayjnych

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin ustny

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń wraz z
praktykami zgodnie z kryteriami podanymi przez prowadzącego.
Zaliczenie to jest z kolei warunkiem przystąpienia do egzaminu.

ćwiczenia

projekt

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń wraz z
praktykami zgodnie z kryteriami podanymi przez prowadzącego.
Zaliczenie to jest z kolei warunkiem przystąpienia do egzaminu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Elementy socjoterapii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Pedagogika społeczno-opiekuńcza

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDPSS.1100.5cdbee791c95e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Pedagogika

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest stworzenie studentom warunków do uczenia się przez doświadczanie różnych sytuacji bycia
w grupie. Cały cykl zajęć tworzy pewną dynamiczną całość warunkowaną określonymi etapami pracy z grupą.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

specyﬁkę socjoterapii w środowisku otwartym
i zamkniętym.

PED_K1_W11

prezentacja
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W2

procesy grupowe, reguły pracy grupy, rozumie
znaczenie kontraktu grupowego w regulacji
zachowania członków grupy.

PED_K1_W13

prezentacja

W3

podstawowe metody pracy socjoterapeutycznej.

PED_K1_W17

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

skutecznie komunikować się i współpracować
w grupie.

PED_K1_U10

prezentacja

U2

posługiwać się metodami socjoterapeutycznymi.

PED_K1_U12

prezentacja

PED_K1_K03

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

poznawania siebie w różnych relacjach zadaniowych
i rozwijania motywacji do ciągłej pracy nad
doskonaleniem umiejętności organizowania
i prowadzenia grupy socjoterapeutycznej.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

analiza problemu

5

przygotowanie do ćwiczeń

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

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.

Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Integracja i
rozwój grupy. Poziomy komunikacji w socjoterapii. Style komunikacji
interpersonalnej u osób z zaburzeniami emocjonalnymi.

W1

2.

Specyﬁka kontaktu terapeutycznego i istota kontraktu w pracy z grupą. Diagnoza
socjoterapeutyczna. Rozumienie procesu zmian.

W2

3.

Terapeutyczna funkcja czasu. Wykorzystanie Neurolingwistycznego
programowania
w leczeniu zaburzeń zachowania i niektórych zaburzeń emocjonalnych.

U1

4.

Udział Analizy Transakcyjnej w praktyce terapeutycznej.

U1

Sylabusy
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5.

Socjoterapeutyczne właściwości dramy.

U2

6.

Terapeutyczne walory twórczości plastycznej – arteterapia.

U2

7.

Rola muzykoterapii w pracy indywidualnej i grupowej; ćwiczenia relaksacyjne i
koncentrujące. Psychoterapia ciała w pracy z grupą.

U1, U2

8.

Specyﬁka metody pracy z ciałem w praktyce terapeutycznej.

U1, U2

9.

Analiza wybranych programów socjoterapeutycznych.

W3, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
• metody eksponujące (pokaz), • metody praktyczne (symulacja), ćwiczenia przedmiotowe, analiza przypadków, dyskusja,
wykład z prezentacją multimedialną, metoda sytuacyjna
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest aktywny udział w 90% zajęciach,
znajomość literatury przedmiotu, własna samoocena oraz prezentacja
wybranego programu socjoterapeutycznego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
ukończony kurs z komunikacji interpersonalnej

Sylabusy
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Praktyka zawodowa II (w instytucjach resocjalizacyjnych)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Pedagogika resocjalizacyjna

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDResS.1100.603f71bb4487e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Pedagogika

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
praktyki: 75

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem praktyk jest poznanie specyﬁki pracy w różnych instytucjach/organizacjach związanych z kierunkiem
studiów oraz wybraną ścieżką, przygotowanie studenta do wykorzystywania nabytej w trakcie studiów wiedzy
teoretycznej w przyszłej pracy zawodowej, rozwijanie praktycznych umiejętności potrzebnych do wykonywania
pracy zawodowej zgodnej z kierunkiem kształcenia.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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PED_K1_W10,
PED_K1_W12,
PED_K1_W13

zaliczenie

U1

wykorzystać wiedzę pedagogiczna w czasie zajęć
z różnymi wiekowo i kompetencyjnie dziećmi,
młodzieżą oraz dorosłymi w placówkach
resocjalizacyjnych

PED_K1_U01,
PED_K1_U02,
PED_K1_U03,
PED_K1_U04,
PED_K1_U05

zaliczenie

U2

stosować poznane rozwiązania metodyczne
w konkretnych sytuacjach wychowawczych
w instytucjach resocjalizacyjnych

PED_K1_U01,
PED_K1_U02,
PED_K1_U03,
PED_K1_U05

zaliczenie

U3

powiązać poznaną wiedzę teoretyczną z praktycznym
jej zastosowaniem w procesie resocjalizacji

PED_K1_U01,
PED_K1_U02,
PED_K1_U04,
PED_K1_U05

zaliczenie

podjęcia czynności praktycznych w ramach
PED_K1_K03,
obowiązków personelu wychowawczego w instytucjach
PED_K1_K07
resocjalizacyjnych

zaliczenie

W1

praktyczne aspekty realizowania strategii i procedur
oddziaływań w instytucjach resocjalizacyjnych

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
praktyki

75

konsultacje

15

przygotowanie do zajęć

10

przygotowanie projektu

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
125

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Stosownie do typu i rodzaju instytucji, w której praktyka jest realizowana.
1.

Zapoznanie ze specyﬁką instytucji, a w szczególności z jej strukturą organizacyjną
oraz programami pracy resocjalizacyjnej i sposobami ich realizacji.

W1, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, burza mózgów, metoda sytuacyjna,
metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

praktyki

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia praktyk jest złożenie następujących dokumentów:
dzienniczek praktyk; opinia - wyznaczony przez placówkę pracownik –
opiekun praktyki, podsumowuje przebieg praktyki w formie opinii
uwzględniającej osiągnięcia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji
studenta; komplet konspektów prowadzonych zajęć i innych wymaganych
materiałów - złożony przez studenta zatwierdzony przez pracownika
placówki; sprawozdanie z praktyk; skierowanie z wypełnionym
potwierdzeniem przyjęcia na praktykę. Praca własna studenta obejmuje:
działania przygotowujące tj.: rozpoznanie środowiska lokalnego, spotkania
organizacyjne nakierowane na wybór odpowiedniej placówki; konsultacje z
opiekunem praktyk i przedstawicielami instytucji, w których odbywana
jest praktyka; opracowanie konspektu oraz innej wymaganej dokumentacji
zgodnie z otrzymanymi wskazówkami; przygotowanie się do realizacji
wcześniej opracowanych zajęć; analizę literatury wskazanej przez
opiekuna praktyk.
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Metodyka pracy proﬁlaktycznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Pedagogika społeczno-opiekuńcza

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDPSS.1100.620270126b448.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Pedagogika

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0113Kształcenie nauczycieli bez specjalizacji
tematycznej

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi metodyki pracy proﬁlaktycznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zasady projektowania oddziaływań proﬁlaktycznych
na poziomie uniwersalnym, selektywnym
i wskazującym

PED_K1_W08,
PED_K1_W09,
PED_K1_W11,
PED_K1_W13,
PED_K1_W17

zaliczenie pisemne,
projekt, aktywne
uczestnictwo w zajęciach
(weryﬁkowane przez
osobę prowadzącą)

W2

podstawowe zasady i normy etyczne niezbędne
w tracie prowadzenia oddziaływań proﬁlaktycznych

PED_K1_W19

zaliczenie pisemne,
projekt, aktywne
uczestnictwo w zajęciach
(weryﬁkowane przez
osobę prowadzącą)

W3

specyﬁkę instytucji prowadzących działania w zakresie
proﬁlaktyki

PED_K1_W13,
PED_K1_W15

zaliczenie pisemne,
aktywne uczestnictwo w
zajęciach (weryﬁkowane
przez osobę prowadzącą)

W4

zasady projektowania ścieżki własnego rozwoju
zawodowego

PED_K1_W20

aktywne uczestnictwo w
zajęciach (weryﬁkowane
przez osobę prowadzącą)

U1

adekwatnie dobierać, tworzyć i dostosowywać
do zróżnicowanych potrzeb odbiorców oddziaływań
proﬁlaktycznych materiały i środki oraz metody
i strategie proﬁlaktyczne

PED_K1_U01,
PED_K1_U02

zaliczenie pisemne,
projekt, aktywne
uczestnictwo w zajęciach
(weryﬁkowane przez
osobę prowadzącą)

U2

inicjować pracę w grupie z wykorzystaniem metod
aktywizujących

PED_K1_U12

aktywne uczestnictwo w
zajęciach (weryﬁkowane
przez osobę prowadzącą)

U3

projektować, realizować i ewaluować programy
proﬁlaktyczne skierowane do różnych środowisk
wychowawczych.

PED_K1_U16,
PED_K1_U18

zaliczenie pisemne,
projekt, aktywne
uczestnictwo w zajęciach
(weryﬁkowane przez
osobę prowadzącą)

U4

pracować w zespole i konstruktywnie reagować
na sytuacje trudne pojawiające się podczas
współdziałania członków grupy

PED_K1_U12

aktywne uczestnictwo w
zajęciach (weryﬁkowane
przez osobę prowadzącą)

K1

komunikowania się i współpracy z otoczeniem oraz
do aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach
realizujących działania pedagogiczne w trakcie
planowania i wdrażania oddziaływań proﬁlaktycznych

PED_K1_K07

aktywne uczestnictwo w
zajęciach (weryﬁkowane
przez osobę prowadzącą)

K2

przejęcia odpowiedzialności za własne przygotowanie
do pracy w obszarze proﬁlaktyki społecznej,
podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich
skutki

PED_K1_K06

aktywne uczestnictwo w
zajęciach (weryﬁkowane
przez osobę prowadzącą)

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie projektu

20

Sylabusy
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przygotowanie do zajęć

10

przygotowanie do sprawdzianu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

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.

Etapy konstruowania, wdrażania i ewaluacji oddziaływań proﬁlaktycznych na
poziomie uniwerslanym, selektywnym i wskazującym

W1, W4, U1, U3, U4, K1,
K2

2.

Podstwowe umiejętności wzmacniające motywację do udziału w działaniach z
zakresu proﬁlaktyki społecznej

W2, W4, U1, U2, U3, U4,
K1, K2

3.

Instytucje realizujące działania proﬁlaktyczne

W3, W4, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, metoda sytuacyjna, inscenizacja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, projekt, aktywne
uczestnictwo w zajęciach (weryﬁkowane
przez osobę prowadzącą)

Warunki zaliczenia przedmiotu
aktywne uczestnictwo w zajęciach
(weryﬁkowane przez osobę prowadzącą);
projekt oddziaływań proﬁlaktycznych
skierowanych do wybranej grupy; kolokwium
zaliczeniowe.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość zagadnień z zakresu: pedagogiki; teoretycznych podstaw wychowania; biomedycznych podstaw rozwoju;
teoretycznych podstaw kształtowania stosunków interpersonalnych; psychologii rozwojowej i wychowawczej; komunikacji
interpersonalnej, procesów grupowych oraz zaburzeń zachowania dzieci.

Sylabusy
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Metodyka pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Pedagogika społeczno-opiekuńcza

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDPSS.1100.1567424458.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Pedagogika

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0113Kształcenie nauczycieli bez specjalizacji
tematycznej

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z deﬁnicjami i klasyﬁkacją specjalnych potrzeb edukacyjnych

C2

Zapoznanie studentów z podstawą prawną klasyﬁkacji i organizacji pomocy dla dzieci ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi

C3

Zapoznanie studentów z metodami i formami pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

C4

Wyposażenie studentów w umiejętność diagnozy specjalnych potrzeb edukacyjnych

C5

Wyposażenie studentów w umiejętność projektowania odpowiedniego wsparcia dla dzieci ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi

C6

Wyposażenie studentów w umiejętność organizacji pracy własnej z dziećmi ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi

C7

Wyposażenie studentów w umiejętność przeprowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

C8

Uwrażliwienie studentów na konieczność doskonalenia zawodowego oraz stałej gotowości do samokształcenia
w przedmiotowej kwestii

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

specjalne potrzeby edukacyjne

PED_K1_W01,
PED_K1_W03

zaliczenie pisemne,
prezentacja

W2

uregulowania prawne związane z klasyﬁkacją
i organizacją pomocy dla dzieci ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi

PED_K1_W15,
PED_K1_W17,
PED_K1_W23,
PED_K1_W25

zaliczenie pisemne,
prezentacja

W3

zasady, metody i formy pracy z dzieckiem
o specjalnych potrzebach edukacyjnych

PED_K1_W04,
PED_K1_W07,
PED_K1_W08,
PED_K1_W09,
PED_K1_W11,
PED_K1_W12,
PED_K1_W13,
PED_K1_W14,
PED_K1_W16,
PED_K1_W17,
PED_K1_W21,
PED_K1_W22,
PED_K1_W26

zaliczenie pisemne,
prezentacja

W4

podstawy funkcjonowania i patologie aparatu mowy,
zasady emisji głosu, podstawy funkcjonowania
narządu wzroku i równowagi.

PED_K1_W26

prezentacja

PED_K1_U03

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Sylabusy

dokonać syntezy interdyscyplinarnej wiedzy
pedagogicznej w ramach podstawowych zagadnień
pedagogicznych w celu analizowania i interpretowania
problemów edukacyjnych.
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U2

zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne
umiejętności korzystając z różnych źródeł (w języku
rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii
informacyjnych.

PED_K1_U06

zaliczenie pisemne

U3

dokonać analizy i samodzielnego opisu procesu
kształcenia a także dobierać, stosować, oceniać
i modyﬁkować różnorodne strategie wspomagania
i kierowania procesem nauczania-uczenia oraz
rozwiązywania problemów.

PED_K1_U10

zaliczenie pisemne

U4

przestrzegać zasad i norm etycznych w działaniach
na rzecz siebie i innych osób, dostrzegać i analizować
dylematy etyczne oraz przewidywać skutki
konkretnych działań pedagogicznych.

PED_K1_U13

zaliczenie pisemne

U5

rozpoznawać potrzeby, możliwości i uzdolnienia
uczniów oraz projektować i prowadzić działania
wspierające integralny rozwój uczniów, ich aktywność
i uczestnictwo w procesie kształcenia i wychowania
oraz w życiu społecznym.

PED_K1_U15

zaliczenie pisemne

U6

Pracować z dziećmi ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi, w tym z dziećmi z trudnościami
adaptacyjnymi związanymi z doświadczeniem
migracyjnym, pochodzącymi ze środowisk
zróżnicowanych pod względem kulturowym lub
z ograniczoną znajomością języka polskiego.

PED_K1_U17

zaliczenie pisemne

U7

Skutecznie realizować działania wspomagające
uczniów w świadomym i odpowiedzialnym
podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych.

PED_K1_U19

zaliczenie pisemne

K1

przejęcia odpowiedzialności za własne przygotowanie
do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone
działania oraz ich skutki, a także do promowania
wartości odpowiedzialności w środowisku.

PED_K1_K06

zaliczenie pisemne

K2

projektowania działań zmierzających do rozwoju
szkoły lub placówki systemu oświaty oraz
stymulowania poprawy jakości pracy tych instytucji.

PED_K1_K09

zaliczenie pisemne

K3

zachowania się w sposób profesjonalny oraz
przestrzegania zasad etyki zawodowej w każdym
obszarze działań.

PED_K1_K04

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

Przygotowanie prac pisemnych

15

Sylabusy

269 / 324

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

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.

Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w polskim systemie oświaty.
Analiza "Warnock Report" oraz krajowych rozporządzeń.

W1, W2, U2, K2

2.

Oddziaływanie edukacyjno – terapeutyczne w procesie edukacji dziecka. Rola
terapii pedagogicznej i modele oraz strategie jej postępowania. Korekta i
kompensacja. Ewaluacja działań.

W2, W3, U3, U7, K2, K3

3.

Diagnoza i terapia pedagogiczna dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

W2, U1, U4, U5, U6, K1,
K2

4.

Proﬁlaktyka i wczesna interwencja w pracy z dzieckiem z trudnościami w uczeniu
się.

W1, W3, U1, U5, U6, K1,
K3

5.

Przegląd metod terapii pedagogicznej wspierających uczniów z specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi.

W3, W4, U6, K3

6.

Planowanie i realizacja indywidualnych programów edukacyjnych oraz programów
terapeutycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

U1, U3, U7, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, burza mózgów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
90% obecności na zajęciach – wymóg dopuszczenia do
zaliczenia, przygotowanie do zajęć i aktywna praca na zajęciach
(odnotowywana przez prowadzącego), przygotowanie
prezentacji multimedialnej na temat SPE; praca pisemna
dotycząca postępowanie diagnostycznego i terapeutycznego
wobec dziecka z SPE.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie przedmiotu: "Zaburzenia w rozwoju dzieci i młodzieży"

Sylabusy
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Metodyka pracy w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Pedagogika społeczno-opiekuńcza

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDPSS.1100.62027291389da.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Pedagogika

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest przekazanie uczestnikom kursu wiedzy z zakresu metodyki pracy z podopiecznymi domów
pomocy społecznej i ośrodków wsparcia, ze szczególny uwzględnieniem struktury organizacyjnej tych instytucji
oraz realizowanych w nich form i metod pracy

C2

Celem kształcenia jest nabycie oraz doskonalenie przez uczestników kursu nabycie umiejętności praktycznego
wykorzystania wiedzy na temat form i metod pracy z podopiecznymi domów pomocy społecznej i ośrodków
wsparcia oraz identyﬁkacji i przezwyciężenia problemów związanych z prowadzeniem działalności opiekuńczej
w tych placówkach

C3

Celem kształcenia jest ukształtowanie w uczestnikach kursu kompetencji komunikacyjnych, organizacyjnych oraz
rozwijania gotowości do dalszego pogłębiania posiadanej wiedzy i umiejętności

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

miejsce domów pomocy społecznej i ośrodków
wsparcia w systemie pomocy społecznej

PED_K1_W15

dyskusja grupowa

W2

strukturę organizacyjną domów pomocy społecznej
i ośrodków wsparcia

PED_K1_W15

dyskusja grupowa

W3

zasady funkcjonowania domów pomocy społecznej
i ośrodków wsparcia

PED_K1_W15

dyskusja grupowa

W4

sylwetkę podopiecznego domów pomocy społecznej
i ośrodków wsparcia

PED_K1_W10,
PED_K1_W13,
PED_K1_W15

prezentacja, dyskusja
grupowa

W5

czynniki optymalizujące i destabilizujące przebieg
pracy z podopiecznymi domów pomocy społecznej
i ośrodków wsparcia

PED_K1_W10,
PED_K1_W13,
PED_K1_W15

prezentacja, dyskusja
grupowa

W6

formy i metody pracy z podopiecznymi domów
pomocy społecznej i ośrodków wsparcia

PED_K1_W11,
PED_K1_W13,
PED_K1_W15,
PED_K1_W16,
PED_K1_W17

prezentacja, dyskusja
grupowa

W7

sylwetkę pracownika domów pomocy społecznej
i ośrodków wsparcia

PED_K1_W15,
PED_K1_W16

dyskusja grupowa

W8

problemy napotykane w toku pracy z podopiecznymi
domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia

PED_K1_W15,
PED_K1_W16,
PED_K1_W17,
PED_K1_W19

prezentacja, dyskusja
grupowa

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować i oceniać sytuację podopiecznych domów
pomocy społecznej i ośrodków wsparcia

PED_K1_U01

prezentacja, dyskusja
grupowa

U2

projektować działania opiekuńcze w domach pomocy
społecznej i ośrodkach wsparcia

PED_K1_U01

prezentacja, dyskusja
grupowa

U3

analizować teksty źródłowe

PED_K1_U04

prezentacja, dyskusja
grupowa

U4

pracować w grupie

PED_K1_U12

dyskusja grupowa

U5

prowadzić dyskusję

PED_K1_U10

dyskusja grupowa

U6

samodzielnie opracowywać problemy o charakterze
teoretycznym

PED_K1_U06

prezentacja, dyskusja
grupowa

U7

selekcjonować informacje pod kątem ich przydatności

PED_K1_U06

prezentacja, dyskusja
grupowa

U8

odnosić rozstrzygnięcia o charakterze teoretycznym
do sfery praktyki

PED_K1_U06

prezentacja, dyskusja
grupowa

U9

poprawnie argumentować

PED_K1_U10

prezentacja, dyskusja
grupowa

PED_K1_K07

prezentacja, dyskusja
grupowa

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Sylabusy

rozwijania kompetencji komunikacyjnych
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K2

kreatywnego wyrażania myśli i doświadczeń

PED_K1_K07

prezentacja, dyskusja
grupowa

K3

rozwijania kompetencji organizacyjnych

PED_K1_K01

prezentacja, dyskusja
grupowa

K4

dalszego pogłębiania wiedzy i umiejętności nabytych
w trakcie zajęć

PED_K1_K06

prezentacja, dyskusja
grupowa

K5

przestrzegania standardów etyki zawodowej w pracy
z podopiecznymi domów pomocy społecznej
i ośrodków wsparcia

PED_K1_K04,
PED_K1_K05

prezentacja, dyskusja
grupowa

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

15

przygotowanie do ćwiczeń

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Domy pomocy społecznej i ośrodki wsparcia w systemie pomocy społecznej

W1, U3, U5, U7, U9, K1,
K2, K4

2.

Organizacja i funkcjonowanie domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia

W2, W3, U3, U4, U5, U7,
U8, U9, K1, K2, K4

3.

Sylwetka podopiecznego domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia

W4, W5, U1, U2, U3, U5,
U7, U8, U9, K1, K2, K3,
K4

4.

Sylwetka pracownika domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia

W7, U1, U2, U3, U4, U6,
U7, U8, U9, K1, K2, K3,
K4, K5

5.

Formy i metody pracy z podopiecznymi domów pomocy społecznej i ośrodków
wsparcia

W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, U8, U9, K1, K2,
K3, K4, K5

6.

Czynniki wspierające i destabiliuzujące przebieg pracy z podopiecznymi domów
pomocy społecznej i ośrodków wsparcia

W5, U1, U2, U3, U7, U8,
U9, K1, K2, K3, K4, K5

7.

Wybrane problemy związane z pracą z podopiecznymi domów pomocy społeczej i
ośrodków wsparcia

W8, U1, U2, U4, U5, U6,
U7, U8, U9, K1, K2, K3,
K4, K5

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, burza mózgów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

prezentacja, dyskusja
grupowa

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunki zaliczenia zajęć: 1. obecność na zajęciach 2.
przygotowanie dwóch projektów dotyczących: - działań
wspierająco-aktywizujących (na potrzeby ośrodków wsparcia))
- indywidualnego planu wsparcia (na potrzeby domów pomocy
społecznej)
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Praktyka zawodowa II (w domach pomocy społecznej i ośrodkach
wsparcia)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Pedagogika społeczno-opiekuńcza

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDPSS.1100.62027315afcdf.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Pedagogika

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
praktyki: 50

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem praktyki zawodowej jest nabycie przez uczestników wiedzy dotyczącej specyﬁki pracy w domu pomocy
społecznej i ośrodku wsparcia.

C2

Celem praktyki zawodowej jest nabycie oraz doskonalenie przez uczestników umiejętności praktycznego
wykorzystania wiedzy teoretycznej dotyczącej specyﬁki pracy w domu pomocy społecznej i ośrodku wsparcia.

C3

Celem praktyki zawodowej jest ukształtowanie w uczestnikach kompetencji przydatnych w pracy w domu pomocy
społecznej i ośrodku wsparcia.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

strukturę organizacyjną i zasady funkcjonowania domu
PED_K1_W15
pomocy społecznej i ośrodka wsparcia

rozmowa
podsumowująca przebieg
praktyki zawodowej

W2

sylwetkę podopiecznych domu pomocy społecznej
i ośrodka wsparcia

PED_K1_W13,
PED_K1_W15

rozmowa
podsumowująca przebieg
praktyki zawodowej

W3

sylwetkę pracowników domu pomocy społecznej
i ośrodka wsparcia

PED_K1_W16

rozmowa
podsumowująca przebieg
praktyki zawodowej

W4

formy i metody pracy z podopiecznymi domu pomocy
społecznej i ośrodka wsparcia

PED_K1_W17

raport, rozmowa
podsumowująca przebieg
praktyki zawodowej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować i oceniać sytuację i potrzeby
podopiecznych domów pomocy społecznej i ośrodków
wsparcia

PED_K1_U01

rozmowa
podsumowująca przebieg
praktyki zawodowej

U2

projektować i realizować działania opiekuńcze w domu
pomocy społecznej i ośrodku wsparcia

PED_K1_U01

rozmowa
podsumowująca przebieg
praktyki zawodowej

U3

odnosić rozstrzygnięcia o charakterze teoretycznym
do sfery praktyki

PED_K1_U06

rozmowa
podsumowująca przebieg
praktyki zawodowej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

rozwijania kompetencji komunikacyjnych

PED_K1_K07

rozmowa
podsumowująca przebieg
praktyki zawodowej

K2

kreatywnego wyrażania myśli i doświadczeń

PED_K1_K07

raport, rozmowa
podsumowująca przebieg
praktyki zawodowej

K3

rozwijania kompetencji organizacyjnych

PED_K1_K01

raport

K4

dalszego pogłębiania wiedzy i umiejętności nabytych
w toku zajęć

PED_K1_K06

rozmowa
podsumowująca przebieg
praktyki zawodowej

K5

przestrzegania standardów etyki zawodowej w pracy
z podopiecznymi domów pomocy społecznej i ośrodku
wsparcia

PED_K1_K04

raport, rozmowa
podsumowująca przebieg
praktyki zawodowej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

praktyki

50

przygotowanie dokumentacji

10

Sylabusy

276 / 324

przygotowanie do zajęć

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Analiza dokumentacji związanej ze strukturą organizacyjną domu pomocy
społecznej i ośrodka wsparcia

W1, K3, K4

2.

Zapoznanie się z zasadami pracy w domu pomocy społecznej i ośrodka wsparcia

W1, U1, K3, K4

3.

Zapoznanie się z formami pracy realizowanymi w domu pomocy społecznej i
ośrodku wsparcia

W2, W3, W4, U1, U2, U3,
K3, K4, K5

4.

Obserwowanie zadań realizowanych przez pracowników domu pomocy społecznej
i ośrodka wsparcia

W2, W3, U1, U3, K3, K4,
K5

5.

Podejmowanie zadań realizowanych w domu pomocy społecznej i ośrodka
wsparcia (przy współudziale pracowników tej instytucji)

U2, U3, K1, K2, K3, K4,
K5

6.

Samodzielna realizacja zadań na rzecz podopiecznych domu pomocy społecznej i
ośrodka wsparcia

U1, U2, K1, K2, K3, K4,
K5

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, analiza przypadków, konsultacje, praktyka zawodowa
Rodzaj zajęć

praktyki

Formy zaliczenia

raport, rozmowa podsumowująca
przebieg praktyki zawodowej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zrealizowanie 50 h praktyki zawodowej w domu pomocy
społecznej i ośrodku wsparcia; przygotowanie i
przedstawienie dokumentacji z przebiegu praktyki
zawodowej; rozmowa z opiekunem praktyk na temat
przebiegu praktyki zawodowej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Udział w praktyce obowiązkowy

Sylabusy
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Podstawy seksuologii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Pedagogika resocjalizacyjna

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDResS.1200.5e4beea1e318e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie z wybranymi zagadnieniami z zakresu psychoseksuologii, seksuologii klinicznej, seksuologii
społecznej i seksuologii sądowej;

C2

Zapoznanie z etiologią działań seksualnych osób naruszających obowiązujące przepisy prawne;

C3

Nabycie kompetencji do podjęcia wczesnej pomocy dzieciom doświadczającym przemocy seksualnej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

podstawowe terminy stosowane w seksuologii,
obszary jej zainteresowań, specyﬁkę seksuologii
społecznej, klinicznej sądowej i kulturowej

PED_K1_W08,
PED_K1_W09

zaliczenie pisemne

W2

biologiczne i psychospołeczne uwarunkowania rozwoju
seksualnego

PED_K1_W08,
PED_K1_W09

zaliczenie pisemne

W3

specyﬁkę potrzeby seksualnej człowieka

PED_K1_W08,
PED_K1_W09

zaliczenie pisemne

W4

charakterystykę zachowań seksualnych dzieci
i młodzieży oraz problematykę wychowania
seksualnego

PED_K1_W08,
PED_K1_W09

zaliczenie pisemne

W5

pojęcie normy i patologii w seksuologii klinicznej

PED_K1_W08,
PED_K1_W09

zaliczenie pisemne

W6

klasyﬁkacje dysfunkcji seksualnych i ich obraz
kliniczny

PED_K1_W08

zaliczenie pisemne

W7

specyﬁkę dewiacji seksualnych

PED_K1_W08

zaliczenie pisemne

W8

problematykę wykorzystywania seksualnego
nieletnich (przyczyny, skutki, działania proﬁlaktyczne
i sposoby podejmowania interwencji terapeutycznej)

PED_K1_W08,
PED_K1_W22

zaliczenie pisemne

W9

sytuację prawną, społeczną i zdrowotną osób LGBT

PED_K1_W08

zaliczenie pisemne

W10

charakterystykę seksualności osób niepełnosprawnych

PED_K1_W08,
PED_K1_W25

zaliczenie pisemne

PED_K1_U06

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

samodzielnie zdobywać wiedzę z obszaru seksuologii
korzystając z różnorodnych profesjonalnych źródeł

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

zachowania się w sposób profesjonalny oraz
przestrzegania zasad etyki zawodowej

PED_K1_K04

zaliczenie pisemne

K2

komunikowania się i współpracy z otoczeniem, w tym
z osobami niebędącymi specjalistami w danej
PED_K1_K07
dziedzinie, oraz do aktywnego uczestnictwa w grupach
i organizacjach realizujących działania pedagogiczne

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

15

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

przygotowanie do zajęć

10

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
50

ECTS
2.0
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Liczba godzin
15

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Seksuologia jako nauka, jej podstawowe terminy, działy i obszary zainteresowań.
Specyﬁka potrzeby seksualnej.

W1, W3, U1, K1, K2

2.

Biologiczne i psychospołeczne podstawy rozwoju seksualnego

W2, U1, K1, K2

3.

Zachowania seksualne dzieci i młodzieży. Wychowania seksualne.

W4, U1, K1, K2

4.

Norma i patologia w seksuologii klinicznej - granice, typowość i inność

W5, U1, K1, K2

5.

Dysfunkcje seksualne i ich obraz kliniczny. Dewiacje seksualne.

W6, W7, U1, K1, K2

6.

Wykorzystywanie seksualne nieletnich (przyczyny, skutki, proﬁlaktyka, sposoby
podejmowania interwencji terapeutycznej)

W8, U1, K1, K2

7.

Sytuacja prawna, społeczna i zdrowotna osób LGBT

W9, U1, K1, K2

8.

Seksualność osób niepełnosprawnych

W10, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uzyskanie minimum 60% punktów
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Podstawy seksuologii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Pedagogika społeczno-opiekuńcza

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDPSS.1200.5e4beea1e318e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie z wybranymi zagadnieniami z zakresu psychoseksuologii, seksuologii klinicznej, seksuologii
społecznej i seksuologii sądowej;

C2

Zapoznanie z etiologią działań seksualnych osób naruszających obowiązujące przepisy prawne;

C3

Nabycie kompetencji do podjęcia wczesnej pomocy dzieciom doświadczającym przemocy seksualnej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

podstawowe terminy stosowane w seksuologii,
obszary jej zainteresowań, specyﬁkę seksuologii
społecznej, klinicznej sądowej i kulturowej

PED_K1_W08,
PED_K1_W09

zaliczenie pisemne

W2

biologiczne i psychospołeczne uwarunkowania rozwoju
seksualnego oraz specyﬁkę potrzeby seksualnej
człowieka

PED_K1_W08,
PED_K1_W09

zaliczenie pisemne

W3

charakterystykę zachowań seksualnych dzieci
i młodzieży oraz problematykę wychowania
seksualnego

PED_K1_W08,
PED_K1_W09

zaliczenie pisemne

W4

pojęcie normy i patologii w seksuologii klinicznej

PED_K1_W08,
PED_K1_W09

zaliczenie pisemne

W5

klasyﬁkacje dysfunkcji seksualnych i ich obraz
kliniczny oraz specyﬁkę dewiacji seksualnych

PED_K1_W08

zaliczenie pisemne

W6

problematykę wykorzystywania seksualnego
nieletnich (przyczyny, skutki, działania proﬁlaktyczne
i sposoby podejmowania interwencji terapeutycznej)

PED_K1_W08,
PED_K1_W22

zaliczenie pisemne

W7

sytuację prawną, społeczną i zdrowotną osób LGBT

PED_K1_W08

zaliczenie pisemne

W8

charakterystykę seksualności osób niepełnosprawnych

PED_K1_W08,
PED_K1_W25

zaliczenie pisemne

PED_K1_U06

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

samodzielnie zdobywać wiedzę z obszaru seksuologii
korzystając z różnorodnych profesjonalnych źródeł

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

zachowania się w sposób profesjonalny oraz
przestrzegania zasad etyki zawodowej

PED_K1_K04

zaliczenie pisemne

K2

komunikowania się i współpracy z otoczeniem, w tym
z osobami niebędącymi specjalistami w danej
PED_K1_K07
dziedzinie, oraz do aktywnego uczestnictwa w grupach
i organizacjach realizujących działania pedagogiczne

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

15

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

przygotowanie do zajęć

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Seksuologia jako nauka, jej podstawowe terminy, działy i obszary zainteresowań.
Specyﬁka potrzeby seksualnej człowieka.

W1, U1, K1, K2

2.

Biologiczne i psychospołeczne podstawy rozwoju seksualnego

W2, U1, K1, K2

3.

Zachowania seksualne dzieci i młodzieży. Wychowania seksualne.

W3, U1, K1, K2

4.

Norma i patologia w seksuologii klinicznej - granice, typowość i inność

W4, U1, K1, K2

5.

Dysfunkcje seksualne i ich obraz kliniczny. Dewiacje seksualne.

W5, U1, K1, K2

6.

Wykorzystywanie seksualne nieletnich (przyczyny, skutki, proﬁlaktyka, sposoby
podejmowania interwencji terapeutycznej)

W6, U1, K1, K2

7.

Sytuacja prawna, społeczna i zdrowotna osób LGBT

W7, U1, K1, K2

8.

Seksualność osób niepełnosprawnych

W8, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uzyskanie minimum 60% punktów
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Streetworking
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Pedagogika resocjalizacyjna

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDResS.1200.62023a1c9a719.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Pedagogika

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem ćwiczeń jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy na temat specyﬁki metody pracy, jaką jest
streetworking, charakterystyka przestrzeni ulicy oraz osób na niej aktywnych. Wszystko to w kontekście pracy
w środowisku otwartym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

284 / 324

W1

najważniejsze tradycyjne i współczesne nurty oraz
systemy pedagogiczne, ich historyczne i kulturowe
uwarunkowania i w ich kontekście potraﬁ umiejscowić
pracę z osobami w przestrzeni ulicy. zagadnienia
z zakresu mikro- i makrostrukturalnych zjawisk
i procesów społecznych, współtworzącą teoretyczne
podstawy działalności streetworkera oraz elementarną
wiedzę o rodzajach więzi społecznych i rządzących
nimi prawidłowościach. zagadnienia w zakresie
współczesnych teorii, koncepcji i praktyk wychowania
w środowisku otwartym oraz rozumie różnorodne
uwarunkowania tych procesów. w zakresie środowisk
wychowawczych ich specyﬁce i procesach w nich
zachodzących w kontekście procesu aktywności
na ulicy i działań w obszarze streetworkingu. podstawy
prawne funkcjonowania organizacji zajmujących się
streetworkingiem, strukturze i funkcjonowaniu
instytucji edukacyjnych, pogłębioną w obszarze
pedagogiki resocjalizacyjnej. zakres wiedzy o osobach
uczestniczących w procesie pracy na ulicy
w działalności streetworkera. zagadnienia
bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach
edukacyjnych.

PED_K1_W05,
PED_K1_W10,
PED_K1_W12,
PED_K1_W13,
PED_K1_W15,
PED_K1_W16,
PED_K1_W18,
PED_K1_W23

zaliczenie pisemne

PED_K1_U02,
PED_K1_U03,
PED_K1_U04,
PED_K1_U08,
PED_K1_U12,
PED_K1_U13,
PED_K1_U18

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

posługiwać się podstawowymi pojęciami
teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów
ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania
sytuacji oraz analizowania strategii działań
praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów
działalności pedagogicznej w środowisku otwartym.
dokonywać syntezy interdyscyplinarnej wiedzy
pedagogicznej w ramach podstawowych zagadnień
pedagogicznych w celu analizowania i interpretowania
problemów pedagogicznych napotykanych
w przestrzeni ulicy. obserwować, analizować
i interpretować różnorodne zjawiska społeczne oraz
powiązać je z różnymi obszarami działalności
pedagogicznej, w szczególności w metodach z zakresu
streetworkingu. wykorzystywać umiejętności
badawcze pozwalające na analizowanie przykładów
badań oraz konstruowanie i prowadzenie prostych
badań diagnostycznych; potraﬁ sformułować wnioski,
opracować i zaprezentować wyniki oraz wskazać
kierunki dalszych badań. pracować w zespole, umie
wyznaczać oraz przyjmować wspólne cele działania,
ma podstawowe umiejętności organizacyjne
w planowaniu i podejmowaniu profesjonalnych działań,
potraﬁ oceniać, monitorować i modyﬁkować
różnorodne sytuacje i procesy edukacyjne
przestrzegać zasad i norm etycznych w działaniach
na rzecz siebie i innych osób, dostrzegać i analizować
dylematy etyczne oraz przewidywać skutki
konkretnych działań pedagogicznych.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy

285 / 324

K1

podejmowania aktywnych indywidualnych
i zespołowych działań pedagogicznych w środowisku
otwartym. zachowania się w sposób profesjonalny oraz
przestrzegania zasad etyki zawodowej w obszarze
działań metodami streetworkingu. identyﬁkowania
dylematów i problemów etycznych w pracy
streetworkera oraz na ich rozwiązywanie.
komunikowania się i współpracy z otoczeniem, w tym
z osobami niebędącymi specjalistami w danej
dziedzinie, oraz do aktywnego uczestnictwa w grupach
i organizacjach realizujących pracę metodami
streetworkignu.

PED_K1_K03,
PED_K1_K04,
PED_K1_K05,
PED_K1_K07

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

5

przeprowadzenie badań literaturowych

5

przygotowanie do zajęć

5

przygotowanie projektu

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

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.

1. Podstawowe pojęcia z zakresu metody streetworkingu (metody outreach,
pedagogika ulicy, streetworking, animacja środowiska lokalnego)

W1, U1, K1

2.

2. Specyﬁka środowiska otwartego i pracy w trudnym terenie z uwzględnieniem
kategorii ulicy

W1, U1, K1

3.

1. Prawne podstawy streetworkingu

W1, U1, K1

4.

4. Współpraca streetworkerów z rodziną, ze społecznością lokalną i lokalnymi
instytucjami świadczącymi pomoc i wsparcie

W1, U1, K1

5.

5. Specyﬁka pracy z poszczególnymi grupami na ulicy:
- dzieci
- osoby w kryzysie bezdomności
- osoby szkodliwie zażywające substancje psychoaktywne
- osoby pracujące w seksbiznesie

W1, U1, K1

6.

Etyczne aspekty pracy streetworkera

W1, U1, K1

Sylabusy

286 / 324

7.

Bezpieczeństwo w pracy streetworkera

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, rozwiązywanie zadań, dyskusja, burza mózgów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Napisanie projektu z zakresu streetworkingu skierowanego do wybranej
grupy odbiorców

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy

287 / 324

Streetworking
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Pedagogika społeczno-opiekuńcza

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDPSS.1200.62023a1c9a719.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Pedagogika

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem ćwiczeń jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy na temat specyﬁki metody pracy, jaką jest
streetworking, charakterystyka przestrzeni ulicy oraz osób na niej aktywnych. Wszystko to w kontekście pracy
w środowisku otwartym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

288 / 324

W1

najważniejsze tradycyjne i współczesne nurty oraz
systemy pedagogiczne, ich historyczne i kulturowe
uwarunkowania i w ich kontekście potraﬁ umiejscowić
pracę z osobami w przestrzeni ulicy. zagadnienia
z zakresu mikro- i makrostrukturalnych zjawisk
i procesów społecznych, współtworzącą teoretyczne
podstawy działalności streetworkera oraz elementarną
wiedzę o rodzajach więzi społecznych i rządzących
nimi prawidłowościach. zagadnienia w zakresie
współczesnych teorii, koncepcji i praktyk wychowania
w środowisku otwartym oraz rozumie różnorodne
uwarunkowania tych procesów. w zakresie środowisk
wychowawczych ich specyﬁce i procesach w nich
zachodzących w kontekście procesu aktywności
na ulicy i działań w obszarze streetworkingu. podstawy
prawne funkcjonowania organizacji zajmujących się
streetworkingiem, strukturze i funkcjonowaniu
instytucji edukacyjnych, pogłębioną w obszarze
pedagogiki resocjalizacyjnej. zakres wiedzy o osobach
uczestniczących w procesie pracy na ulicy
w działalności streetworkera. zagadnienia
bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach
edukacyjnych.

PED_K1_W05,
PED_K1_W10,
PED_K1_W12,
PED_K1_W13,
PED_K1_W15,
PED_K1_W16,
PED_K1_W18,
PED_K1_W23

zaliczenie pisemne

PED_K1_U02,
PED_K1_U03,
PED_K1_U04,
PED_K1_U08,
PED_K1_U12,
PED_K1_U13,
PED_K1_U18

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

posługiwać się podstawowymi pojęciami
teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów
ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania
sytuacji oraz analizowania strategii działań
praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów
działalności pedagogicznej w środowisku otwartym.
dokonywać syntezy interdyscyplinarnej wiedzy
pedagogicznej w ramach podstawowych zagadnień
pedagogicznych w celu analizowania i interpretowania
problemów pedagogicznych napotykanych
w przestrzeni ulicy. obserwować, analizować
i interpretować różnorodne zjawiska społeczne oraz
powiązać je z różnymi obszarami działalności
pedagogicznej, w szczególności w metodach z zakresu
streetworkingu. wykorzystywać umiejętności
badawcze pozwalające na analizowanie przykładów
badań oraz konstruowanie i prowadzenie prostych
badań diagnostycznych; potraﬁ sformułować wnioski,
opracować i zaprezentować wyniki oraz wskazać
kierunki dalszych badań. pracować w zespole, umie
wyznaczać oraz przyjmować wspólne cele działania,
ma podstawowe umiejętności organizacyjne
w planowaniu i podejmowaniu profesjonalnych działań,
potraﬁ oceniać, monitorować i modyﬁkować
różnorodne sytuacje i procesy edukacyjne
przestrzegać zasad i norm etycznych w działaniach
na rzecz siebie i innych osób, dostrzegać i analizować
dylematy etyczne oraz przewidywać skutki
konkretnych działań pedagogicznych.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy

289 / 324

K1

podejmowania aktywnych indywidualnych
i zespołowych działań pedagogicznych w środowisku
otwartym. zachowania się w sposób profesjonalny oraz
przestrzegania zasad etyki zawodowej w obszarze
działań metodami streetworkingu. identyﬁkowania
dylematów i problemów etycznych w pracy
streetworkera oraz na ich rozwiązywanie.
komunikowania się i współpracy z otoczeniem, w tym
z osobami niebędącymi specjalistami w danej
dziedzinie, oraz do aktywnego uczestnictwa w grupach
i organizacjach realizujących pracę metodami
streetworkignu.

PED_K1_K03,
PED_K1_K04,
PED_K1_K05,
PED_K1_K07

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

5

przeprowadzenie badań literaturowych

5

przygotowanie do zajęć

5

przygotowanie projektu

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

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.

1. Podstawowe pojęcia z zakresu metody streetworkingu (metody outreach,
pedagogika ulicy, streetworking, animacja środowiska lokalnego)

W1, U1, K1

2.

2. Specyﬁka środowiska otwartego i pracy w trudnym terenie z uwzględnieniem
kategorii ulicy

W1, U1, K1

3.

1. Prawne podstawy streetworkingu

W1, U1, K1

4.

4. Współpraca streetworkerów z rodziną, ze społecznością lokalną i lokalnymi
instytucjami świadczącymi pomoc i wsparcie

W1, U1, K1

5.

5. Specyﬁka pracy z poszczególnymi grupami na ulicy:
- dzieci
- osoby w kryzysie bezdomności
- osoby szkodliwie zażywające substancje psychoaktywne
- osoby pracujące w seksbiznesie

W1, U1, K1

6.

Etyczne aspekty pracy streetworkera

W1, U1, K1

Sylabusy

290 / 324

7.

Bezpieczeństwo w pracy streetworkera

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, rozwiązywanie zadań, dyskusja, burza mózgów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Napisanie projektu z zakresu streetworkingu skierowanego do wybranej
grupy odbiorców

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy

291 / 324

Suicydologia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Pedagogika resocjalizacyjna

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDResS.1200.62023a6ﬀ259a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Pedagogika

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Dostarczenie wiedzy na temat zachowań autoagresywnych

C2

Rozwijanie umiejętności w zakresie identyﬁkacji czynników ryzyka i czynników chroniących dotyczących
zachowań autoagresywnych

C3

Rozwijanie umiejętności w zakresie proﬁlaktyki zachowań suicydalnych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

292 / 324

W1

elementarną terminologię używaną w proﬁlaktyce
zachowań suicydalanych

PED_K1_W01

zaliczenie pisemne,
projekt, aktywny udział w
zajęciach (dyskusja)
weryﬁkowany w trakcie
każdych zajęć przez
osobę prowadzącą

W2

wybrane koncepcje wyjaśniające zachowania
suicydalne oraz wybrane koncepcje psychologiczne
i społeczne stanowiące teoretyczne podstawy
działalności proﬁlaktycznej

PED_K1_W04,
PED_K1_W07,
PED_K1_W08,
PED_K1_W09

zaliczenie pisemne,
projekt, aktywny udział w
zajęciach (dyskusja)
weryﬁkowany w trakcie
każdych zajęć przez
osobę prowadzącą

W3

elementarną wiedzę o różnych rodzajach struktur
społecznych i instytucjach zajmujących proﬁlaktyką
zachowań suicydalnych oraz zachodzących między
nimi relacjach

PED_K1_W17

zaliczenie pisemne,
projekt, aktywny udział w
zajęciach (dyskusja)
weryﬁkowany w trakcie
każdych zajęć przez
osobę prowadzącą

PED_K1_U02

zaliczenie pisemne,
projekt, aktywny udział w
zajęciach (dyskusja)
weryﬁkowany w trakcie
każdych zajęć przez
osobę prowadzącą

PED_K1_U02,
PED_K1_U05

zaliczenie pisemne,
projekt, aktywny udział w
zajęciach (dyskusja)
weryﬁkowany w trakcie
każdych zajęć przez
osobę prowadzącą

PED_K1_U02,
PED_K1_U05

zaliczenie pisemne,
projekt, aktywny udział w
zajęciach (dyskusja)
weryﬁkowany w trakcie
każdych zajęć przez
osobę prowadzącą

PED_K1_K04,
PED_K1_K05

aktywny udział w
zajęciach (dyskusja)
weryﬁkowany w trakcie
każdych zajęć przez
osobę prowadzącą

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi
w celu analizowania motywów i wzorców zachowań
suicydalnych

U2

posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi
w celu diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz
analizowania strategii działań praktycznych
w odniesieniu do działalności proﬁlaktycznej

U3

generować rozwiązania konkretnych problemów
i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz
przewidywać skutki planowanych działań

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

zachowania się w sposób profesjonalny, reﬂeksji
na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki
zawodowej

K2

ponoszenia odpowiedzialności za planowane
i realizowane działania

PED_K1_K01

aktywny udział w
zajęciach (dyskusja)
weryﬁkowany w trakcie
każdych zajęć przez
osobę prowadzącą

K3

podejmowania aktywnych indywidualnych
i zespołowych działań pedagogicznych przy
współpracy z ekspertami i instytucjami

PED_K1_K03,
PED_K1_K07,
PED_K1_K08

aktywny udział w
zajęciach (dyskusja)
weryﬁkowany w trakcie
każdych zajęć przez
osobę prowadzącą

Sylabusy

293 / 324

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
przygotowanie do zajęć

10

przygotowanie projektu

10

konwersatorium

15

przygotowanie do sprawdzianu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zachowania suicydalne i ich uwarunkowania

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

2.

Epidemiologia zachowań samobójczych oraz czynniki ryzyka i czynniki ochronne

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

3.

Symptomy planowanego samobójstwa oraz interwencja kryzysowa w przypadku
sygnalizowanego samobójstwa

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

4.

Projektowanie działań z zakresu proﬁlaktyki suicydalnej

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

5.

Środowiskowe i instytucjonalne działania z zakresu proﬁlaktyki suicydalnej

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, burza mózgów, metoda projektów, analiza
tekstów
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, projekt, aktywny udział w
zajęciach (dyskusja) weryﬁkowany w trakcie
każdych zajęć przez osobę prowadzącą

Warunki zaliczenia przedmiotu
aktywność na zajęciach (weryﬁkowana
przez osobę prowadzącą), przygotowanie
projektu, kolokwium pisemne - uzyskanie
60% maksymalnej liczby punktów
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Suicydologia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Pedagogika społeczno-opiekuńcza

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDPSS.1200.62023a6ﬀ259a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Pedagogika

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Dostarczenie wiedzy na temat zachowań autoagresywnych

C2

Rozwijanie umiejętności w zakresie identyﬁkacji czynników ryzyka i czynników chroniących dotyczących
zachowań autoagresywnych

C3

Rozwijanie umiejętności w zakresie proﬁlaktyki zachowań suicydalnych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

elementarną terminologię używaną w proﬁlaktyce
zachowań suicydalanych

PED_K1_W01

zaliczenie pisemne,
projekt, aktywny udział w
zajęciach (dyskusja)
weryﬁkowany w trakcie
każdych zajęć przez
osobę prowadzącą

W2

wybrane koncepcje wyjaśniające zachowania
suicydalne oraz wybrane koncepcje psychologiczne
i społeczne stanowiące teoretyczne podstawy
działalności proﬁlaktycznej

PED_K1_W04,
PED_K1_W07,
PED_K1_W08,
PED_K1_W09

zaliczenie pisemne,
projekt, aktywny udział w
zajęciach (dyskusja)
weryﬁkowany w trakcie
każdych zajęć przez
osobę prowadzącą

W3

elementarną wiedzę o różnych rodzajach struktur
społecznych i instytucjach zajmujących proﬁlaktyką
zachowań suicydalnych oraz zachodzących między
nimi relacjach

PED_K1_W17

zaliczenie pisemne,
projekt, aktywny udział w
zajęciach (dyskusja)
weryﬁkowany w trakcie
każdych zajęć przez
osobę prowadzącą

PED_K1_U02

zaliczenie pisemne,
projekt, aktywny udział w
zajęciach (dyskusja)
weryﬁkowany w trakcie
każdych zajęć przez
osobę prowadzącą

PED_K1_U02,
PED_K1_U05

zaliczenie pisemne,
projekt, aktywny udział w
zajęciach (dyskusja)
weryﬁkowany w trakcie
każdych zajęć przez
osobę prowadzącą

PED_K1_U02,
PED_K1_U05

zaliczenie pisemne,
projekt, aktywny udział w
zajęciach (dyskusja)
weryﬁkowany w trakcie
każdych zajęć przez
osobę prowadzącą

PED_K1_K04,
PED_K1_K05

aktywny udział w
zajęciach (dyskusja)
weryﬁkowany w trakcie
każdych zajęć przez
osobę prowadzącą

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi
w celu analizowania motywów i wzorców zachowań
suicydalnych

U2

posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi
w celu diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz
analizowania strategii działań praktycznych
w odniesieniu do działalności proﬁlaktycznej

U3

generować rozwiązania konkretnych problemów
i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz
przewidywać skutki planowanych działań

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

zachowania się w sposób profesjonalny, reﬂeksji
na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki
zawodowej

K2

ponoszenia odpowiedzialności za planowane
i realizowane działania

PED_K1_K01

aktywny udział w
zajęciach (dyskusja)
weryﬁkowany w trakcie
każdych zajęć przez
osobę prowadzącą

K3

podejmowania aktywnych indywidualnych
i zespołowych działań pedagogicznych przy
współpracy z ekspertami i instytucjami

PED_K1_K03,
PED_K1_K07,
PED_K1_K08

aktywny udział w
zajęciach (dyskusja)
weryﬁkowany w trakcie
każdych zajęć przez
osobę prowadzącą

Sylabusy
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Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

15

przygotowanie do zajęć

10

przygotowanie do sprawdzianu

15

przygotowanie projektu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zachowania suicydalne i ich uwarunkowania

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

2.

Epidemiologia zachowań samobójczych oraz czynniki ryzyka i czynniki ochronne

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

3.

Symptomy planowanego samobójstwa oraz interwencja kryzysowa w przypadku
sygnalizowanego samobójstwa

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

4.

Projektowanie działań z zakresu proﬁlaktyki suicydalnej

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

5.

Środowiskowe i instytucjonalne działania z zakresu proﬁlaktyki suicydalnej

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, metody elearningowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, projekt, aktywny udział w
zajęciach (dyskusja) weryﬁkowany w trakcie
każdych zajęć przez osobę prowadzącą

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywność na zajęciach (weryﬁkowana
przez osobę prowadzącą) Przygotowanie
projektu Kolokwium pisemne - uzyskanie
60% maksymalnej liczby punktów
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Wprowadzenie do psychoterapii rodzin
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Pedagogika resocjalizacyjna

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDResS.1200.62023abe77f04.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z istotą psychoterapii dzieci i młodzieży.

C2

Przekazanie wiedzy z zakresu współczesnych nurtów w psychoterapii dzieci i młodzieży.

C3

Uświadomienie studentom problemów związanych z funkcjonowaniem psychicznym dzieci i młodzieży.

C4

Zapoznanie studentów z problemami etycznymi w psychoterapii dzieci i młodzieży.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

treści dotyczące istoty psychoterapii dzieci i młodzieży
w różnych podejściach teoretycznych, ze szczególnym
uwzględnieniem systemowego;

PED_K1_W01,
PED_K1_W02,
PED_K1_W03

zaliczenie pisemne,
prezentacja

W2

specyﬁkę faz rozwoju człowieka ze szczególnym
uwzględnieniem okresu, przedszkolnego, szkolnego
i adolescencji.

PED_K1_W08,
PED_K1_W09,
PED_K1_W14

zaliczenie pisemne,
prezentacja

W3

specyﬁkę zaburzeń rozwoju i funkcjonowania
psychospołecznego dzieci i młodzieży.

PED_K1_W07,
PED_K1_W10,
PED_K1_W11

zaliczenie pisemne,
prezentacja

W4

rodzaje i specyﬁkę trudności w działalności
psychoterapeutycznej dzieci i młodzieży.

PED_K1_W04,
PED_K1_W17,
PED_K1_W21,
PED_K1_W22

zaliczenie pisemne,
prezentacja

W5

potrzebę rozwijania własnych kompetencji.

PED_K1_W20

zaliczenie pisemne,
prezentacja

W6

zasady etyki zawodowej.

PED_K1_W19

zaliczenie pisemne,
prezentacja

U1

poddać reﬂeksji istotę trudności w działalności
psychoterapeutycznej dzieci i młodzieży, a także
potraﬁ rozwiązać złożone problemy w odniesieniu
do rodzajów i zakresów ujawnionych problemów.

PED_K1_U12,
PED_K1_U15,
PED_K1_U17

zaliczenie pisemne,
prezentacja

U2

zastosować posiadaną wiedzę teoretyczną z zakresu
psychoterapii w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz z ich
rodzicami.

PED_K1_U04,
PED_K1_U12,
PED_K1_U15

zaliczenie pisemne,
prezentacja

U3

dokonać wyboru najlepszych metod terapeutycznych
w odpowiedzi na ujawnione potrzeby dzieci
i młodzieży.

PED_K1_U03,
PED_K1_U04,
PED_K1_U16

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

rozwijania własnych kompetencji społecznych
i wychowawczych.

PED_K1_K01,
PED_K1_K02,
PED_K1_K06

zaliczenie pisemne,
prezentacja

K2

zachowania się w sposób profesjonalny
i przestrzegania zasad etyki zawodowej.

PED_K1_K02,
PED_K1_K04

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

analiza problemu

20

przygotowanie do ćwiczeń

15

przygotowanie do testu zaliczeniowego

10

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
75

ECTS
3.0
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Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

W prowadzenie w problematykę psychoterapii w tym psychoterapii dzieci i
młodzieży.

W1, W2, U1, K1

2.

Podstawowe terminy w psychoterapii i ich opracjonalizacja.

W1, U1, K1

3.

Główne nurty w psychoterapii.

W1, U1, K1

4.

Konteksty i źródła psychoterapii dzieci i młodzieży. Stany uzasadniające lub
wymuszajace leczenie.

W2, W3, W4, U1, U2, U3,
K1

5.

Kategorie głównych zaburzeń ujawniajacych się w okresie niemowlęctwa,
dzieciństwa i adolescencji.

W3, W4, U1, U3, K1

6.

Zaburzenia eksternalizacyjne oraz zaburzenia internalizacyjne - rodzaje, diagnoza,
terapia.

W3, U1, U2, K1

7.

Kategorie problemów występujących wśród dzieci i młodzieży.

W3, W4, U1, K1

8.

Specyﬁka terapii dzieci i młodzieży; analiza przypaków.

W3, W4, U1, U2, U3, K1

9.

Organizacja procesu psychoterapii analiza i przebieg. Zalecenia dla terapeutów
pracujących z dziećmi i młodzieżą.

W3, W4, U2, K1

10.

Zagadnienia etyczne w psychoterapii - deﬁniowanie i analizowanie problemów
etycznych.

W5, W6, U3, K2

11.

Rola rodziców w procesie psychoterapii dzieci i młodzieży.

W1, W3, U2, K1, K2

12.

Rodzaje postaw terapeuty w pracy z dziećmi i młodzieżą.

W5, W6, U2, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, wykład konwersatoryjny, burza mózgów, inscenizacja, metoda sytuacyjna,
analiza tekstów
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne, prezentacja

Udział w 90% zajęć; Aktywność w trakcie zajęć; Pisemny test
min.60% prawidłowych odpowiedzi na zaliczenie przedmiotu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach obowiązkowa

Sylabusy
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Wprowadzenie do psychoterapii rodzin
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Pedagogika społeczno-opiekuńcza

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDPSS.1200.62023abe77f04.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z istotą psychoterapii dzieci i młodzieży.

C2

Przekazanie wiedzy z zakresu współczesnych nurtów w psychoterapii dzieci i młodzieży.

C3

Uświadomienie studentom problemów związanych z funkcjonowaniem psychicznym dzieci i młodzieży.

C4

Zapoznanie studentów z problemami etycznymi w psychoterapii dzieci i młodzieży.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

treści dotyczące istoty psychoterapii dzieci i młodzieży
w różnych podejściach teoretycznych, ze szczególnym
uwzględnieniem systemowego;

PED_K1_W01,
PED_K1_W02,
PED_K1_W03

zaliczenie pisemne,
prezentacja

W2

specyﬁkę faz rozwoju człowieka ze szczególnym
uwzględnieniem okresu, przedszkolnego, szkolnego
i adolescencji.

PED_K1_W08,
PED_K1_W09,
PED_K1_W14

zaliczenie pisemne,
prezentacja

W3

specyﬁkę zaburzeń rozwoju i funkcjonowania
psychospołecznego dzieci i młodzieży.

PED_K1_W07,
PED_K1_W10,
PED_K1_W11

zaliczenie pisemne,
prezentacja

W4

rodzaje i specyﬁkę trudności w działalności
psychoterapeutycznej dzieci i młodzieży.

PED_K1_W04,
PED_K1_W17,
PED_K1_W21,
PED_K1_W22

zaliczenie pisemne,
prezentacja

W5

potrzebę rozwijania własnych kompetencji.

PED_K1_W20

zaliczenie pisemne,
prezentacja

W6

zasady etyki zawodowej.

PED_K1_W19

zaliczenie pisemne,
prezentacja

U1

poddać reﬂeksji istotę trudności w działalności
psychoterapeutycznej dzieci i młodzieży, a także
potraﬁ rozwiązać złożone problemy w odniesieniu
do rodzajów i zakresów ujawnionych problemów.

PED_K1_U12,
PED_K1_U15,
PED_K1_U17

zaliczenie pisemne,
prezentacja

U2

zastosować posiadaną wiedzę teoretyczną z zakresu
psychoterapii w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz z ich
rodzicami.

PED_K1_U04,
PED_K1_U12,
PED_K1_U15

zaliczenie pisemne,
prezentacja

U3

dokonać wyboru najlepszych metod terapeutycznych
w odpowiedzi na ujawnione potrzeby dzieci
i młodzieży.

PED_K1_U03,
PED_K1_U04,
PED_K1_U16

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

rozwijania własnych kompetencji społecznych
i wychowawczych.

PED_K1_K01,
PED_K1_K02,
PED_K1_K06

zaliczenie pisemne,
prezentacja

K2

zachowania się w sposób profesjonalny
i przestrzegania zasad etyki zawodowej.

PED_K1_K02,
PED_K1_K04

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

analiza problemu

20

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie do testu zaliczeniowego

10

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

302 / 324

Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

W prowadzenie w problematykę psychoterapii w tym psychoterapii dzieci i
młodzieży.

W1, W2, U1, K1

2.

Podstawowe terminy w psychoterapii i ich opracjonalizacja.

W1, U1, K1

3.

Główne nurty w psychoterapii.

W1, U1, K1

4.

Konteksty i źródła psychoterapii dzieci i młodzieży. Stany uzasadniające lub
wymuszajace leczenie.

W2, W3, W4, U1, U2, U3,
K1

5.

Kategorie głównych zaburzeń ujawniajacych się w okresie niemowlęctwa,
dzieciństwa i adolescencji.

W3, W4, U1, U3, K1

6.

Zaburzenia eksternalizacyjne oraz zaburzenia internalizacyjne - rodzaje, diagnoza,
terapia.

W3, U1, U2, K1

7.

Kategorie problemów występujących wśród dzieci i młodzieży.

W3, W4, U1, K1

8.

Specyﬁka terapii dzieci i młodzieży; analiza przypaków.

W3, W4, U1, U2, U3, K1

9.

Organizacja procesu psychoterapii analiza i przebieg. Zalecenia dla terapeutów
pracujących z dziećmi i młodzieżą.

W3, W4, U2, K1

10.

Zagadnienia etyczne w psychoterapii - deﬁniowanie i analizowanie problemów
etycznych.

W5, W6, U3, K2

11.

Rola rodziców w procesie psychoterapii dzieci i młodzieży.

W1, W3, U2, K1, K2

12.

Rodzaje postaw terapeuty w pracy z dziećmi i młodzieżą.

W5, W6, U2, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda sytuacyjna, inscenizacja, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, analiza przypadków,
rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne, prezentacja

Udział w 90% zajęć; Aktywność w trakcie zajęć; Pisemny test
min.60% prawidłowych odpowiedzi na zaliczenie przedmiotu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach obowiązkowa

Sylabusy
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Wprowadzenie do psychoterapii uzależnień
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Pedagogika resocjalizacyjna

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDResS.1200.603f71b8029b3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30, wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie studentom wiedzy na temat uzależnień, ich diagnozowania oraz uwarunkowań.

C2

Przekazanie studentom wiedzy na temat podstaw psychoterapii uzależnień.

C3

Zapoznanie studentów z metodami i formami psychoterapii osób uzależnionych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

W2

W3

terminologię używaną w psychoterapii uzależnień

wybrane koncepcje psychologiczne i społeczne
stanowiące teoretyczne podstawy psychoterapii
uzależnień

różne rodzaje struktur społecznych i instytucjach
zajmujących się psychoterapią uzależnień oraz
zachodzące między nimi relacje

PED_K1_W01

projekt, egzamin
pisemny / ustny, aktywny
udział w zajęciach
(dyskusja) weryﬁkowany
w trakcie każdych zajęć
przez osobę prowadzącą

PED_K1_W07,
PED_K1_W08,
PED_K1_W09

projekt, egzamin
pisemny / ustny, aktywny
udział w zajęciach
(dyskusja) weryﬁkowany
w trakcie każdych zajęć
przez osobę prowadzącą

PED_K1_W10,
PED_K1_W13,
PED_K1_W17

projekt, egzamin
pisemny / ustny, aktywny
udział w zajęciach
(dyskusja) weryﬁkowany
w trakcie każdych zajęć
przez osobę prowadzącą

PED_K1_U02

projekt, egzamin
pisemny / ustny, aktywny
udział w zajęciach
(dyskusja) weryﬁkowany
w trakcie każdych zajęć
przez osobę prowadzącą

PED_K1_U02,
PED_K1_U04,
PED_K1_U05

projekt, egzamin
pisemny / ustny, aktywny
udział w zajęciach
(dyskusja) weryﬁkowany
w trakcie każdych zajęć
przez osobę prowadzącą

PED_K1_U02,
PED_K1_U05

projekt, egzamin
pisemny / ustny, aktywny
udział w zajęciach
(dyskusja) weryﬁkowany
w trakcie każdych zajęć
przez osobę prowadzącą

PED_K1_K04

projekt, aktywny udział w
zajęciach (dyskusja)
weryﬁkowany w trakcie
każdych zajęć przez
osobę prowadzącą

PED_K1_K05

projekt, aktywny udział w
zajęciach (dyskusja)
weryﬁkowany w trakcie
każdych zajęć przez
osobę prowadzącą

PED_K1_K07

projekt, aktywny udział w
zajęciach (dyskusja)
weryﬁkowany w trakcie
każdych zajęć przez
osobę prowadzącą

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi
w celu analizowania motywów i wzorów zachowań
osób uzależnionych

U2

posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi
w celu analizowania, interpretowania oraz
projektowania strategii działań terapeutycznych

U3

generować rozwiązania konkretnych problemów
w trakcie pracy z osobami uzależnionymi
i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz
przewidywać skutki planowanych działań

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

zachowania się w sposób profesjonalny, reﬂeksji
na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki
zawodowej

K2

identyﬁkowania dylematów i problemów etycznych
w pracy z osobami uzależnionymi oraz projektowania
ich rozwiązywania

K3

komunikowania się i współpracy z otoczeniem w celu
identyﬁkacji potrzeb osób uzależnionych oraz
aktywnego działania na rzecz wsparcia osób będących
w sytuacjach trudnych

Sylabusy
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Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

wykład

15

przygotowanie do ćwiczeń

20

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie projektu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Teoretyczne podstawy uzależnień chemicznych i nałogów behawioralnych

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2, K3

2.

Diagnoza w psychoterapii uzależnień

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

3.

Metody i formy w psychoterapii uzależnień

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

4.

System pomocy osobom uzależnionym w Polsce

W3, U3, K1, K2, K3

5.

Praca z rodziną z problemem uzależnienia

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

6.

Zapobieganie nawrotom choroby

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny,
inscenizacja, metoda sytuacyjna, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia
projekt, aktywny udział w zajęciach (dyskusja)
weryﬁkowany w trakcie każdych zajęć przez osobę
prowadzącą

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywność na zajęciach
(weryﬁkowana przez osobę
prowadzącą); prezentacja projektu
grupowego.
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Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzamin ustny
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Metodyka pracy asystenta rodziny
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Pedagogika społeczno-opiekuńcza

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDPSS.1200.5cdbee7bddf93.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Pedagogika

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze specyﬁką pracy asystenta rodzinnego oraz przygotowanie do pracy
w środowisku z rodzinami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej z uwzględnieniem wiedzy na temat
specyﬁki funkcjonowania tych rodzin, metod pracy asystenta rodzinnego, obowiązujących podstaw prawnych
oraz umiejętności i kompetencji niezbędnych do pracy w instytucjach wsparcia rodziny.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

społeczne i kulturowe uwarunkowania trudności
opiekuńczo-wychowawczych rodzin objętych
wsparciem asystenta rodzinnego

PED_K1_W10

projekt, ocena udziału w
dyskusji grupowej

W2

specyﬁkę środowiska wychowawczego rodzin objętych
wsparciem asystenta rodzinnego- jego zagrożeniach
i funkcjonowaniu

PED_K1_W13

projekt, ocena udziału w
dyskusji grupowej

W3

specyﬁkę pracy asystenta rodzinnego.

PED_K1_W17

projekt, ocena udziału w
dyskusji grupowej

W4

podstawowe metody i techniki pracy asystenta
rodzinnego;

PED_K1_W17

projekt, ocena udziału w
dyskusji grupowej

W5

oraz wyróżnia podstawowe etapy konstruowania planu
pomocy rodzinie

PED_K1_W17

projekt, ocena udziału w
dyskusji grupowej

W6

oraz wyróżnia podstawowe etapy konstruowania planu
pomocy rodzinie;

PED_K1_W17

projekt, ocena udziału w
dyskusji grupowej

W7

oraz opisuje zasady i etapy przeprowadzenia diagnozy
sytuacji rodziny

PED_K1_W17,
PED_K1_W22

projekt, ocena udziału w
dyskusji grupowej

W8

a także nazywa i objaśnia podstawowe zasady i normy
etyczne obowiązujące w pracy asystenta rodzinnego

PED_K1_W19

projekt, ocena udziału w
dyskusji grupowej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

w podstawowym zakresie projektować plan pracy
z rodziną objętą wsparciem asystenta rodzinnego.

PED_K1_U01

projekt, ocena udziału w
dyskusji grupowej

U2

opisywać i diagnozować rodzinę kwaliﬁkującą się
do pracy z asystentem rodzinnym.

PED_K1_U02

projekt, ocena udziału w
dyskusji grupowej

U3

w podstawowym zakresie wyszukiwać , analizować
i oceniać informacje na temat przyczyn trudnej
sytuacji rodziny

PED_K1_U04

projekt, ocena udziału w
dyskusji grupowej

U4

prezentować własne stanowisko dotyczące
sugerowanych metod pracy z wybraną rodziną objętą
wsparciem asystenta rodzinnego w oparciu o zdobytą
wiedzę teoretyczną.

PED_K1_U05

ocena udziału w dyskusji
grupowej

U5

planować w grupie działania mające na celu
wspieranie, zaspokojenie potrzeb, realizację funkcji
rodziny współpracującej z asystentem rodzinnym

PED_K1_U12

ocena udziału w dyskusji
grupowej

U6

dostrzec i analizować dylematy i trudności etyczne
pracy asystenta rodzinnego

PED_K1_U13

ocena udziału w dyskusji
grupowej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

aktualizowania i pogłębiania wiedzy dotyczącej
specyﬁki pracy asystenta rodzinnego

PED_K1_K01

ocena udziału w dyskusji
grupowej

K2

wykazywania wrażliwości na potrzeby znajdującej się
w trudnej sytuacji rodziny.

PED_K1_K03

ocena udziału w dyskusji
grupowej

K3

przejawiania gotowości do podjęcia profesjonalnych
działań w środowisku społecznym

PED_K1_K03

ocena udziału w dyskusji
grupowej

K4

tworzenia planu pracy z rodziną w celu wsparcia
rodziny w jej trudnej sytuacji życiowej.

PED_K1_K03

projekt, ocena udziału w
dyskusji grupowej

K5

postępowania zgodnie z zasadami etyki zawodowej
w obszarze pracy z rodzinami w ich środowisku.

PED_K1_K04

ocena udziału w dyskusji
grupowej

Sylabusy
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Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

Przygotowywanie projektów

10

przygotowanie do ćwiczeń

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

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.

Podstawy prawne pracy asystenta rodzinnego.

W2, W3

2.

Wyznaczenie ram deﬁnicyjnych asystenta rodzinnego

W1, W2, W3, U2

3.

. Cele, funkcje i zadania asystenta rodzinnego

W1, W2, W3, W5, W7,
U1, U2, U3

4.

Wymagania wobec asystenta rodzinnego

W3, W8, U1, U2, U3, U5,
U6, K1, K2, K4, K5

5.

Specyﬁka rodzin kwaliﬁkujących się do objęcia asystenturą rodzinną.

W1, W2, W3, W4, W5,
W7, U2, U3, U6, K1, K2,
K3, K4, K5

6.

Organizacja pracy asystenta rodzinnego

W3, W4, W5, W6, W7,
U1, U2, U5, K4

7.

Konstruowanie planu pracy asystenta rodzinnego

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, U1, U2, U3, U4,
U5, K1, K2, K3, K4

8.

Metody pracy asystenta rodzinnego

W1, W2, W4

9.

Wyzwania etyczne w pracy asystenta rodzinnego.

W8, U6, K5

10.

Przedstawienie planu pracy z rodziną. Omówienie projektów.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, W8, U1, U2, U3,
U4, U5, K1, K2, K3, K4

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny,
dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

projekt, ocena udziału w
dyskusji grupowej

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach (możliwe 2 nieusprawiedliwione
nieobecności) - opracowanie w grupie autorskiego planu pracy
z rodziną (na podstawie wybranego problemu) - aktywne
uczestnictwo w zajęciach (udział w dyskusjach na forum i
realizacja zadań o charakterze indywidualnym i grupowym)

Wymagania wstępne i dodatkowe
podstawowa wiedza z zakresu komunikacji interpersonalnej, psychologii, pedagogiki rodziny

Sylabusy
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Zmiana społeczna a przestępczość
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Pedagogika resocjalizacyjna

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDResS.1200.603f71ba79bc8.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu zmiana społecznych zachodzących we współczesnym
społeczeństwie. Wskazany zostanie również wpływ określonych zmian społecznych na zjawiska dewiacyjne
i przestępcze. Ponadto studenci zostaną zapoznani z teoriami, które pozwalają zrozumieć rolę zmian społecznych
w dynamice zjawisk dewiacyjnych i przestępczych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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charakterystykę zmian społecznych we współczesnym
społeczeństwie

PED_K1_W07,
PED_K1_W09,
PED_K1_W10,
PED_K1_W12

egzamin pisemny

W2

Posiada wiedzę na temat wpływu określonych zmian
społecznych na dynamikę przestępczości

PED_K1_W07,
PED_K1_W08,
PED_K1_W09,
PED_K1_W10,
PED_K1_W24

egzamin pisemny

W3

perspektywy teoretyczne wyjaśniające związek
pomiędzy zmianami społecznymi a zjawiskami
dewiacyjnymi i przestępczością

PED_K1_W07,
PED_K1_W08,
PED_K1_W09,
PED_K1_W24

egzamin pisemny

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

identyﬁkować aktualnie zachodzące zmiany społeczne
wraz z ich opisem

PED_K1_U03,
PED_K1_U04,
PED_K1_U05

egzamin pisemny

U2

PED_K1_U03,
PED_K1_U04,
dostrzegać związek pomiędzy zmianami zachodzącymi
PED_K1_U05,
w społeczeństwie a dynamiką przestępczości
PED_K1_U10,
PED_K1_U18

egzamin pisemny

U3

identyﬁkować najbardziej trafne ujęcia teoretyczne
do opisu aktualnie zachodzących zmian społecznych

PED_K1_U03,
PED_K1_U05,
PED_K1_U06

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Krytycznej oceny zachodzących w społeczeństwie
zmian w perspektywie lokalnej i globalnej

PED_K1_K03,
PED_K1_K10

egzamin pisemny

K2

krytycznej oceny perspektyw teoretycznych
w wyjaśnianiu zjawisk dewiacyjnych i przestępczych

PED_K1_K02,
PED_K1_K03,
PED_K1_K10

egzamin pisemny

K3

szerokiego i kompleksowego oceniania problemów
występujących we współczesnych społeczeństwach

PED_K1_K04,
PED_K1_K10

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Charakterystyka oraz uwarunkowania zmian społecznych

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

2.

Specyﬁka oraz dynamika przestępczości we współczesnych społeczeństwach

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

3.

Perspektywy teoretyczne wyjaśniające związek pomiędzy określonymi zmianami
społecznymi a przestępczością

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

4.

Wpływ określonych czynników lokalnych i globalnych na dynamikę przestępczości

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

5.

Ustruj państwa a problematyka przestępczości

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Na ocenę 2.0: Poniżej 55 % maksymalnej ilości punktów w teście
sprawdzającym Na ocenę 3.0: 55-65 % maksymalnej ilości punktów w
teście sprawdzającym Na ocenę 3.5: 65-74 % maksymalnej ilości punktów
w teście sprawdzającym Na ocenę 4.0: 75-84 % maksymalnej ilości
punktów w teście sprawdzającym Na ocenę 4.5: 85-94 % maksymalnej
ilości punktów w teście sprawdzającym Na ocenę 5.0: Powyżej 95 %
maksymalnej ilości punktów w teście sprawdzającym

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych

Sylabusy
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Metodyka pracy społeczno-opiekuńczej w środowisku otwartym
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Pedagogika społeczno-opiekuńcza

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDPSS.1200.6202761c90f70.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Pedagogika

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest przekaz wiedzy o środowisku otwartym jako miejscu oddziaływań pedagogicznych,
ze szczególnym uwzględnieniem specyﬁki poszczególnych środowisk, beneﬁcjentów działań pedagogicznych oraz
organizacyjnych ram takiej działalności

C2

Celem kształcenia jest rozwijanie u uczestników zajęć umiejętności prowadzenia dyskusji i analizy oddziaływań
prowadzonych w środowisku otwartym

C3

Celem kształcenia jest ukształtowanie w uczestnikach kursu kompetencji komunikacyjnych, organizacyjnych oraz
rozwijania gotowości do dalszego pogłębiania posiadanej wiedzy i umiejętności

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

istotę wsparcia i oddziaływań społeczno-opiekuńczych
ukierunkowanych na różne grupy odbiorców (dzieci,
młodzież, osoby dorosłe, osoby starsze)

PED_K1_W01,
PED_K1_W10,
PED_K1_W13

zaliczenie

W2

specyﬁkę środowiska otwartego jako przestrzeni
oddziaływań pedagogicznych

PED_K1_W01,
PED_K1_W10,
PED_K1_W13

zaliczenie

W3

jednostki organizacyjne, podmioty i placówki
prowadzące działalność w środowisku otwartym

PED_K1_W15

zaliczenie

W4

założenia, cele i zasady w metodzie organizowania
środowiska

PED_K1_W07,
PED_K1_W08,
PED_K1_W10,
PED_K1_W13

zaliczenie

W5

sylwetkę beneﬁcjentów oddziaływań pedagogicznych
w środowisku otwartym

PED_K1_W10,
PED_K1_W13,
PED_K1_W16,
PED_K1_W24

zaliczenie

W6

sylwetkę osób realizujących pracę społecznąopiekuńczą w środowisku otwartym

PED_K1_W15,
PED_K1_W16,
PED_K1_W17,
PED_K1_W18,
PED_K1_W19

zaliczenie

W7

wybrane problemy związane z działalnością społeczno- PED_K1_W10,
opiekuńczą w środowisku otwartym
PED_K1_W13

zaliczenie

W8

PED_K1_W07,
PED_K1_W08,
PED_K1_W10,
PED_K1_W11,
PED_K1_W13

zaliczenie

U1

obserwować, analizować i interpretować zjawiska
związane z pracą społeczno-opiekuńczą w środowisku
otwartym

PED_K1_U01,
PED_K1_U02,
PED_K1_U03,
PED_K1_U04

zaliczenie

U2

prezentować własne pomysły, wątpliwości i sugestie,
popierając je argumentacją w kontekście wybranych
perspektyw związanych z pracą społeczno-opiekuńczą
w środowisku otwartym

PED_K1_U02,
PED_K1_U05,
PED_K1_U06

zaliczenie

U3

pracować w zespole,wyznaczać oraz przyjmować
wspólne cele działania

PED_K1_U12

zaliczenie

U4

przestrzegać zasad i norm etycznych w działaniach
na rzecz siebie i innych osób, dostrzegać i analizować
dylematy etyczne oraz przewidywać skutki
konkretnych działań pedagogicznych podejmowanych
w środowisku otwartym

PED_K1_U02,
PED_K1_U03,
PED_K1_U13

zaliczenie

U5

dokonać analizy własnych działań i wskazać
ewentualne obszary wymagające modyﬁkacji
w przyszłym działaniu

PED_K1_U01,
PED_K1_U02,
PED_K1_U14

zaliczenie

podstawy projektowania działalności społecznoopiekuńczej w środowisku otwartym

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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K1

podejmowania aktywnych indywidualnych
i zespołowych działań pedagogicznych w środowisku
otwartym

PED_K1_K01,
PED_K1_K03

zaliczenie

K2

zachowania się w sposób profesjonalny oraz
przestrzegania zasad etyki zawodowej w środowisku
otwartym

PED_K1_K04

zaliczenie

K3

identyﬁkowania i prób rozwiązywania dylematów
i problemów etycznych w pracy pedagogicznej
w środowisku otwartym

PED_K1_K05

zaliczenie

K4

przejęcia odpowiedzialności za własne przygotowanie
do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone
działania oraz ich skutki, a także do promowania
wartości odpowiedzialności w grupie studenckiej

PED_K1_K06

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

15

przygotowanie do ćwiczeń

15

przygotowanie projektu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Istota wsparcia i oddziaływań społeczno-opiekunczych ukierunkowanych na różne
grupy odbiorców. Istota i założenia aksjologiczne modelu
wsparcia środowiskowego w dokumentach polskich i międzynarodowych

W1, U1, U2, U3

2.

Specyﬁka środowiska otwartego jako przestrzeni oddziaływań pedagogicznych
(placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży prowadzone w formie pracy
podwórkowej, streetworking, wsparcie seniorów w środowisku zamieszkania)

W2, W3, U1, U2

3.

Założenia, cele i zasady w metodzie organizowania środowiska.

W4, U1, K1, K2

4.

Sylwetka beneﬁcjentów oddziaływań społeczno-opiekuńczych w środowisku
otwartym

W5, U1, U2, U3, U4, K1,
K2, K3, K4

5.

Sylwetka osób realizujących działania społeczno-opiekuńcze w środowisku
otwartym

W6, U1, U2, U3, U4, U5,
K1, K2, K3, K4

6.

Wybrane problemy związane z działalnością społeczno-opiekuńczą w środowisku
otwartym

W7, U1, U2, U3, U4, U5,
K1, K2, K3, K4

Sylabusy
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7.

Projektowanie działalności społeczno-opiekuńczej w środowisku otwartym

W8, U1, U2, U3, U4, U5,
K1, K2, K3, K4

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, burza mózgów, metoda sytuacyjna, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunki zaliczenia przedmiotu: - obecność i aktywne uczestnictwo w
zajęciach (dopuszczalna jedna nieobecność, do zaliczenia niezbędna jest
minimum 50% frekwencja, pozostałe nieobecności należy odpracować w
formie zaproponowanej przez prowadzącą); - pozytywna ocena projektu
działań środowiskowych; - pozytywna ocena zadań realizowanych w toku
zajęć.
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Ewaluacja programów proﬁlaktycznych i resocjalizacyjnych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Pedagogika resocjalizacyjna

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDResS.1200.62023d66796f8.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Pedagogika

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest przekazanie studentowi wiedzy i umiejętności na temat ewaluacji programów
proﬁlaktycznych i resocjalizacyjnych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

pojęcia i kategorie stosowane w ewaluacji programów
proﬁlaktycznych i resocjalizacyjnych

PED_K1_W01,
PED_K1_W03,
PED_K1_W04

zaliczenie na ocenę
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W2

podstawy metodologii badań prowadzenia ewaluacji

PED_K1_W02,
PED_K1_W04

zaliczenie na ocenę

W3

proces ewaluacji w kontekście wprowadzania
modyﬁkacji interwencji proﬁlaktycznych
i resocjalizacyjnych

PED_K1_W02,
PED_K1_W04,
PED_K1_W09,
PED_K1_W14,
PED_K1_W16

zaliczenie na ocenę

W4

etyczne i prawne aspektów prowadzenia działań
ewaluacyjnych programów proﬁlaktycznych
i resocjalizacyjnych.

PED_K1_W16,
PED_K1_W19,
PED_K1_W20

zaliczenie na ocenę

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

umiejętności badawcze pozwalające projektować
i prowadzić badania ewaluacyjne

PED_K1_U03,
PED_K1_U06,
PED_K1_U08,
PED_K1_U09,
PED_K1_U18

U2

upowszechniania wiedzy dotyczących skutecznych
oddziaływań proﬁlaktycznych i resocjalizacyjnych

PED_K1_U08,
PED_K1_U09,
PED_K1_U10,
PED_K1_U16

zaliczenie na ocenę

U3

modyﬁkować programy proﬁlaktyczne
i resocjalizacyjne w oparciu o wyniki ewaluacji

PED_K1_U08,
PED_K1_U09,
PED_K1_U16

zaliczenie na ocenę

U4

przygotowywać raporty z badań ewaluacyjnych

PED_K1_U08,
PED_K1_U09,
PED_K1_U16

zaliczenie na ocenę

K1

do własnego rozwoju zawodowego oraz posiada
przekonanie o potrzebie podejmowania świadomych
działań w kierunku zdobywania i poszerzania
profesjonalnej wiedzy i umiejętności w obszarze
planowania i realizacji działań ewaluacyjnych
programów proﬁlaktycznych i resocjalizacyjnych

PED_K1_K01,
PED_K1_K06,
PED_K1_K08,
PED_K1_K09

zaliczenie na ocenę

K2

kierowania się rozwagą i etyką w projektowaniu,
planowaniu i realizowaniu dział ewaluacyjnych.

PED_K1_K04,
PED_K1_K05,
PED_K1_K09

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

15

przygotowanie do ćwiczeń

20

przygotowanie do testu zaliczeniowego

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Rodzaje badań ewaluacyjnych

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2

2.

Podstawy metodologii prowadzenia badań ewaluacyjnych

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2

3.

Standardy ewaluacji programów proﬁlaktycznych i resocjalizacyjnych

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2

4.

Opracowanie danych z badania ewaluacyjnego

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2

5.

Przygotowanie raportu z badań ewaluacyjnych

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, dyskusja, wykład konwencjonalny, burza mózgów, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
kolokwium, min. 60% poprawnych odpowiedzi oraz aktywny udział w
zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Praktyka zawodowa III (w środowisku otwartym)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Pedagogika społeczno-opiekuńcza

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDPSS.1200.620276855804e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Pedagogika

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
praktyki: 25

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Podstawowym celem praktyki jest poszerzenie wiedzy zdobytej w trakcie studiów oraz rozwijanie umiejętności jej
wykorzystania w pracy pedagogicznej w środowisku otwartym, kształtowanie umiejętności projektowania
i organizowania zajęć dla rożnych grup adresatów, poznanie formalno-organizacyjnych aspektów działalności
w środowisku otwartym a także rozwijanie umiejętności analizowania własnych działań podejmowanych podczas
praktyki i ich rezultatów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zasady funkcjonowania instytucji i placówek
prowadzących działalność w środowisku otwartym

PED_K1_W15

rozmowa
podsumowująca przebieg
praktyki zawodowej

W2

sylwetkę pracownika instytucji i placówek
prowadzących działalność w środowisku otwartym

PED_K1_W15,
PED_K1_W16,
PED_K1_W17

rozmowa
podsumowująca przebieg
praktyki zawodowej

W3

formy i metody pracy z różnymi grupami adresatów
działań pedagogicznych w środowisku otwartym

PED_K1_W10,
PED_K1_W13,
PED_K1_W15,
PED_K1_W16

raport, rozmowa
podsumowująca przebieg
praktyki zawodowej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować i oceniać sytuację i potrzeby różnych grup
adresatów działań pedagogicznych w środowisku
otwartym

PED_K1_U01

rozmowa
podsumowująca przebieg
praktyki zawodowej

U2

projektować i realizować działania pomocowe,
wspierające i opiekuńczo-wychowawcze w środowisku
otwartym

PED_K1_U01

rozmowa
podsumowująca przebieg
praktyki zawodowej

U3

odnosić rozstrzygnięcia o charakterze teoretycznym
do sfery praktyki

PED_K1_U06

raport, rozmowa
podsumowująca przebieg
praktyki zawodowej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

rozwijania kompetencji komunikacyjnych

PED_K1_K07

raport, rozmowa
podsumowująca przebieg
praktyki zawodowej

K2

kreatywnego wyrażania myśli i doświadczeń

PED_K1_K07

raport, rozmowa
podsumowująca przebieg
praktyki zawodowej

K3

rozwijania kompetencji organizacyjnych

PED_K1_K01

raport, rozmowa
podsumowująca przebieg
praktyki zawodowej

K4

dalszego pogłębiania wiedzy i umiejętności nabytych
w toku praktyki

PED_K1_K06

raport, rozmowa
podsumowująca przebieg
praktyki zawodowej

K5

przestrzegania standardów etyki zawodowej w pracy
w środowisku otwartym

PED_K1_K04

raport, rozmowa
podsumowująca przebieg
praktyki zawodowej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

praktyki

25

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie dokumentacji

10

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
50

ECTS
2.0
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Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
25

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
25

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Analiza dokumentacji związanej ze strukturą organizacyjną i funkcjonowaniem
placówek realizujących działania w środowisku otwartym (placówki wsparcia
dziennego dla dzieci i młodzieży w formie pracy podwórkowej, streetworking,
fundacje i stowarzyszenia wsparające rodziny, osoby dorosłe i seniorów w
środowisku zamieszkania)

W1, K1, K2, K3, K4

2.

Zapoznanie się z zasadami pracy w środowisku otwartym

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2, K3, K4, K5

3.

Zapoznanie się z formami pracy realizowanymi na rzecz różnych grup podmiotów
w środowisku otwartym

W3, U1, U2, U3, K1, K2,
K3, K4, K5

4.

Obserwowanie działań pedagogicznych prowadzonych w środowisku otwartym na
rzecz różnych grup adresatów

W3, U1, U2, U3, K1, K2,
K3, K4, K5

5.

Podejmowanie działań pedagogicznych na rzecz różnych grup adresatóww
środowisku otwartym

W3, U1, U2, U3, K1, K2,
K3, K4, K5

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
praktyka zawodowa, konsultacje, analiza przypadków, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

praktyki

Sylabusy

Formy zaliczenia

raport, rozmowa podsumowująca
przebieg praktyki zawodowej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zrealizowanie 25 h praktyki zawodowej w wybranych
placówkach świadczących działania w środowisku
otwartym; przedstawienie dokumentacji z przebiegu
praktyki zawodowej; rozmowa z opiekunem praktyk na
temat przebiegu praktyki zawodowej
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Charakterystyka kierunku
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału:

Wydział Filozoﬁczny

Nazwa kierunku:

pedagogika

Poziom:

drugiego stopnia

Proﬁl:

ogólnoakademicki

Forma:

studia stacjonarne

Język studiów:

polski

Przyporządkowanie kierunku do dziedzin oraz dyscyplin, do
których odnoszą się efekty uczenia się
Pedagogika

68%

Psychologia

8%

Nauki socjologiczne

4%

Nauki o kulturze i religii

4%

Filozoﬁa

3%

Nauki o zdrowiu

3%

Nauki prawne

2%

Nauki o zarządzaniu i jakości 2%
Językoznawstwo

2%

Matematyka

2%

Ekonomia i ﬁnanse

1%

Nauki biologiczne

1%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia
Charakterystyka kierunku
Uczelnia nie prowadzi kierunku studiów o podobnych celach i efektach kształcenia.

Koncepcja kształcenia
Kształcenie na kierunku pedagogika wpisuje się w misję i strategię Instytutu Pedagogiki, którą jest wypełnianie działalności
dydaktycznej i badawczej na rzecz rozwoju interdyscyplinarnej wiedzy pedagogicznej o charakterze humanistycznospołecznym w zakresie nauk podstawowych i specjalistycznych, a także upowszechnianie wiedzy pedagogicznej o wysokiej
jakości merytorycznej. Absolwent kierunku pedagogiki osiągnie w trakcie studiów zaawansowany poziom wiedzy i
umiejętności z zakresu pedagogiki, powiązanych z nią dyscyplin nauki oraz metodologii nauk pedagogicznych. Jego
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przygotowanie opiera się na szerokich i rzetelnych podstawach kształcenia uniwersyteckiego, które stanowi podstawę
orientacyjną dla procesów rozumienia oraz interpretowania rzeczywistości edukacyjnej, wychowawczej i opiekuńczej w
Polsce i na świecie. Umożliwia pełnienie roli zawodowej oraz podejmowanie działań projektujących, innowacyjnych i
zmieniających ową rzeczywistość.
Absolwent pedagogiki posiądzie pogłębioną, uporządkowaną wiedzę z zakresu pedagogiki i jej metodologii, ﬁlozoﬁcznych,
psychologicznych, biologicznych oraz socjologicznych podstaw i kontekstów procesów edukacyjnych. Zdobędzie
uporządkowaną wiedzę o środowiskach, instytucjach i innych podmiotach edukacyjnych, pogłębioną w obszarach
odpowiadających specyﬁce danej specjalności. Posiądzie także uporządkowaną wiedzę na temat planowania i projektowania
procesów wychowania, kształcenia i upowszechniania wiedzy pedagogicznej ukierunkowaną na zastosowanie praktyczne w
wybranej działalności pedagogicznej.
W toku kształcenia absolwent nabędzie umiejętności wyboru, analizowania, strukturyzowania, porządkowania,
interpretowania oraz integrowania teoretycznej wiedzy pedagogicznej i nauk pomocniczych w celu analizy złożonych
problemów edukacyjnych. Będzie potraﬁł generować oryginalne rozwiązania oraz przewidywać skutki planowanych działań w
określonych obszarach praktycznych. Rozwinie umiejętności badawcze w zakresie: rozróżniania orientacji w metodologii
badań pedagogicznych, formułowania problemów badawczych, dobierania adekwatnych metod, technik i konstruowania
narzędzi badawczych; przeprowadzania, opracowywania, prezentowania i interpretowania wyników badań. Będzie potraﬁł
pracować samodzielnie i w zespole, przyjmując rolę uczestnika, obserwatora i lidera. Nabędzie umiejętność upowszechniania
wiedzy pedagogicznej ukierunkowanej na zastosowanie praktyczne w wybranym obszarze działalności. Będzie potraﬁł
sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki,
jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów, korzystając z nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Opanuje język obcy na
poziomie B 2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
W procesie akademickiego kształcenia wspierany będzie także rozwój kompetencji społecznych. Absolwent będzie posiadał
nastawienie na własny rozwój zawodowy oraz przekonanie o potrzebie podejmowania świadomych działań w kierunku
ustawicznego zdobywania i poszerzania profesjonalnej wiedzy i umiejętności. Będzie również posiadał przekonanie o
wartości teoretycznej wiedzy pedagogicznej i powiązanych z nią innych dyscyplin nauki, jako podstawie orientacyjnej dla
wszelkich profesjonalnych działań pedagogicznych. Będzie przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób
profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej.

Cele kształcenia
1. Zdobycie pogłębionej, uporządkowanej wiedzy z zakresu pedagogiki i jej metodologii, ﬁlozoﬁcznych, psychologicznych,
biologicznych oraz socjologicznych podstaw i kontekstów procesów edukacyjnych.
2. Zdobycie uporządkowanej wiedzy o środowiskach, instytucjach i innych podmiotach edukacyjnych, pogłębionej w
obszarach odpowiadających specyﬁce danej specjalności.
3. Zdobycie uporządkowanej wiedzy na temat planowania i projektowania procesów wychowania, kształcenia i
upowszechniania wiedzy pedagogicznej ukierunkowanej na zastosowanie praktyczne w wybranej działalności pedagogicznej.
4. Kształtowanie umiejętności wyboru, analizowania, strukturyzowania, porządkowania, interpretowania oraz integrowania
teoretycznej wiedzy pedagogicznej i nauk pomocniczych w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych.
5. Nabycie umiejętności generowania oryginalnych rozwiązań oraz przewidywania skutków planowanych działań w
określonych obszarach praktycznych związanych z wybrana specjalnością.
6. Rozwijanie umiejętności badawczych w zakresie: rozróżniania orientacji w metodologii badań pedagogicznych,
formułowania problemów badawczych, dobierania adekwatnych metod, technik i konstruowania narzędzi badawczych;
przeprowadzania, opracowywania, prezentowania i interpretowania wyników badań.
7. Kształtowanie umiejętności pracy w zespole, przyjmując rolę zarówno uczestnika, obserwatora jak i lidera podejmowanych
zadań.
8. Pogłębienie umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej.
9. Nabycie umiejętności upowszechniania wiedzy pedagogicznej ukierunkowanej na zastosowanie praktyczne w wybranym
obszarze działalności.
10. Rozwijanie umiejętności sprawnego porozumiewania się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze
specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów, korzystając z nowoczesnych rozwiązań
technologicznych.
11. Rozwijanie umiejętności twórczego animowania prac nad własnym rozwojem oraz rozwojem uczestników procesów
edukacyjno-wychowawczych oraz wspierania ich samodzielności w zdobywaniu wiedzy, a także inspirowania do działań na
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rzecz uczenia się przez całe życie.
12. Opanowanie biegłości w posługiwaniu się językiem obcym nowożytnym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego Rady Europy.
13. Kształtowanie nastawienia na własny rozwój zawodowy oraz przekonania o potrzebie podejmowania świadomych działań
w kierunku ustawicznego zdobywania i poszerzania profesjonalnej wiedzy i umiejętności.
14. Kształtowanie przekonania o wartości teoretycznej wiedzy pedagogicznej i powiązanych z nią innych dyscyplin nauki,
jako podstawie orientacyjnej dla wszelkich profesjonalnych działań pedagogicznych.
15. Kształtowanie przekonania o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad
etyki zawodowej.
16. Kształtowanie przekonania o zasadności uwzględniania perspektywy komparatystycznej w myśleniu pedagogicznym.
I. W ramach specjalności resocjalizacja: wyposażenie absolwenta w wiedzę oraz kształtowanie kompetencji do pełnienia roli
zawodowej pedagoga specjalisty do spraw proﬁlaktyki społecznej i resocjalizacji w instytucjach oświatowo-wychowawczych,
proﬁlaktyczno-opiekuńczych, resocjalizacyjnych, penitencjarnych oraz w środowisku otwartym; rozwijanie umiejętności
projektowania działań proﬁlaktyczno - resocjalizacyjnych w środowisku otwartym, diagnozowania zjawisk i problemów z
obszaru resocjalizacji, działań w warunkach interwencji kryzysowej, komunikacji interpersonalnej w grupach dewiacyjnych,
mediacji, podejmowania działań społecznych w wymiarze wielokulturowym, twórczego rozwiązywania problemów w zakresie
proﬁlaktyki społecznej i resocjalizacji.
II. W ramach specjalności pedagogika społeczno-opiekuńcza: wyposażenie absolwenta w wiedzę oraz pogłębienie
umiejętności projektowania i realizacji działań o charakterze wspierającym, opiekuńczo-wychowawczym, poradniczym,
diagnostycznym, interwencyjnym i kompensacyjnym w instytucjach oraz placówkach zorientowanych na pracę z dziećmi,
rodziną i seniorami; planowania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z wymogami
obowiązujących przepisów prawa; prowadzenia diagnozy pedagogicznej w kierunku trudności w uczeniu się; rozpoznawania i
diagnozowania specyﬁcznych trudności wychowawczych.
III. W ramach specjalności animacja społeczno-kulturowa: wyposażenie w uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o antropologii
i pedagogice kultury; mediach i komunikowaniu masowym; rodzajach więzi społecznych; o rządzących ich zmianami
prawidłowościach istotnych z punktu widzenia procesów społecznych i kulturowych; kulturowych, psychologicznych i
społecznych uwarunkowaniach procesu mediacji i negocjacji w sferze publicznej; różnych rodzajach struktur społecznych i
instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach istotnych z punktu widzenia procesów społecznych
i kulturowych; kulturowych uwarunkowaniach procesów edukacyjnych; celach, organizacji i funkcjonowania instytucji
edukacyjnych, wychowawczych i kulturalnych pogłębioną w wybranych zakresach; strukturze i funkcjach działalności
społeczno – kulturalnej w innych krajach; uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej i kulturalnej pogłębioną w
wybranych zakresach oraz kształtowanie umiejętności wykorzystywania i integrowania wiedzy teoretycznej z zakresu wiedzy
o kulturze i wychowaniu w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych i kulturalnych, a także
diagnozowania i projektowania działań praktycznych; projektowania oryginalnych rozwiązań wybranych problemów
społecznych, prognozowania przebiegu ich rozwiązywania oraz przewidywania skutków planowanych działań w określonych
obszarach praktycznych.

Potrzeby społeczno-gospodarcze
Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku
Analiza rynku pracy wskazuje na potrzebę kształcenia pedagogów przygotowanych do podjęcia profesjonalnych działań w
zakresie wspierania rozwoju dzieci i młodzieży, w obszarze pieczy zastępczej nad dziećmi i młodzieżą, opieki nad osobami
starszymi; w sferze animacji społeczno-kulturowej rożnych grup społecznych oraz kształtowanie pogłebionych kompetencji
do pełnienia roli zawodowej pedagoga specjalisty do spraw proﬁlaktyki społecznej i resocjalizacji w instytucjach oświatowowychowawczych, proﬁlaktyczno-opiekuńczych, resocjalizacyjnych, penitencjarnych oraz w środowisku otwartym.

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi
Osiągnięcie zaplanowanych dla kierunku pedagogika efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji
społecznych pozwala na znaczące zaspokajanie potrzeb społeczno-gospodarczych uzasadniających utworzenie kierunku: w
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zakresie wiedzy efekt nr 1 do 18; w zakresie umiejętności efekt nr 1 do 13; w zakresie kompetencji społecznych efekt nr 1 do
8. Realizacja wybranych efektów kształcenia (wskazanych w zakładce efekty) pozwala ponadto na przygotowanie studentów
do prowadzenia badań naukowych, podejmowanych w duchu dążenia do prawdy i dobra, zarówno w kontekście rozwoju
pojedynczego człowieka, jak i polskiego społeczeństwa.
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Nauka, badania, infrastruktura
Główne kierunki badań naukowych w jednostce
Filozoﬁczne i teoretyczne podstawy koncepcji pedagogicznych oraz praktyk edukacyjnych
Procesy animacyjno-edukacyjne oraz ich społeczno-kulturowe konteksty
Podmioty edukacji szkolnej i akademickiej
Polska myśl pedagogiczna. Tradycja i nowoczesność wychowania oraz kształcenia ogólnego
i uniwersyteckiego.
Teoretyczne i empiryczne problemy współczesnej pedagogiki specjalnej.
Jednostka w przestrzeni procesów edukacyjnych – teoria, badania i praktyka.

Związek badań naukowych z dydaktyką
1. Włączenie do procesu kształcenia ogólno-pedagogicznego w obszarze ﬁlozoﬁcznych podstaw edukacji wyników badań w
zakresie antropologiczno-metodologicznych podstaw egzystencjalno-humanistycznej koncepcji wychowania
2. Włączenie wyników badań w zakresie edukacji muzealnej, kulturalnej i artystycznej, dziedzictwa oraz wybranych aspektów
migracji do zajęć realizowanych w ramach specjalności animacja społeczno-kulturowa
3. Wykorzystanie w pracy dydaktycznej ze studentami specjalności animacja społeczno-kulturowa rezultatów projektów
edukacyjnych i studiów z zakresu pedagogiki teatru, edukacji obywatelskiej osób dorosłych oraz polityki kulturalnej w
kontekście kondycji sektora kultury na poziomie lokalnym
4. Włączenie wyników badań nad optymalizacją procesu resocjalizacji nieletnich i funkcjonowania polskiego systemu
zapobiegania demoralizacji i przestępczości nieletnich w oparciu o analizę znaczenia kategorii dobra dziecka.
5. Wykorzystanie w procesie kształcenia studentów na specjalności resocjalizacja wyników prac teoretycznych oraz badań
empirycznych w obszarze pedagogiki resocjalizacyjnej - problematyki zarządzania ryzykiem recydywy; rzeczywistości
społecznej polskich i macedońskich Romów; wskaźników skuteczności terapii uzależnienia od narkotyków oraz od hazardu i
określenia stopnia ich podatności na oddziaływania terapeutyczne; wyników analiz nad konformizmem jako podstawowym
mechanizmem rozwiązywania kryzysu tożsamości w okresie dorastania.
6. Włączenie do procesu kształcenia wyników badań nad zjawiskiem zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieży.
7. Włączenie rezultatów studiów nad tekstami źródłowymi dotyczącymi polskiej myśli pedagogicznej do zajęć na temat
dyskursów we współczesnej pedagogice.
8. Wykorzystanie doświadczeń z prowadzonych własnych badań empirycznych do zajęć dydaktycznych
z zakresu projektowania badań pedagogicznych oraz opracowywania i interpretacji wyników badań realizowanych w ramach
strategii ilościowej oraz jakościowej.

Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
Zajęcia na kierunku Pedagogika będą prowadzone w pomieszczeniach należących do Instytutu Pedagogiki UJ:
1. w budynku przy ul. Batorego 12 (budynek główny oraz pawilon) – 2 sale ćwiczeniowe, 1 sala seminaryjna, 1 sala
warsztatowa/treningowa oraz 1 sala wykładowa;
2. w 5 salach dydaktycznych w budynku dydaktycznym przy ul. Krupniczej 2
3. w sali dydaktycznej/komputerowej w budynku dydaktycznym przy ul. Ingardena 4
4. w salach dydaktycznych języków obcych przy ul. Armii Krajowej 8 oraz ul. Aleja Kijowska 14
Biorąc pod uwagę bieżący stan posiadanych pomieszczeń, dostosowanie ich do specyﬁki planowanych zajęć, stan techniczny
i estetyczny oraz realizowany przez Instytut Pedagogiki na bieżąco proces uzupełniania wyposażenia dydaktycznego w
nowoczesny sprzęt audiowizualny i komputerowy można stwierdzić, że baza dydaktyczna umożliwia prawidłową realizację
celów kształcenia.
Infrastruktura Instytutu Pedagogiki obejmuje ponadto bibliotekę zlokalizowaną w budynku przy ul Ingardena 4. Bieżący stan
zasobów bibliotecznych zapewnia studentom pełny dostęp do literatury zalecanej w procesie kształcenia na kierunku
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pedagogika. Biblioteka Instytutu Pedagogiki należy do najlepiej wyposażonych w Polsce bibliotek instytutowych. Księgozbiór
obejmuje obecnie około 40 000 woluminów zapewniających pełny i swobodny dostęp do literatury podstawowej i
uzupełniającej dla poszczególnych przedmiotów wskazanych w planie studiów. Większość zasobów biblioteki została
skonﬁgurowana z katalogiem komputerowym Biblioteki Jagiellońskiej, toteż wypożyczanie i zwroty książek odbywają się z
wykorzystaniem systemu elektronicznego.
W sąsiedztwie biblioteki znajduje się czytelnia wyposażona w podręczny, aktualny księgozbiór. W czytelni jest łącze
internetowe i stanowiska komputerowe dla czytelników.
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Program
Podstawowe informacje
Klasyﬁkacja ISCED:

0111

Liczba semestrów:

4

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:

magister

Opis realizacji programu:
Program realizowany jest przez 4 semestry w trybie studiów stacjonarnych II stopnia. Umożliwia pogłębienie wiedzy
ogólnopedagogicznej (humanistycznej, społecznej i nauk o zdrowiu) oraz wiedzy z zakresu pedagogiki społecznoopiekuńczej, animacji społeczno-kulturowej i pedagogiki resocjalizacyjnej ukierunkowanej na kształtowanie, rozwijanie i
pogłębianie kwaliﬁkacji i kompetencji pedagoga. Dodatkowo, w zależności od wybranej specjalności student dokonuje
wyboru jednej ze scieżek umozliwiajacych pogłębienie wiedzy, umiejetności i rozwinięcie dodatkowych kompetencji w
wybranym przez siebie obszarze działań pedagogicznych. Student realizujący specjalność pedagogika społeczno opiekuńcza
może wybrać na II roku jedną z dwóch proponowanych ścieżek: Pedagogika rodziny lub Gerontopedagogika, przy czym w
ramach ścieżki Gerontopedagogika realizuje 40 godz. praktyki zawodowej. Na specjalności Animacja społeczno-kulturowa
student na I roku może wybrać jedną z dwóch proponowanych ścieżek: Animator kultury w środowisku lokalnym lub Metody
wspierania uczestnictwa w kulturze. Student realizujący specjalność Pedagogika resocjalizacyjna może wybrać jedną z
dwóch proponowanych scieżek zarówno na I, jak i na II roku studiów; na roku I do wyboru są ścieżki: Diagnoza i terapia
pedagogiczna lub Wspieranie zdolności i procesów twórczych w edukacji, na II roku do wyboru są ścieżki:: Resocjalizacja
kreująca lub Wybrane zagadnienia terapii uzależnień.

Liczba punktów ECTS
konieczna do ukończenia studiów

120

w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich
lub innych osób prowadzących zajęcia

104

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauki języków obcych

7

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej

99

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych

0

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub
nauk społecznych

3

Liczba godzin zajęć
Łączna liczba godzin zajęć: 1149

Praktyki zawodowe

Program
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Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych
Praktyki są realizowane wyłącznie przez studentów, którzy w ramach wybranej przez siebie specjalności Pedagogika
społeczno-opiekuńcza zadeklarowali wybór ścieżki Gerontopedagogika. Praktyki te są realizowane w wymiarze 40 godzin
zgodnie z REGULAMINEM PRAKTYK STUDENCKICH przyjętym przez Radę Instytutu Pedagogiki uchwałą z dnia 9 maja 2019
roku.

Ukończenie studiów
Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)
Przedłożenie pracy dyplomowej i uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego

Program

10 / 387

Efekty uczenia się
Wiedza
Kod

Treść

PRK

PED_K2_W01

Absolwent zna i rozumie w sposób pogłębiony, kategorie i pojęcia języka pedagogiki,
organizujące wiedzę i działanie w ramach określonych koncepcji, teorii oraz praktyk
pedagogicznych stosowanych w wybranej działalności pedagogicznej.

P7U_W, P7S_WG

PED_K2_W02

Absolwent zna i rozumie pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o przedmiotowej i
metodologicznej specyﬁce pedagogiki oraz o jej powiązaniach z innymi dyscyplinami
nauk.

P7S_WG

PED_K2_W03

Absolwent zna i rozumie pogłębioną wiedzę dotyczącą ﬁlozoﬁcznych podstaw
edukacji w zakresie najważniejszych nurtów i problemów współkształtującą
rozumienie współczesnych tendencji rozwoju koncepcji pedagogicznych.

P7U_W, P7S_WG

PED_K2_W04

Absolwent zna i rozumie uporządkowaną wiedzę na temat subdyscyplin pedagogiki,
pogłębioną w wybranych obszarach specjalności pedagogiki, obejmującą
terminologię, teorię i metodykę.

P7U_W, P7S_WG

PED_K2_W05

Absolwent zna i rozumie pogłębioną wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia
P7S_WG
zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym.

PED_K2_W06

Absolwent zna i rozumie pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o
rządzących nimi prawidłowościach istotnych z punktu widzenia procesów
edukacyjnych.

P7S_WG

PED_K2_W07

Absolwent zna i rozumie rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur
społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi
relacjach istotnych z punktu widzenia procesów edukacyjnych.

P7S_WK

PED_K2_W08

Absolwent zna i rozumie uporządkowaną wiedzę o kulturowych uwarunkowaniach
procesów edukacyjnych.

P7U_W, P7S_WG

PED_K2_W09

Absolwent zna i rozumie uporządkowaną wiedzę o celach, organizacji i
funkcjonowaniu instytucji edukacyjnych, pogłębioną w wybranych zakresach
specjalności.

P7U_W, P7S_WK

PED_K2_W10

Absolwent zna i rozumie pogłębioną wiedzę psychologiczną na temat specyﬁki,
zaburzeń rozwoju i funkcjonowania człowieka, rozumie istotę funkcjonalności i
dysfunkcjonalności, harmonii i dysharmonii, normy i patologii.

P7U_W, P7S_WG

PED_K2_W11

Absolwent zna i rozumie uporządkowaną wiedzę na temat planowania i
projektowania procesów wychowania, kształcenia i upowszechniania wiedzy
pedagogicznej ukierunkowaną na zastosowanie praktyczne w wybranej działalności
pedagogicznej.

P7S_WG

PED_K2_W12

Absolwent zna i rozumie pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach
P7S_WG
wychowawczych, ich specyﬁce i procesach w nich zachodzących.

PED_K2_W13

Absolwent zna i rozumie wiedzę z zakresu edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia
ukierunkowaną na zastosowanie praktyczne w wybranej działalności pedagogicznej.

PED_K2_W14

Absolwent zna i rozumie uporządkowaną wiedzę w zakresie pedagogiki porównawczej
P7U_W
ukierunkowaną na wybraną działalność pedagogiczną.

PED_K2_W15

Absolwent zna i rozumie szczegółową wiedzę na temat etycznych aspektów roli
zawodowej oraz podstaw prawnych regulujących działalność podmiotów
edukacyjnych w obszarze działalności pedagoga.

Efekty uczenia się

P7S_WG

P7S_WK
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Umiejętności
Kod

Treść

PRK

PED_K2_U01

Absolwent potraﬁ stosować pogłębione umiejętności wyboru, analizowania,
strukturyzowania, porządkowania, interpretowania oraz integrowania teoretycznej
wiedzy pedagogicznej i nauk pomocniczych w celu analizy złożonych problemów
edukacyjnych.

P7U_U, P7S_UW

PED_K2_U02

Absolwent potraﬁ sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu
analizowania podejmowanych przez pedagoga działań edukacyjnych.

P7S_UW

PED_K2_U03

Absolwent potraﬁ wybrać i zastosować właściwy dla pedagoga sposób postępowania
dobierając adekwatne strategie działań, metody, formy i środki pracy w celu
udzielania wsparcia poszczególnym podmiotom edukacyjnym.

P7S_UW,
P7S_UO, P7S_UK

PED_K2_U04

Absolwent potraﬁ generować oryginalne rozwiązania złożonych problemów
pedagogicznych, prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki
planowanych działań.

P7U_U, P7S_UK

PED_K2_U05

Absolwent potraﬁ stosować umiejętność samodzielnego analizowania tekstów,
krytycznej oceny stanowisk teoretycznych oraz argumentacji własnego stanowiska
kierując się przy tym zasadami etycznymi.

P7S_UU

PED_K2_U06

Absolwent potraﬁ stosować rozwinięte umiejętności badawcze: rozróżnia orientacje w
metodologii badań pedagogicznych, formułuje problemy badawcze, dobiera
adekwatne metody, techniki i konstruuje narzędzia badawcze; opracowuje,
prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych
badań, w obrębie wybranej subdyscypliny pedagogiki.

P7S_UU,
P7S_UW

PED_K2_U07

Absolwent potraﬁ stosować umiejętności obserwowania, diagnozowania,
racjonalnego oceniania złożonych sytuacji edukacyjnych oraz analizowania motywów
i wzorów ludzkich zachowań.

P7S_UW

PED_K2_U08

Absolwent potraﬁ stosować umiejętność upowszechniania wiedzy pedagogicznej;
potraﬁ sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik
komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza
grona specjalistów, korzystając z nowoczesnych rozwiązań technologicznych

P7U_U, P7S_UW

PED_K2_U09

Absolwent potraﬁ w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i
na piśmie, posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych
uzasadnień na tematy dotyczące zagadnień pedagogicznych z wykorzystaniem
różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak i innych
dyscyplin naukowych.

P7U_U, P7S_UW

PED_K2_U10

Absolwent potraﬁ stosować umiejętność tworzenia projektów dotyczących osobistego
rozwoju zawodowego.

P7S_UW,
P7S_UO, P7S_UK

PED_K2_U11

Absolwent potraﬁ pracować samodzielnie i w zespole oraz posiada umiejętność
wchodzenia w role uczestnika, obserwatora i lidera grupy.

P7S_UU

PED_K2_U12

Absolwent potraﬁ posługiwać się umiejętnościami językowymi w zakresie języka
obcego zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2⁺ Europejskiego Systemu
Opisu Kształcenia Językowego.

P7S_UK

Kompetencje społeczne
Kod

Treść

PRK

PED_K2_K01

Absolwent jest gotów do rozwijania swoich kompetencji: społecznych,
wychowawczych i dydaktycznych.

P7U_K, P7S_KR

PED_K2_K02

Absolwent jest gotów do nastawienia na własny rozwój zawodowy oraz posiada
przekonanie o potrzebie podejmowania świadomych działań w kierunku zdobywania i
poszerzania profesjonalnej wiedzy i umiejętności.

P7S_KO, P7S_KK

Efekty uczenia się
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Kod

Treść

PRK

PED_K2_K03

Absolwent jest gotów do przekonania o wartości teoretycznej wiedzy pedagogicznej i
powiązanych z nią innych dyscyplin nauki jako podstawie orientacyjnej dla wszelkich
profesjonalnych działań pedagogicznych.

P7S_KK, P7S_KR

PED_K2_K04

Absolwent jest gotów do przekonania o potrzebie kierowania się rozwagą i etyką w
projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań pedagogicznych.

P7S_KR, P7S_KO

PED_K2_K05

Absolwent jest gotów do przekonania o konieczności i doniosłości zachowania się w
sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej; dostrzega i formułuje
problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą; poszukuje
optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowych działań
pedagogicznych.

P7S_KR, P7S_KO

PED_K2_K06

Absolwent jest gotów do odznacza się gotowością do przejęcia odpowiedzialności za
własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz
ich skutki, a także do promowania wartości odpowiedzialności w środowisku.

P7S_KO, P7U_K

PED_K2_K07

Absolwent jest gotów do posiada nastawienie na identyﬁkowanie problemów
edukacyjnych, jest gotowy do komunikowania się i współpracy z otoczeniem w tym z
osobami niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie oraz do aktywnego
uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania pedagogiczne.

P7S_KK, P7U_K,
P7S_KO

PED_K2_K08

Absolwent jest gotów do ma przekonanie o wartości zachowania dziedzictwa
kulturowego i upowszechniania wiedzy o nim.

P7S_KO, P7U_K

Efekty uczenia się
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Plany studiów
a) przedmiot Lektorat z języka obcego jest przedmiotem obligatoryjnym ale fakultatywny jest wybór rodzaju języka obcego;
b) Wychowanie ﬁzyczne jest obligatoryjne ale fakultatywny pozostaje wybór grupy/rodzju aktywności ﬁzycznej; c)Przedmiot
w języku obcym jest przedmiotem obligatoryjnym ale fakultatywny jest wybór rodzaju języka obcego; d) Seminarium
dyplomowe jest obligatoryjne ale pozostaje wybór grupy seminaryjnej ze względu na realizowaną specjalność oraz wybór
promotora spośród osób je prowadzących ze względu na proponowaną tematykę seminariów. Student jest zobowiązany
(obligatoryjnie) do wyboru jednej z trzech grup przedmiotów fakultatywnych - specjalności w wymiarze 735 godz., za
realizację których uzyskuje 72 ECTS : pedagogika społeczno-opiekuńcza lub animacja społeczno-kulturowa lub pedagogika
resocjalizacyjna. Ponadto w ramach wybranej specjalności student jest zobowiązany (obligatoryjnie) do wyboru jednej z
dwóch grup przedmiotów fakultatywnych - ścieżek w wymiarze 90 godz. i 9 ECTS.

Semestr 1
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Dyskursy we współczesnej pedagogice

20

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Metodologia badań w pedagogice

30

3,0

egzamin

O

Szkolenie BHK

4

-

zaliczenie

O

Seminarium dyplomowe

30

-

zaliczenie

O

Przedmiot w języku obcym (do wyboru)

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Przedmiot

Lektorat z języka obcego

O

Student realizuje jeden przedmiot
English for Pedagogy B2+

30

-

zaliczenie na
F
ocenę

English for Pedagogy C1+

30

-

zaliczenie na
F
ocenę

Ścieżka: Grupa 1 zajęć specjalizacyjnych: Animacja społeczno-kulturowa
Na I roku należy wybrać jedną z dwóch proponowanych ścieżek: Animator kultury w środowisku lokalnym lub Metody
wspierania uczestnictwa w kulturze. Student jest zobligowany do realizacji 735 godz. i 72 ECTS.
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Współczesne teorie kultury

50

3,0

egzamin

Prawne podstawy działalności społeczno-kulturalnej

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Polityka kulturalna i uczestnictwo w kulturze

45

3,0

egzamin

O

Public Relations w działalności kulturalnej

30

3,0

zaliczenie

O

Finansowanie działalności kulturalnej

20

2,0

zaliczenie

O

Przedmiot

Plany studiów

O
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Ścieżka: Grupa 2 zajęć specjalizacyjnych: Pedagogika społeczno-opiekuńcza
Na II roku studiów należy wybrać jedną z dwóch proponowanych ścieżek: Pedagogika rodziny lub Gerontopedagogika; w
ramach ścieżki Gerontopedagogika student realizuje 40 godz. praktyki zawodowej. Student jest zobligowany do realizacji
735 godz. i 72 ECTS.
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Psychologiczne aspekty opieki i wsparcia

20

2,0

zaliczenie

O

Etyczne aspekty opieki i wsparcia

15

2,0

zaliczenie

O

Współczesne tendencje w opiece nad dziećmi i młodzieżą w Polsce i
na świecie

20

2,0

zaliczenie

O

Polityka społeczna i elementy pracy socjalnej

30

3,0

egzamin

O

Komunikacja interpersonalna – poziom zaawansowany

20

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Biomedyczne aspekty starzenia się i starości

20

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Psychologiczne aspekty starzenia się i starości

20

2,0

zaliczenie

O

Środowisko wychowawcze rodziny współczesnej

20

2,0

zaliczenie

O

Formy opieki zastępczej nad dziećmi

30

2,0

zaliczenie

O

Rodzina w perspektywie interdyscyplinarnej

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Przedmiot

Ścieżka: Grupa 3 zajęć specjalizacyjnych: Pedagogika resocjalizacyjna
Na I roku studiów należy wybrać jedną z dwóch ścieżek: Diagnoza i terapia pedagogiczna lub Wspieranie zdolności i
procesów twórczych w edukacji. Na II roku należy także wybrać jedną z dwóch ścieżek: Resocjalizacja kreująca lub Wybrane
zagadnienia terapii uzależnień. Student jest zobligowany do realizacji 735 godz. i 72 ECTS.
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Koncepcje i systemy proﬁlaktyki społecznej

30

3,0

egzamin

Edukacja zdrowotna

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Prawo i polityka karna

30

3,0

egzamin

O

Koncepcje i systemy resocjalizacji

30

3,0

egzamin

O

Wybrane zagadnienia patologii społecznej

30

3,0

egzamin

O

Zarządzanie ryzykiem powtórnej przestępczości

30

3,0

egzamin

O

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Filozoﬁa edukacji

30

3,0

egzamin

O

Metody, techniki i narzędzia w badaniach teoretycznych i
empirycznych

30

3,0

zaliczenie

O

Przedmiot

O

Semestr 2
Przedmiot

Plany studiów
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Przedmiot
Seminarium dyplomowe

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

10,0

zaliczenie

Lektorat z języka obcego

O
O

Student realizuje jeden przedmiot
English for Pedagogy B2+

30

4,0

egzamin

F

English for Pedagogy C1+

30

4,0

egzamin

F

Ścieżka: Grupa 1 zajęć specjalizacyjnych: Animacja społeczno-kulturowa
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Wspólnota w społeczeństwie nowoczesnym

50

3,0

egzamin

O

Główne nurty w teatrze współczesnym

30

3,0

egzamin

O

Edukacja muzealna - wybrane aspekty

30

3,0

egzamin

O

Przedmiot

Animator kultury w środowisku lokalnym - ścieżka I do wyboru

F

Student wybiera trzy przedmioty w ramach ścieżki I
Praca w środowisku metodami teatralnymi

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Budowanie projektu animacyjnego w środowisku lokalnym

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Animator muzealny w środowisku lokalnym

30

3,0

zaliczenie

Metody wspierania uczestnictwa w kulturze - ścieżka II do wyboru

O
F

Student wybiera trzy przedmioty w ramach ścieżki II
Organizacja partycypacyjnych działań teatralnych

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Budowanie projektu wspierającego uczestnictwo w kulturze

30

3,0

zaliczenie

O

Partycypacja w kulturze muzealnej

30

3,0

zaliczenie

O

Ścieżka: Grupa 2 zajęć specjalizacyjnych: Pedagogika społeczno-opiekuńcza
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Organizacja i zarządzanie w działalności społeczno-opiekuńczej

30

3,0

egzamin

O

Edukacja obywatelska

15

1,0

zaliczenie

O

Osoba starsza w społeczeństwie

20

2,0

zaliczenie

O

Egzystencjalny wymiar starości

15

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Projektowanie badań – procedury ilościowe i jakościowe

15

2,0

zaliczenie

Przedmiot

O

Ścieżka: Grupa 3 zajęć specjalizacyjnych: Pedagogika resocjalizacyjna

Plany studiów

16 / 387

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Podstawy psychologii sądowej

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Diagnoza w resocjalizacji

30

3,0

egzamin

Kompetencje międzykulturowe w pracy proﬁlaktycznoresocjalizacyjnej

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Mediacje

15

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Przedmiot

O

Diagnoza i terapia pedagogiczna - ścieżka I do wyboru

F

Student wybiera 3 przedmioty w ramach ścieżki I
Praca w klasach terapeutycznych i integracyjnych

15

1,0

zaliczenie

Modele wsparcia dziecka z zaburzeniami psychicznymi

15

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Elementy treningu zastępowania agresji

15

1,0

zaliczenie na
O
ocenę

Wspieranie zdolności i procesów twórczych w edukacji - ścieżka II do
wyboru

O

F

Student wybiera 3 przedmioty w ramach ścieżki II
Pedagogika twórczości

15

1,0

zaliczenie

O

Kształcenie i wspieranie uczniów zdolnych

15

2,0

zaliczenie

O

Pedagogika zabawy

15

1,0

zaliczenie na
O
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Elementy statystyki

15

2,0

egzamin

O

Opracowywanie danych ilościowych

30

2,0

zaliczenie

O

Opracowywanie danych jakościowych

15

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Tożsamość pedagoga

15

2,0

egzamin

O

Seminarium dyplomowe 2

30

-

zaliczenie

O

Semestr 3
Przedmiot

Ścieżka: Grupa 1 zajęć specjalizacyjnych: Animacja społeczno-kulturowa
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Pedagogika kultury i jej współczesne implikacje

20

3,0

zaliczenie

O

Edukacja artystyczna

20

3,0

zaliczenie

O

Edukacja międzykulturowa w pracy animatora

20

3,0

zaliczenie

O

Przedmiot

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Dom kultury – polskie i zagraniczne doświadczenia

20

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Funkcjonowanie środowiskowych instytucji kultury

30

3,0

zaliczenie

Pedagogika teatralna z elementami warsztatu kompetencji
teatralnych

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Edukacja na rzecz dziedzictwa kulturowego

30

3,0

egzamin

O

Dziedzictwo kulturowe, jego ochrona i upowszechnianie

30

3,0

zaliczenie

O

Przedmiot

O

Ścieżka: Grupa 2 zajęć specjalizacyjnych: Pedagogika społeczno-opiekuńcza
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Proﬁlaktyka zaburzeń w zachowaniu dzieci i młodzieży

40

4,0

egzamin

O

Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia

30

3,0

egzamin

O

Współczesne zagadnienia z pedagogiki specjalnej

30

2,0

egzamin

O

Ochrona praw dziecka i rodziny – perspektywa porównawcza

15

2,0

zaliczenie

O

Elementy mediacji

20

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Diagnozowanie w działalności społeczno-opiekuńczej

50

4,0

egzamin

O

Podstawy badań ewaluacyjnych w pedagogice społeczno-opiekuńczej

20

2,0

zaliczenie

O

Przedmiot

Pedagogika rodziny - ścieżka I do wyboru

F

Student wybiera 5 przedmiotów w ramach ścieżki I
Wprowadzenie do terapii rodziny

20

2,0

zaliczenie

Poradnictwo rodzinne

20

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Metodyka pracy asystenta rodzinnego

20

2,0

zaliczenie

Biologiczne aspekty rodzicielstwa

15

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Wprowadzenie do pedagogiki prenatalnej

15

1,0

zaliczenie na
O
ocenę

Gerontopedagogika - scieżka II do wyboru

O

O

F

Student wybiera 5 przedmiotów w ramach ścieżki II
Podstawy funkcjonowania instytucji opieki i wsparcia dla osób
starszych

20

2,0

zaliczenie

Metodyka pracy społeczno-opiekuńczej z seniorami w placówkach
opieki stacjonarnej i w środowisku

30

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Praktyka hospitacyjna w placówkach opieki nad seniorami

10

1,0

zaliczenie

O

O

Ścieżka: Grupa 3 zajęć specjalizacyjnych: Pedagogika resocjalizacyjna

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Elementy psychoterapii dzieci i młodzieży

30

3,0

egzamin

O

Socjoterapia

45

4,0

zaliczenie

O

Podstawy interwencji kryzysowej

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Samopomoc w resojalizacji

30

3,0

zaliczenie

O

Pedagogika szkolna

15

2,0

egzamin

O

Badania eksperymentalne

30

3,0

zaliczenie

O

Metody badań jakościowych w pedagogice resocjalizacyjnej

30

3,0

zaliczenie

O

Analiza danych zastanych i przegląd systematyczny

45

4,0

zaliczenie

O

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Kompetencje relacyjne pedagoga

15

2,0

zaliczenie

O

Seminarium dyplomowe 2

30

10,0

zaliczenie

O

Przedmiot

Semestr 4
Przedmiot

Ścieżka: Grupa 1 zajęć specjalizacyjnych: Animacja społeczno-kulturowa
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Edukacja dorosłych

20

3,0

egzamin

O

Społeczne funkcjonowanie osób z zaburzeniami rozwojowymi

15

2,0

zaliczenie

O

Społeczne funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością

30

2,0

zaliczenie

O

Partycypacja obywatelska

45

3,0

egzamin

O

Organizowanie społeczności lokalnej

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Przedsiębiorczość społeczna i rewitalizacja

20

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Przedmiot

Ścieżka: Grupa 2 zajęć specjalizacyjnych: Pedagogika społeczno-opiekuńcza
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Patologie i dysfunkcje życia małżeńskiego i rodzinnego – rodzina
ryzyka

40

3,0

egzamin

O

Aktywizacja społeczno-kulturowa osób starszych

15

2,0

zaliczenie

O

Andragogika

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Analiza i interpretacja danych ilościowych

20

3,0

zaliczenie

O

Analiza i interpretacja danych jakościowych

15

2,0

zaliczenie

O

Przedmiot

Plany studiów
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Przedmiot

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Gerontopedagogika - scieżka II do wyboru

F

Student wybiera 5 przedmiotów w ramach ścieżki II
Praktyka asystencka ciągła w placówkach opieki stacjonarnej dla
seniorów

15

1,0

zaliczenie

Praktyka asystencka ciągła w placówkach opieki środowiskowej
dla seniorów

15

1,0

zaliczenie na
O
ocenę

O

Ścieżka: Grupa 3 zajęć specjalizacyjnych: Pedagogika resocjalizacyjna
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Elementy oddziaływań terapeutycznych w resocjalizacji

30

3,0

zaliczenie

O

Ewaluacja programów terapeutycznych

30

3,0

zaliczenie

O

Specyﬁka oddziaływań terapeutycznych w uzależnieniach
chemicznych i czynnościowych

45

4,0

egzamin

O

Przedmiot

Resocjalizacja kreująca - ścieżka III do wyboru

F

Student wybiera 3 przedmioty w ramach ścieżki III
Podstawy twórczej resocjalizacji

15

1,0

zaliczenie na
O
ocenę

Drama w resocjalizacji

15

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Programy proﬁlaktyczne i resocjalizacyjne oparte na podejściu
kreującym

15

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Wybrane zagadnienia terapii uzależnień - ścieżka IV do wyboru

F

Student wybiera 3 przedmioty w ramach ścieżki IV
Zapobieganie nawrotom w uzależnieniu

15

2,0

zaliczenie

O

Specyﬁczne grupy w terapii uzależnień

15

2,0

zaliczenie

O

Redukcja szkód w psychoterapii

15

1,0

zaliczenie

O

O - obowiązkowy
F - fakultatywny

Plany studiów
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Sylabusy

Karta tytułowa - Sylabusy
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Dyskursy we współczesnej pedagogice
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDS.210.5cdbee85ad699.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Pedagogika

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Przedmiot ma charakter teoretyczny; celem – przy wskazaniu na subdyscyplinę „pedagogika ogólna” - jest: a)
zapoznanie studentów z poszerzoną – w stosunku do studiów I stopnia – wiedzą z zakresu pedagogiki ogólnej; b)
wdrożenie studentów w bieżący dyskurs akademicki w obrębie wiodącej dla pedagogiki subdyscypliny naukowej,
jaką jest pedagogika ogólna; c) doświadczenie przez studentów potrzeby reﬂeksji ogólnopedagogicznej
w kształtowaniu zawodowej tożsamości.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

WIEDZA: K_W01. Posiada pogłębioną wiedzę na temat
statusu naukowego: zna, w sposób pogłębiony,
kategorie i pojęcia języka pedagogiki, organizujące
wiedzę i działanie w ramach określonych koncepcji,
teorii oraz praktyk pedagogicznych stosowanych
w wybranej działalności pedagogicznej [P7U_W;
P7S_WG] K_W02. Posiada pogłębioną i uporządkowaną
wiedzę o przedmiotowej i metodologicznej specyﬁce
pedagogiki oraz o jej powiązaniach z innymi
dyscyplinami nauk [P7S_WG]. K_W03. Posiada
pogłębioną wiedzę dotyczącą ﬁlozoﬁcznych podstaw
edukacji w zakresie jej najważniejszych nurtów
i problemów; rozumie znaczenie i rolę pedagogiki
ogólnej w budowaniu spójności wiedzy pedagogicznej
oraz w porządkowaniu dorobku subdyscyplin
pedagogicznych; [P7U_W; P7S_WG]. K_W04. Ma
uporządkowaną wiedzę o treści i kierunkach
współczesnych dyskursów akademickich w obrębie
pedagogiki obejmującą terminologię, teorię
i metodykę. [P7U_W; P7S_WG].

PED_K2_W01,
PED_K2_W02

zaliczenie na ocenę

PED_K2_U01,
PED_K2_U02,
PED_K2_U04

zaliczenie na ocenę

PED_K2_K01,
PED_K2_K03,
PED_K2_K08

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

UMIEJĘTNOŚCI: K_U01. Potraﬁ analizować teksty
teoretyków pedagogiki, odczytywać ich strukturę
i zawartą w nich założeniowość oraz metodykę jej
wdrażania w celu analizy złożonych problemów
edukacyjnych [P7U_U; P7S_UW] K_U02. Potraﬁ
sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami
teoretycznymi w celu analizowania podejmowanych
przez pedagoga działań edukacyjnych [P7S_UW].
K_U05. Posiada pogłębioną umiejętność
samodzielnego analizowania tekstów, krytycznej
oceny stanowisk teoretycznych oraz argumentacji
własnego stanowiska kierując się przy tym zasadami
etycznymi; [P7S_UU]. K_U08. Posiada umiejętność
upowszechniania wiedzy o kierunkach i nurtach
pedagogiki; potraﬁ sprawnie porozumiewać się przy
użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych
ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak
i z odbiorcami spoza grona specjalistów, korzystając
z nowoczesnych rozwiązań technologicznych [P7U_U;
P7S_UW].

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

K_K01. Ma gotowość do rozwijania swoich kompetencji
analitycznych w zakresie społecznym
i wychowawczym [P7U_K; P7S_KR]. K_K03. Posiada
przekonanie o wartości teoretycznej wiedzy
pedagogicznej i powiązanych z nią innych dyscyplin
nauki jako podstawie orientacyjnej dla wszelkich
profesjonalnych działań pedagogicznych [P7S_KR;
P7S_KK]. K_K08. Ma przekonanie o wartości
zachowania dziedzictwa kulturowego
i upowszechniania wiedzy o nim [P7U_K; P7S_KO].

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta
konwersatorium

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
20
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przeprowadzenie badań literaturowych

30

przygotowanie do sprawdzianu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Pojęcie dyskursu i badanie dyskursów w naukach społeczno-humanistycznych.
2. Charakterystyka pedagogiki jako dyscypliny naukowej, status naukowy
pedagogiki.
3. Ujęcia deﬁnicyjne pedagogiki. Analiza terminologiczna podstawowych pojęć
pedagogicznych. Struktura pedagogiki, jej subdyscypliny. Systematyzowanie
wiedzy pedagogicznej.
4. Pedagogika ogólna jako podstawowa dyscyplina pedagogiczna - zadania,
sposoby uprawiania, pojęcia pokrewne.
5. Współczesne sposoby uprawiania pedagogiki i dyskursy z tym związane.
6. Rozwój pedagogiki jako dyscypliny naukowej i jej stan obecny. Różnorodność
sposobów uprawiania pedagogiki.
7. Współczesny dyskurs teoretyków pedagogiki – przegląd naukowych czasopism
pedagogicznych, przegląd referatów i tematów konferencji
ogólnopedagogicznych.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie z oceną • 80% obecności na zajęciach, • bieżąca aktywność na
zajęciach, w tym każdy student przygotowuje 15-20 minutową
zaliczenie na ocenę prezentację, • wykonanie zadań cząstkowych, w tym praca w zespołach,
• pozytywna ocena z kolokwium ustnego lub pisemnego (w zależności od
prowadzącego grupę); skala ocen: od 2 do 5.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wiedza z zakresu podstaw pedagogiki, teoretycznych podstaw wychowania i kształcenia, historii myśli pedagogicznej. W tym
celu dla absolwentów pedagogiki zalecane jest indywidualne repetytorium, dla absolwentów innych kierunków studiów
wskazane jest zapoznanie się z programem i literaturą przedmiotu studiów I stopnia w obszarze wymienionych zagadnień.

Sylabusy
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Psychologiczne aspekty opieki i wsparcia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Grupa 2 zajęć specjalizacyjnych: Pedagogika
społeczno-opiekuńcza

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDPSOS.210.5cdbee90dba1a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski
Dyscypliny
Psychologia

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć zapoznanie się z wiedzą na temat psychologicznych aspektów opieki i wsparcia oraz jej praktycznej
aplikacji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Zna kategorie pojęciowe i koncepcje teoretyczne
dotyczące opieki i wsparcia społecznego.

PED_K2_W06

zaliczenie pisemne
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W2

Zna czynniki indywidualne, społeczne oraz zmienne
kulturowe na temat skutecznej opieki i wsparcia.

PED_K2_W07

zaliczenie pisemne

W3

Ma wiedzę na temat wybranych zaburzeń, dysfunkcji,
trudności, kryzysów życiowych, itp. specyﬁcznych
i niespecyﬁcznych dla poszczególnych okresów
w rozwoju człowieka.

PED_K2_W10

zaliczenie pisemne, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Potraﬁ dostosować ofertę opieki i wsparcia do potrzeb
i oczekiwań odbiorców (podopiecznych), posiadanych
przez nich zasobów wewnętrznych i zewnętrznych.

PED_K2_U04

esej

U2

Potraﬁ korzystać z różnych źródeł pozwalających
na interdyscyplinarne ujęcie problematyki opieki
i wsparcia.

PED_K2_U05

zaliczenie pisemne, esej

U3

Wzbogaca wiedzę pedagogiczną o psychologiczne
aspekty na temat opieki i wsparcia wykorzystując
do tego nowoczesne technologie.

PED_K2_U08

zaliczenie pisemne, esej

U4

Zdobytą wiedzę wykorzystuje do rozwijania
zawodowej tożsamości jako pedagoga.

PED_K2_U10

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Rozwija wrażliwość na potrzeby innych, szczególnie
w sytuacji ich bezradności.

PED_K2_K05

esej

K2

Kształtuje postawę gotowości do poszerzania wiedzy
na temat opieki i wsparcia.

PED_K2_K01

esej

K3

Ma przekonanie, że problematyka opieki i wsparcia
podopiecznych w trudnych sytuacjach życiowych,
w różnych okresach ich życia, znajomość teorii na ten
temat, itp. stanowią również ważny element
dziedzictwa kulturowego.

PED_K2_K08

esej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

20

przygotowanie eseju

10

przygotowanie do sprawdzianu

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Opieka jako rodzaj działania prospołecznego. Rodzaje opieki. Czynniki i
mechanizmy warunkujące podejmowanie opieki (natura czy kultura?). Relacje
pomiędzy opiekunem i podopiecznym oraz trudności związane z relacjami między
nimi.

W1, W2, W3, K1, K3

2.

Specyﬁka działań opiekuńczych podejmowanych w różnych okresach życia
człowieka jako pomoc w: realizacji zadań życiowych, zaspokojeniu potrzeb
(biologicznych, emocjonalnych itp.) oraz przy eliminowaniu czynników
zagrażających dobrostanowi jednostki.

W2, W3, U1, U2, K1, K2

3.

Wsparcie społeczne - rodzaje i źródła. Koncepcje teoretyczne wyjaśniające
mechanizmy skutecznego wsparcia.

W1, W2, W3

4.

Wsparcie społeczne - rodzaje i źródła. Koncepcje teoretyczne wyjaśniające
mechanizmy skutecznego wsparcia.

W1, W3, U2, K3

5.

Współczesne teorie i badania psychologiczne dotyczące stresu. Czynniki
generujące stres (stresory, trauma, wydarzenia stresowe, sytuacje trudne).

W3, U1, U2

6.

Opieka i wsparcie społeczne w sferze edukacji, środowisku pracy, w sytuacji: klęsk
żywiołowych, bezrobocia, terminalnej choroby, żałoby.

W3, U1, U2, U3, U4, K1,
K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, metoda sytuacyjna, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie na ocenę: ocena końcowa składa się z ocen cząstkowych:
obecność i aktywność na zajęciach (praca indywidualna, praca w
zaliczenie pisemne, esej
grupach), kolokwium zaliczeniowe (min. 50% poprawnych
odpowiedzi), praca pisemna – autorski program opieki i wsparcia

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Współczesne teorie kultury
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Grupa 1 zajęć specjalizacyjnych: Animacja społecznokulturowa

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDASKS.210.5cdbee897e51a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski
Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Podczas kursu będą prezentowane koncepcie kultury współczesnej (zakres czasowy koniec XX wieku
i współcześnie). Podczas zajęć studenci będą mogli zapoznać się z rozwojem klasycznego rozumienia kultury,
poznać współczesne dekonstrukcje, nowe znaczenia i poszukiwania deﬁniowania, oraz rozumienia kultury.
Pokazując takie problemy jak: rozumienie człowieka, jego miejsca w świecie, społeczeństwa, polityki, ale również
globalizacji czy relacji międzykulturowych podczas kursu zostaną zaprezentowane różne problemy
współczesności, oraz możliwe deﬁnicje i narracje dotyczące kultury.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą ﬁlozoﬁcznych
podstaw edukacji w zakresie najważniejszych nurtów
i problemów współkształtującą rozumienie
współczesnych tendencji rozwoju koncepcji
pedagogicznych

PED_K2_W01,
PED_K2_W02,
PED_K2_W03

brak zaliczenia

U1

posiada pogłębione umiejętności wyboru,
PED_K2_U01,
analizowania, strukturyzowania, porządkowania,
interpretowania oraz integrowania teoretycznej wiedzy PED_K2_U04,
PED_K2_U08
pedagogicznej i nauk pomocniczych w celu analizy
złożonych problemów edukacyjnych.

brak zaliczenia

U2

posiada pogłębioną umiejętność samodzielnego
analizowania tekstów, krytycznej oceny stanowisk
teoretycznych oraz argumentacji własnego stanowiska
kierując się przy tym zasadami etycznymi.

PED_K2_U07,
PED_K2_U08,
PED_K2_U09

brak zaliczenia

U3

potraﬁ w sposób klarowny, spójny i precyzyjny
wypowiadać się w mowie i na piśmie, posiada
umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych
i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące
zagadnień pedagogicznych z wykorzystaniem różnych
ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku
pedagogiki, jak i innych dyscyplin naukowych.

PED_K2_U09,
PED_K2_U10,
PED_K2_U11

brak zaliczenia

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

ma gotowość do rozwijania swoich kompetencji:
społecznych, wychowawczych i dydaktycznych

PED_K2_K01,
PED_K2_K02,
PED_K2_K03

brak zaliczenia

K2

ma nastawienie na własny rozwój zawodowy oraz
posiada przekonanie o potrzebie podejmowania
świadomych działań w kierunku zdobywania
i poszerzania profesjonalnej wiedzy i umiejętności

PED_K2_K01,
PED_K2_K02,
PED_K2_K06,
PED_K2_K07,
PED_K2_K08

brak zaliczenia

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

20

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Nowy humanizm, posthumanizm, transhumanizm.

W1, U1, U2, K1

2.

Kultura sieciowa

W1, U2, K1

3.

Transgresje kulturowe, rozumienie ciała, tożsamości i "ja"

W1, U1, U2, U3, K1, K2

4.

Biopolityka, polityka i władza kulturowa współcześnie.

W1, U1, U2, U3, K1, K2

5.

Kultury zwierzęce, teorie przełamujące antropocentryczne nastawienie do świata i
do samej kultury.

W1, U1, U2, U3, K1, K2

6.

Współczesne oblicza postkolonializmu, relacje z Innym.

W1, U2, U3, K2

7.

Kultura zrównoważonego rozwoju.

W1, U3, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków,
ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

brak zaliczenia

egzamin

ćwiczenia

brak zaliczenia

kolokwium zaliczeniowe

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Koncepcje i systemy proﬁlaktyki społecznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Grupa 3 zajęć specjalizacyjnych: Pedagogika
resocjalizacyjna

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDPRS.210.5cdbee9975a39.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Pedagogika

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem wykładu jest przekazanie wiedzy na temat współczesnych koncepcji i systemów z zakresu proﬁlaktyki
społecznej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

k_W01 Zna, w sposób pogłębiony, kategorie i pojęcia
języka pedagogiki resocjalizacyjnej, organizuje wiedzę
i działanie w ramach określonych koncepcji, teorii oraz
praktyk pedagogicznych stosowanych w proﬁlaktyce
społecznej. P7U_W P7S_WG

PED_K2_W01

egzamin ustny

W2

k_W03 Posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą
ﬁlozoﬁcznych podstaw edukacji w zakresie
najważniejszych nurtów i problemów współkształtującą PED_K2_W03
rozumienie współczesnych tendencji rozwoju koncepcji
proﬁlaktyki społecznej. P7U_W P7S_WG

egzamin ustny

W3

k_W07 Ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach
struktur społecznych i instytucjach życia społecznego
oraz zachodzących między nimi relacjach istotnych
z punktu widzenia procesów proﬁlaktyki społecznej.
P7S_WK

PED_K2_W07

egzamin ustny

W4

k_W08 Ma uporządkowaną wiedzę o kulturowych
uwarunkowaniach procesów proﬁlaktycznych,
czynników chroniących i czynników ryzyka P7U_W
P7S_WG

PED_K2_W08

egzamin ustny

W5

k_W09 Ma uporządkowaną wiedzę o celach,
organizacji i funkcjonowaniu instytucji
proﬁlaktycznych. P7U_W P7S_WK

PED_K2_W09

egzamin ustny

W6

k_W11 Ma uporządkowaną wiedzę na temat
planowania i projektowania programów i działań
proﬁlaktycznych ukierunkowaną na zastosowanie
praktyczne. P7S_WG

PED_K2_W11

egzamin ustny

W7

k_W15 Posiada szczegółową wiedzę na temat
etycznych aspektów roli zawodowej oraz podstaw
prawnych regulujących działalność podmiotów
działających w obszarze proﬁlaktyki społecznej.
P7S_WK

PED_K2_W15

egzamin ustny

U1

k_U02 Potraﬁ sprawnie posługiwać się wybranymi
ujęciami teoretycznymi w celu analizowania
podejmowanych przez pedagoga działań
proﬁlaktycznych. P7S_UW

PED_K2_U02

egzamin ustny

U2

k_U03 Potraﬁ wybrać i zastosować właściwy dla
pedagoga sposób postępowania dobierając adekwatne
strategie działań proﬁlaktycznych, metody, formy
i środki pracy proﬁlaktycznej w celu udzielania
wsparcia poszczególnym podmiotom proﬁlaktycznym.
P7S_UW P7S_UO P7S_UK

PED_K2_U03

egzamin ustny

U3

k_U09 Potraﬁ w sposób klarowny, spójny i precyzyjny
wypowiadać się w mowie i na piśmie, posiada
umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych
i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące
zagadnień proﬁlaktycznych z wykorzystaniem różnych
ujęć teoretycznych, korzystając z dorobku pedagogiki
resocjalizacyjnej. P7S_UW P7U_U

PED_K2_U09

egzamin ustny

PED_K2_K03

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Sylabusy

k_K03 Posiada przekonanie o wartości teoretycznej
wiedzy proﬁlaktycznej i powiązanych z nią innych
dyscyplin nauki jako podstawie orientacyjnej dla
wszelkich profesjonalnych działań proﬁlaktycznych.
P7S_KR P7S_KK
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K2

k_K04 Posiada przekonanie o potrzebie kierowania się
rozwagą i etyką w projektowaniu, planowaniu
i realizowaniu działań proﬁlaktycznych. P7S_KR
P7S_KO

PED_K2_K04

egzamin ustny

K3

k_K07 Posiada nastawienie na identyﬁkowanie
problemów proﬁlaktycznych, jest gotowy
do komunikowania się i współpracy z otoczeniem,
PED_K2_K07
w tym z osobami niebędącymi specjalistami w danej
dziedzinie, oraz do aktywnego uczestnictwa w grupach
i organizacjach realizujących działania proﬁlaktyczne.
P7U_K P7S_KO P7S_KK

egzamin ustny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przeprowadzenie badań literaturowych

10

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do zajęć

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

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.

1. Podstawowe pojęcia z zakresu proﬁlaktyki: strategie, poziomy i modele
oddziaływań proﬁlaktycznych.

W1, U1, K1

2.

2. Geneza systemów i koncepcji proﬁlaktyki społecznej w różnych okresach
historycznych, w wybranych krajach.

W2, W4, W5, U1, U2, K1

3.

3. Współczesne rozwiązania w zakresie proﬁlaktyki uzależnień- standardy i
tendencje.

W2, W3, W6, U2, K1, K3

4.

4. Trzy poziomy proﬁlaktyki, uwzględniające podstawowe środowiska
wychowawcze dzieci i młodzieży, tj. rodzinę, szkołę oraz środowisko lokalne.
Organizacja działań proﬁlaktycznych na tych poziomach, uwzględniająca stopień
zagrożenia i grupę ryzyka.

W3, W5, W6, U2, U3, K1,
K3

5.

5. Koncepcja resilience.

W1, W2, W4, U1, K1

6.

6. Wielopasmowa koncepcja resocjalizacji z udziałem społeczeństwa W.
Ambrozika,

W1, W3, U1, K1

Sylabusy
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7.

7. Koncepcja twórczej resocjalizacji M. Konopczyńskiego

W1, W3, W7, U1, K1, K3

8.

8. Koncepcja CPTED- Crime Prevention ThroughEnvironmental Designe.

W3, W5, U1, K1

9.

9. Koncepcja SCP- Situation Crime Prevention

W3, W6, U1, U2, U3, K1,
K2

10.

10. Koncepcja policji środowiskowej Community Policing

W2, W3, W6, K2, K3

11.

11. Koncepcja „zero tolerancji” i jej zastosowanie w strategiach proﬁlaktyki.

W3, W4, W5, W6, U1, K1,
K2

12.

12. Teoria Wybitych Szyb: powstanie, założenia i generowane nią rozwiązania
praktyczne

W3, W4, W6, U1, U2, U3,
K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
przystąpienie do egzaminu i uzyskanie minimum 60% na ocenę dst

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość podstawowych zagadnień, teorii, koncepcji i pojęć z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej.

Sylabusy
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Metodologia badań w pedagogice
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDS.210.5cdbee85d7363.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Pedagogika

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem prowadzonych zajęć jest przekazanie wiedzy na temat zasad prowadzenia badań empirycznych
w pedagogice w oparciu o elementy konceptualizacji i operacjonalizacji. Zajęcia mają za zadanie ukazanie
zależności pomiędzy poszczególnymi elementami procesu badawczego realizowanego w poszczególnych
strategiach: ilościowej i jakościowej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zna, w sposób pogłębiony, kategorie i pojęcia języka
pedagogiki, organizujące wiedzę i działanie w ramach
określonych koncepcji, teorii oraz praktyk
pedagogicznych stosowanych w projektowaniu
empirycznym.

PED_K2_W01

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
projekt

W2

ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę
o przedmiotowej i metodologicznej specyﬁce
pedagogiki oraz o jej powiązaniach z teoriami
naukowymi.

PED_K2_W02

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
projekt

W3

posiada wiedzę na temat poprawnego planowania
procesu planowania badań ilościowych i jakościowych

PED_K2_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
projekt

W4

przedstawia szczegółowe kroki algorytmów
badawczych: konceptualizacji i operacjonalizacji badań PED_K2_W06
ilościowych i jakościowych.

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ adekwatnie stosować podstawową terminologię
PED_K2_U01
związaną z metodologią

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
projekt

U2

rozumie znaczenie powiązania pomiędzy teorią
naukową a planowaniem procesu badawczego.

PED_K2_U02

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
projekt

U3

potraﬁ zastosować naukowe podejście
do samodzielnego przeprowadzenia badań w oparciu
o strategię ilościowa oraz jakościową

PED_K2_U03

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
projekt

U4

posiada pogłębioną umiejętność samodzielnego
analizowania tekstów, krytycznej oceny stanowisk
teoretycznych oraz argumentacji własnego stanowiska
kierując się przy tym zasadami etycznymi.

PED_K2_U05

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
projekt

U5

samodzielnie analizuje, interpretuje i wykorzystuje
posiadaną wiedzę.

PED_K2_U06

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

uzasadnia potrzebę ciągłego rozwoju własnych
pedagogicznych kompetencji.

PED_K2_K01

projekt

K2

kieruje się w swoim działaniu zasadami zgodnymi
z etyką zawodową, dostrzega problemy moralne
i etyczne związane z prowadzeniem badań naukowych

PED_K2_K04

projekt

K3

przejawia gotowość do oceny posiadanej przez siebie
wiedzy merytorycznej i rozumie zarazem potrzebę jej
rozszerzania w obszarach związanych z rozwojem
metodologii.

PED_K2_K06

projekt

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

15

Sylabusy
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studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

przygotowanie projektu

10

przygotowanie do egzaminu

15

przygotowanie do testu zaliczeniowego

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

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.

Ustalenia organizacyjne zajęć. Terminologia metodologiczna (wykład)

W1, U1, K1

2.

Podstawy metodologii pedagogiki – podstawy epistemologiczne, aksjologiczne,
przyrodnicze, humanistyczne (wykład)

W1, U1, K1

3.

Metodologiczne konsekwencje sposobów uprawiania pedagogiki (wykład).

W2, U2, K1

4.

Pedagogika jako nauka humanistyczna i społeczna, teoretyczna i praktyczna
(wykład).

W1, W2, U1, U2, K1

5.

Problematyka badań pedagogicznych (wykład).

W3, U2, K1

6.

Badania empiryczne w pedagogice, badania empiryczne ilościowe, jakościowe,
ilościowo – jakościowe. Triangulacja badań (wykład).

W2, W3, U2, K1

7.

Szczegółowe rodzaje badań pedagogicznych: badania opisowe, diagnostyczne,
wyjaśniające, historyczne, porównawcze, eksperymentalne, badania w działaniu
(wykład).

W3, U2, K1

8.

Badania z pogranicza pedagogiki i innych nauk (wykład).

W2, U1, U2, K1

9.

Budowanie i upowszechnianie wiedzy z badań pedagogicznych (wykład).

W4, U4, U5, K3

10.

Przedmiot i cele badań pedagogicznych. Struktura badań pedagogicznych
(ćwiczenia).

W1, U1, K1

11.

Problemy badawcze, hipotezy badawcze (ćwiczenia).

W1, U1, K1

12.

Zmienne w badaniach pedagogicznych, ich rodzaje i deﬁniowanie (ćwiczenia).

W1, W2, U1, K1

13.

Wskaźniki w badaniach pedagogicznych, ich rodzaje (ćwiczenia).

W1, W2, U1, U2, K1

14.

Metody i narzędzia badań pedagogicznych (ćwiczenia).

W1, W2, U1, U2, K1

15.

Procedura badań, dobór próby (ćwiczenia).

W3, U2, U3, K1

16.

Pomiar w badaniach pedagogicznych, rodzaje skal pomiarowych (ćwiczenia).

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K3

17.

Opracowywanie wyników badań, uogólnienia i wnioski z badań (ćwiczenia).

W3, W4, U3, U4, U5, K2,
K3

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia
przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Pozytywne zdanie egzaminu z treści wykładu (powyżej 60%
poprawnych odpowiedzi)

wykład

egzamin pisemny

ćwiczenia

Obecność na zajęciach z ćwiczeń (dopuszcza się 1
nieusprawiedliwioną nieobecność) Pozytywne zaliczenie
zaliczenie pisemne, projekt
kolokwium (min 60% pozytywnych odpowiedzi) Przygotowanie
konspektu projektu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wiedza humanistyczna i społeczna o charakterze interdyscyplinarnym zorientowana na: psychologię, socjologię, ﬁlozoﬁę i
pedagogikę.

Sylabusy
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Etyczne aspekty opieki i wsparcia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Grupa 2 zajęć specjalizacyjnych: Pedagogika
społeczno-opiekuńcza

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDPSOS.210.5cdbee910e1e4.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Student posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie treści realizowanego przedmiotu, które pozwalają
mu na dokonanie samodzielnej, opisowej i normatywnej analizy problemów etycznych związanych opieką
i wsparciem

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student zna podstawowe pojęcia z zakresu etyki,
w tym etyki wychowania

PED_K2_W01,
PED_K2_W02,
PED_K2_W15

projekt

W2

student zna podstawowe stanowiska i problemy
z zakresu etyki, w tym etyki wychowania

PED_K2_W01,
PED_K2_W15

projekt

W3

student zna podstawowe normy kodeksu etycznego
opiekuna, wychowawcy i pracownika socjalnego

PED_K2_W08,
PED_K2_W15

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wyjaśnić relacje jakie zachodzą między pedagogiką
a etyką

PED_K2_U01

projekt

U2

wskazać na problemy możliwości uzasadnienia
wybranego systemu etycznego w pracy pedagogaopiekuna

PED_K2_U02,
PED_K2_U05

projekt

U3

dokonać podstawowej ﬁlozoﬁcznej analizy dylematów
etycznych w pracy pedagoga-opiekuna

PED_K2_U05

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student dostrzega problemy etyczne w pracy
pedagoga-opiekuna

PED_K2_K04,
PED_K2_K05

projekt

K2

przedstawić i uzasadnić własne stanowisko
w odniesieniu do dylematów moralnych w pracy
pedagoga-opiekuna

PED_K2_K04,
PED_K2_K05

projekt

K3

student dostrzega potrzebę stałego rozwoju swojej
wiedzy w zakresie etycznych podstaw wychowania

PED_K2_K01,
PED_K2_K02

projekt

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

15

przygotowanie projektu

20

przygotowanie do zajęć

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Terminologia: etyka, metaetyka, etyka zawodowa, wartości etyczne, etyka
wychowania, etyka opieki i wsparcia

W1, W2, U1

2.

Podstawowe stanowiska w metaetyce, etyka normatywna a etyka opisowa

W2, U1, K1

3.

Relacja etyki do pedagogiki, zagadnienie normatywności edukacji (systemy
normatywne a systemy edukacyjne, ukryte programy normatywne)

U1, U2, K1, K2

4.

kulturowe i biologiczne podstawy opieki, troski i tworzenia instytucji opiekuńczych
oraz ich etyczne uwarunkowania

W2

5.

dylematy etyczne w pracy wychowawcy i pedagoga-opiekuna

U3, K1, K2, K3

6.

kodeks etyczny wychowawcy i pedagoga-opiekuna

W3, U3, K1

7.

Wybrane współczesne problemy etyczno-wychowawcze

W1, W2, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, konsultacje
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
wiedza studenta sprawdzana jest sporadycznie w formie odpytywania. W
uzasadnionych przypadkach prowadzący stosuje pisemne sprawdziany
wiedzy (kartkówka). Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest pozytywna ocena
z projektu w postaci przygotowanego planu krótkich zajęć z zakresu etyki
opieki i wsparcia i przeprowadzenie dyskusji zgodnie z tym planem na
wybrany temat. Ocenie podlega stopień spełnienia warunków podanych
przez prowadzącego, tj. adekwatność przekazywanych informacji,
wykorzystanie źródeł naukowych, zastosowanie właściwej metody
dydaktycznej. Stopień spełnienia tych warunków decyduje o ocenie z
przedmiotu i tak, w wartościach procentowych: 51 – 60% - dst, 61 – 70% dst plus, 71 – 80% – db, 81 – 90% - db plus, 91 – 100 % - bdb.

Wymagania wstępne i dodatkowe
student obowiązany jest zaliczyć każdą nieobecność na dyżurach

Sylabusy
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Prawne podstawy działalności społeczno-kulturalnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Grupa 1 zajęć specjalizacyjnych: Animacja społecznokulturowa

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDASKS.210.5cdbee89a5174.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny
Poziom kształcenia
drugiego stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne

Języki wykładowe
Polski
Dyscypliny
Nauki prawne
Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zwiększenie wiedzy na temat struktury i funkcji działalności kulturalnej i społecznej

C2

Zwiększenie wiedzy o prowadzeniu działalności kulturalnej i społecznej w Polsce

C3

Zwiększenie umiejętności czytania ze zrozumieniem aktów prawnych dotyczących działalności społecznokulturalnej

C4

Zwiększenie umiejętności poszukiwania informacji w aktach prawnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach
działalności kulturalnej i społecznej

PED_K2_W06,
PED_K2_W09

zaliczenie pisemne

W2

Ma podstawową wiedzę o celach, podstawach
prawnych, organizacji i funkcjonowaniu różnych
instytucji kultury i instytucji społecznych

PED_K2_W03,
PED_K2_W06,
PED_K2_W09

zaliczenie pisemne

W3

Zna środowisko prawne na podstawie którego działają
samorządowe instytucje kultury i instytucje społeczne
w Polsce

PED_K2_W07,
PED_K2_W09

zaliczenie pisemne

W4

Zna podstawy prawne działalności publicznych
instytucji kultury, instytucji prowadzonych w ramach
sektora pozarządowego oraz prywatnego

PED_K2_W07,
PED_K2_W09

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Umie czytać ze zrozumieniem akty prawne

PED_K2_U05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U2

Potraﬁ wyszukiwać w aktach prawnych informacji
dotyczących wybranych instytucji kultury i instytucji
prowadzących działalność społeczną oraz prowadzenia
działalności społeczno-kulturalnej

PED_K2_U05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U3

Analizuje akty prawne pod kątem ich powiązania
z prowadzeniem działalności społeczno-kulturalnej

PED_K2_U05,
PED_K2_U06

zaliczenie pisemne

U4

Potraﬁ poszukiwać i analizować akty prawne
do rozwiązania sytuacji przed którymi staje

PED_K2_U03,
PED_K2_U11

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Uzasadnia potrzebę ciągłego rozwoju własnych
kompetencji.

PED_K2_K01

zaliczenie na ocenę

K2

Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób
profesjonalny, reﬂeksji na tematy etyczne
i przestrzegania zasad etyki zawodowej

PED_K2_K02

zaliczenie na ocenę

K3

Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy,
projektuje i wykonuje działania animacyjne.

PED_K2_K02

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do ćwiczeń

25

przygotowanie do sprawdzianu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawy prawne organizacji i prowadzenia działalności kulturalnej w Polsce .

W1, U1, U2

2.

Struktura systemu kultury oraz pomocy społecznej w Polsce.

W1, U1, U2, U3, K1

3.

Funkcjonowanie systemu kultury oraz systemu pomocy społecznej w Polsce.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3

4.

Środowisko prawne samorządowych instytucji kultury oraz instytucji pomocy
społecznej .

W2, W3, W4, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3

5.

Podstawy prawne działalności wybranych instytucji kultury oraz instytucji
społecznych.

W1, W3, W4, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3

6.

Podstawy prawne funkcjonowania III sektora w Polsce

W1, W4, U1, U3, U4, K1,
K2, K3

7.

Podstawy prawne dotyczące kinematograﬁi, ochrony praw autorskich oraz
organizacji imprez masowych.

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda sytuacyjna, wykład konwersatoryjny, gra dydaktyczna
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne, zaliczenie
na ocenę

Warunkiem zaliczenia jest : •Posiadanie 80% obecności na
zajęciach •Uzyskanie 60 % pkt na kolokwium- ( w formie testu
z pytaniami zamkniętymi i otwartymi) •Aktywność na
zajęciach Warunkiem dopuszczenia do kolokwium jest
posiadanie 80% obecności na zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Edukacja zdrowotna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Grupa 3 zajęć specjalizacyjnych: Pedagogika
resocjalizacyjna

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDPRS.210.5cd425e7280ea.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zdrowiu

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0988Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje
obejmujące zdrowie i opiekę społeczną

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Przekazanie wiedzy na temat modeli zdrowia i jego uwarunkowań, podstaw teoretycznych edukacji zdrowotnej,
proﬁlaktyki i promocji zdrowia, Kształtowanie umiejętności tworzenia scenariuszy zajęć z edukacji zdrowotnej,
Kształtowanie pozytywnych postaw wobec zdrowia wśród studentów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

deﬁniuje pojęcie zdrowia funkcjonujące w obszarze
nauk społecznych; przedstawia modele czynników
warunkujących zdrowie; wyjaśnia pojęcie stylu życia
sprzyjającego zdrowiu oraz identyﬁkuje zachowania
sprzyjające zdrowiu; posiada wiedzę na temat
podmiotowych i środowiskowych zasobów dla zdrowia
jednostki; wyjaśnia wzajemne relacje między edukacją
zdrowotną, proﬁlaktyką i promocją zdrowia, wskazuje
różnice między nimi; przeprowadza analizę poziomów
proﬁlaktyki w obrębie szerokiego spektrum działań
w ochronie zdrowia; prezentuje obszary działań
promocji zdrowia oraz wykorzystywane w niej
podejścia; posiada wiedzę na temat modeli edukacji
zdrowotnej oraz jej metodyki.

PED_K2_W13

zaliczenie na ocenę

PED_K2_U03,
PED_K2_U08

zaliczenie na ocenę

PED_K2_K03

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

potraﬁ wykorzystywać różne źródła w celu zdobycia,
uzupełnienia i pogłębienia wiedzy z zakresu m. in.:
edukacji żywieniowej, seksualnej, zdrowia
psychicznego, aktywności ruchowej, proﬁlaktyki
stosowania substancji psychoaktywnych; potraﬁ
stosować posiadaną wiedzę z obszaru promocji
zdrowia i proﬁlaktyki chorób do zajęć edukacyjnych
przeznaczonych dla różnych kategorii odbiorców;
potraﬁ opracować scenariusz zajęć edukacyjnych
z zakresu proﬁlaktyki problemów zdrowotnych; potraﬁ
zastosować metody i techniki aktywizujące podczas
zajęć edukacyjnych z zakresu edukacji zdrowotnej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

uzasadnia potrzebę prowadzenia prozdrowotnego
stylu życia, dokonuje modyﬁkacji w obrębie własnych
zachowań zdrowotnych i trybu życia, jest gotowy
na zmianę w celu poprawy zdrowia swojego
i otoczenia (w rodzinie, miejscu nauki i pracy);
rekomenduje potrzebę podejmowania procesu
wychowania zdrowotnego przez pedagogów w ich
działaniach skierowanych ku dzieciom i młodzieży.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie projektu

15

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Współczesne modele i deﬁnicje zdrowia (w poszczególnych jego wymiarach).
Ujęcie holistycznie i systemowe zdrowia w kontekście rozwoju teoretycznych
podstaw edukacji zdrowotnej.

W1

2.

Czynniki warunkujące zdrowie człowieka (koncepcja „pól zdrowia” M. Lalonde).
Styl życia i zachowania zdrowotne jako wyznaczniki zdrowia człowieka.
Podmiotowe i środowiskowe zasoby dla zdrowia jednostki.

W1, U1, K1

3.

Metodyka prowadzenia zajęć z edukacji zdrowotnej. Zasady przygotowywania
scenariusza zajęć edukacyjnych.

U1, K1

4.

Idea promocji zdrowia i jej obszary. Teoretyczne podstawy proﬁlaktyki i promocji
zdrowia. Edukacja zdrowotna we wszystkich fazach proﬁlaktyki problemów
zdrowotnych (na wybranych przykładach). Współpraca ze środowiskiem.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, gra dydaktyczna, metody e-learningowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę

skonstruowanie scenariusza zajęć z edukacji zdrowotnej skierowanego do
różnych grup odbiorów, zaliczenie kolokwium
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Współczesne tendencje w opiece nad dziećmi i młodzieżą w Polsce
i na świecie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Grupa 2 zajęć specjalizacyjnych: Pedagogika
społeczno-opiekuńcza

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDPSOS.210.5cdbee9138995.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny
Poziom kształcenia
drugiego stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne

Języki wykładowe
Polski
Dyscypliny
Pedagogika
Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

• pogłębienie wiedzy z zakresu pedagogiki opiekuńczej

C2

• pogłębienie wiedzy z zakresu struktury i zadań systemu opieki nad dziećmi i młodzieżą

C3

• zapoznanie studentów z ogólnymi tendencjami w opiece nad dzieckiem w Polsce i w Europie, a także poznanie
nowych modeli i alternatywnych koncepcji opieki nad dziećmi i młodzieżą

C4

• zapoznanie studentów z najnowszymi uregulowaniami prawnymi dotyczącymi kwestii opieki i wsparcia nad
dziećmi i młodzieżą w Polsce i na świecie

C5

• udoskonalenie umiejętności projektowania autorskich modeli opieki nad dziećmi w kontekście współczesnych
zagrożeń dla funkcjonowania rodziny

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

k_W01 zna, w sposób pogłębiony, kategorie i pojęcia
z zakresu pedagogiki opiekuńczej; organizuje wiedzę
w ramach działań dotyczących współczesnych
tendencji w opiece nad dziećmi i młodzieżą w Polsce
i na świecie; P7U_W, P7S_WG

PED_K2_W01,
PED_K2_W02,
PED_K2_W03,
PED_K2_W04,
PED_K2_W14

projekt, zaliczenie

W2

k_W02 ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę
o przedmiotowej i metodologicznej specyﬁce
pedagogiki opiekuńczej oraz jej powiązaniach
z pedagogiką rodziny, socjologią rodziny, psychologią
rozwojową i psychologią rodziny; P7U_W, P7S_WG

PED_K2_W01,
PED_K2_W02,
PED_K2_W03,
PED_K2_W04,
PED_K2_W14

projekt, zaliczenie

W3

k_W09 ma uporządkowaną wiedzę o celach,
organizacji i funkcjonowaniu rodzinnych
i instytucjonalnych form opieki nad dziećmi
i młodzieżą w kontekście współczesnych tendencji
koncentrujących się na analizowanym zakresie;
P7U_W, P7S_WG

PED_K2_W01,
PED_K2_W02,
PED_K2_W03,
PED_K2_W04,
PED_K2_W14

projekt, zaliczenie

U1

k_U04 potraﬁ generować oryginalne rozwiązania
złożonych problemów dotyczących opieki nad dziećmi
i młodzieżą w rodzinach problemowych; potraﬁ
przewidywać rezultaty planowanych działań; P7U_U,
P7S_UK

PED_K2_U01,
PED_K2_U02,
PED_K2_U03,
PED_K2_U04

projekt, zaliczenie

U2

k_W05 posiada pogłębioną umiejętność
samodzielnego analizowania przepisów prawnych oraz
tekstów z zakresu współczesnych tendencji w opiece
nad dziećmi i młodzieżą w Polsce oraz w wybranych
krajach UE i świata; P7U_U

PED_K2_U01,
PED_K2_U02,
PED_K2_U03,
PED_K2_U04

projekt, zaliczenie

U3

k_W09 potraﬁ w sposób klarowny, spójny i precyzyjny
wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy
dotyczące współczesnych tendencji w opiece nad
dziećmi i młodzieżą, a także potraﬁ w prawidłowy
sposób uzasadnić własne stanowisko, posługując się
przy tym rozbudowaną argumentacją popartą
znajomością dorobku pedagogiki opiekuńczej.
P7S_UW; P7U_U

PED_K2_U01,
PED_K2_U02,
PED_K2_U03,
PED_K2_U04

projekt, zaliczenie

K1

k_K01 ma gotowość do rozwijania swoich kompetencji
w zakresie projektowania działalności opiekuńczej
ukierunkowanej na dzieci i młodzież; P7U_K, P7S_KR

PED_K2_K01,
PED_K2_K02,
PED_K2_K03,
PED_K2_K04

projekt, zaliczenie

K2

k_K07 posiada nastawienie na identyﬁkowanie
problemów dzieci i młodzieży i jest gotowy do podjęcia
współpracy ze stosownymi instytucjami powołanymi
do udzielania pomocy i wsparcia w sytuacjach
kryzysowych. P7U_K, P7S_KO, P7U_K, P7S_KK

PED_K2_K01,
PED_K2_K02,
PED_K2_K03,
PED_K2_K04

projekt, zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS

Sylabusy

49 / 387

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

20

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Analiza przepisów dotyczących opieki nad dzieckiem w Ustawie o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

2.

2. Prawa dziecka w Polsce, a prawa dziecka w Europie. Perspektywa ogólna i
W1, W2, W3, U1, U2, U3,
zakres problematyki; Zmiany w społecznej ocenie zjawiska koncentrującego się na
K1, K2
przemocy wobec dziecka wybrane elementy prawa rodzinnego

3.

3. Wspierająca rola państwa w świetle Konwencji o Prawach Dziecka i prawa
polskiego

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

4.

4. Polski system opiekuńczy w świetle standardów europejskich

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

5.

5. System opieki instytucjonalnej w krajach UE oraz propozycje innowacyjnych
rozwiązań w analizowanym zakresie

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

6.

6. Światowe tendencje w obszarze opieki oraz opieki zastępczej nad dzieckiem

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

7.

7. Opieka nad dziećmi i młodzieżą w nowym systemie oświaty

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

8.

8. Współczesne problemy adopcji i kierunki jej udoskonalania

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

9.

9. Rozwój rodziny i rozwój w rodzinie-współczesne tendencje w opiece nad
dziećmi i młodzieżą ukierunkowane na interwencje skoncentrowane na siłach
rodziny

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

10.

10. Opieka nad dzieckiem i dorastającą jednostką w zróżnicowanych formach
życia rodzinnego

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
metoda projektów, seminarium, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

projekt, zaliczenie

• 90% obecności na zajęciach; • aktywny udział w zajęciach; • pozytywny
wynik(min. 60%) pisemnego testu; • przygotowanie projektu
sprawdzającego umiejętność organizowania opieki nad dzieckiem i
adolescentem, z uwzględnieniem najnowszych tendencji w tym zakresie
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Polityka kulturalna i uczestnictwo w kulturze
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Grupa 1 zajęć specjalizacyjnych: Animacja społecznokulturowa

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDASKS.210.5cdbee89ca817.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Pedagogika

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z teorią i praktyką polityki kulturalnej i uczestnictwa w kulturze
oraz mechanizmami kształtującymi te zjawiska.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

K_W09 Ma uporządkowaną wiedzę o celach,
organizacji i funkcjonowaniu instytucji realizujących
działalność społeczno -kulturalną. P7U_W, P7S_WK

PED_K2_W09

egzamin pisemny,
zaliczenie ustne

W2

K_W12 Ma uporządkowaną wiedzę o podmiotach
działalności społeczno - kulturalnej. P7S_WG

PED_K2_W12

egzamin pisemny,
zaliczenie ustne

W3

K_W14 Posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie
pedagogiki porównawczej ukierunkowaną na obszar
działalności społeczno - kulturalnej. P7U_W

PED_K2_W14

egzamin pisemny,
zaliczenie ustne

U1

K_U04 Potraﬁ generować oryginalne rozwiązania
złożonych problemów pedagogicznych, prognozować
przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki
planowanych działań. P7U_U; P7S_UK

PED_K2_U04

zaliczenie ustne, esej,
prezentacja

U2

K_U05 Posiada pogłębioną umiejętność samodzielnego
analizowania tekstów, krytycznej oceny stanowisk
teoretycznych oraz argumentacji własnego stanowiska
w zakresie interpretacji różnorodnych działań
społeczno - kulturalnych, kierując się przy tym
zasadami etycznymi. P7S_UU

PED_K2_U05

zaliczenie ustne, esej,
prezentacja

U3

K_U09 Potraﬁ w sposób klarowny, spójny i precyzyjny
wypowiadać się w mowie i na piśmie, posiada
umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych
i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące różnych
zagadnień pedagogicznych z wykorzystaniem różnych
ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku
pedagogiki, jak i innych dyscyplin naukowych.
P7S_UW; P7U_U

PED_K2_U09

zaliczenie ustne, esej,
prezentacja

K1

K_K03 Posiada przekonanie o wartości teoretycznej
wiedzy pedagogicznej i powiązanych z nią innych
dyscyplin nauki jako podstawie orientacyjnej dla
wszelkich profesjonalnych działań pedagogicznych
związanych z działalnością społeczno - kulturalną.
P7U_K, P7S_KR

PED_K2_K03

esej, prezentacja

K2

K_K08 Ma przekonanie o wartości zachowania
dziedzictwa kulturowego i upowszechniania wiedzy
o nim. P7U_K, P7S_KO

PED_K2_K08

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

15

przygotowanie eseju

10

przeprowadzenie badań literaturowych

15

przygotowanie do egzaminu

10

Sylabusy
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przygotowanie do zajęć

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Tematyka wykładów: Pojęcie polityki kulturalnej, Cele i funkcje polityki kulturalnej,
Podmioty i instrumenty kształtowania polityki kulturalnej, Modele polityki
kulturalnej, Rozwój polityki kulturalnej w Europie, Przemiany w polskiej polityce
kulturalnej okresu powojennego, Kierunki współczesnej polskiej polityki
kulturalnej, Polityka kulturalna na poziomie lokalnym, Kultura czynnikiem rozwoju
gospodarczego i społecznego, Polityka kulturalna a ekonomika kultury, Przemysły
kultury, Nowe tendencje w deﬁniowaniu polityki kulturalnej, Demokracja w
kulturze
Tematyka ćwiczeń: Uczestnictwo w kulturze - pojęcie, koncepcje, przegląd badań,
Odbiorcy kultury

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny, esej

Uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu pisemnego
sprawdzającego wiedzę z zakresu tematyki wykładów i ćwiczeń
oraz literatury obowiązkowej. Przygotowanie eseju na temat
polityki kulturalnej w wybranym kraju. Ocena końcowa z
przedmiotu składa się w 1/4 z oceny z ćwiczeń, w 1/4 z oceny z
eseju oraz w 1/2 z oceny z egzaminu. Wszystkie w/w oceny
muszą być pozytywne.

ćwiczenia

zaliczenie ustne,
prezentacja

80% obecności na ćwiczeniach oraz aktywny udział w zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Prawo i polityka karna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Grupa 3 zajęć specjalizacyjnych: Pedagogika
resocjalizacyjna

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDPRS.210.5cdbee99a6b80.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

W efekcie uczestniczenia w wykładzie wsparciu podlegać będą wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne,
które ułatwiają działalność resocjalizacyjną i pobudzają do reﬂeksji nad współczesnymi strategiami prewencji
kryminalnej i instytucjami prawnymi nakierowanymi na zwalczanie i zapobieganie przestępczości

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

1. posiada wiedzę w zakresie współczesnych
problemów pomiaru przestępczości

PED_K2_W07,
PED_K2_W15

egzamin pisemny

W2

2. posiada wiedzę w zakresie współczesnych zjawisk
przestępczych i paraprzestępczych w skali krajowej
i międzynarodowej i współczesnych strategii
zapobiegania i zwalczania przestępczości

PED_K2_W07,
PED_K2_W10

egzamin pisemny

PED_K2_U05,
PED_K2_U07

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

posiada umiejętność identyﬁkacji i opisu
współczesnych form przestępczości
i paraprzestępczości w skali krajowej
i międzynarodowej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

cechuje się otwartością na zmianę i alternatywę,
nastawieniem na poszukiwanie alternatywnych
strategii realizacji założonych celów polityki karnej

PED_K2_K02,
PED_K2_K05

egzamin pisemny

K2

posiada gotowość do doskonalenia profesjonalnych
umiejętności pedagoga resocjalizacji podejmowania
profesjonalnego działania ukierunkowanego
na zapobieganie przestępczości i zjawiskom
dewiacyjnym

PED_K2_K05,
PED_K2_K06

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

25

przygotowanie do egzaminu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

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.

Przestępczość jako problem społeczny

W1, W2

2.

Funkcje prawa karnego a przestępczość

W1, W2

3.

Pomiar przestępczości - statystyki kryminalne

W1, U1

4.

Punitywność społeczeństwa

W1, K1

5.

Źródła wiedzy o przestępczości i uwarunkowania rozmiarów przestępczości

W2, U1

Sylabusy

56 / 387

6.

Współczesne strategie zapobiegania przestępczości i paraprzestępczości

W2, K2

7.

Media a przestępczość

W2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Na ocenę 2.0 Poniżej 55 % maksymalnej ilości punktów z egzaminu Na
ocenę 3.0 55 % maksymalnej ilości punktów z egzaminu Na ocenę 3.5 65
% maksymalnej ilości punktów z egzaminu Na ocenę 4.0 75 %
maksymalnej ilości punktów z egzaminu Na ocenę 4.5 85 % maksymalnej
ilości punktów z egzaminu Na ocenę 5.0 95 % maksymalnej ilości punktów
z egzaminu

57 / 387

Seminarium dyplomowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDS.230.5ca756b2af3d0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Pedagogika

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
10.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem jest wsparcie studentów w przygotowaniu pracy magisterskiej i wprowadzeniu do samodzielnej pracy
naukowej. Cel to zdobycie umiejętności samodzielnego sformułowania problemu badawczego, analizowania
zjawisk i problemów społecznych, przeprowadzenia badań empirycznych, wyciągania wniosków z rezultatów tych
badań i samodzielnego przygotowania pisemnej pracy magisterskiej.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

wiedzę na temat pedagogicznych kategorii
pojęciowych organizujących wiedzę operacyjną:
pedagogika, subdyscypliny pedagogiczne,
wychowanie, kształcenie, rozwój, proces, sytuacja,
relacja, komunikacja, podmioty relacji, koncepcje
i teorie pedagogiczne.

PED_K2_W01

zaliczenie

W2

wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań
w pedagogice służących diagnozie pedagogicznej
jednostki, rodziny, grupy, społeczności
lokalnej.Podstawowa wiedza z zakresu podstaw
kształtowania się stosunków interpersonalnych, teorii
komunikowania interpersonalnego oraz zaburzeń
procesów komunikacyjnych w relacjach
międzyludzkich.

PED_K2_W04,
PED_K2_W11

zaliczenie

PED_K2_U02,
PED_K2_U04,
PED_K2_U07

zaliczenie

PED_K2_K03,
PED_K2_K05

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

posługiwać się podstawowymi pojęciami
teoretycznymi analizując motywy i wzory ludzkich
zachowań, diagnozując i prognozując sytuacje oraz
analizować strategie działań praktycznych
w odniesieniu do różnych kontekstów działalności
pedagogicznej. stosować umiejętności obserwowania,
analizowania, i interpretowania różnorodnych zjawisk
społecznych oraz potraﬁ powiązać je z różnymi
obszarami działalności pedagogicznej. pisać teksty
naukowe oraz stosować reguły dotyczące ochrony
własności intelektualnej, potraﬁ w sposób precyzyjny
i spójny wypowiadać się na tematy dotyczące
wybranych zagadnień pedagogicznych
z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych,
korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak
i innych dyscyplin.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

przekonania o sensie, wartości i potrzebie
podejmowania aktywnych indywidualnych
i zespołowych działań pedagogicznych w środowisku
społecznym. Posiada nastawienie na identyﬁkowanie
dylematów i problemów etycznych w pracy
pedagogicznej oraz na ich rozwiązywanie.

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

Sylabusy
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Przygotowanie prac pisemnych

80

przygotowanie do egzaminu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

Przygotowanie prac pisemnych

80

przygotowanie do egzaminu

10

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
10.0

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.

• Zasady pisania prac magisterskich
• Określanie problematyki badawczej i tematu pracy
• Techniki poszukiwania literatury przedmiotu i źródeł
• Technika pisania pracy
• Konstrukcja pracy - zasady opracowania koncepcji i planu pracy
• Przedstawianie planów pracy, referowanie koncepcji
• Poszanowanie praw własności intelektualnej
• Przygotowanie pracy do obrony

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
dyskusja, analiza tekstów, seminarium, konsultacje

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia jest przygotowanie projektu pracy magisterskiej.

Semestr 2
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunek zaliczania przygotowanie pracy i jej obrona

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wiedza z pedagogiki ogólnej

Sylabusy
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Polityka społeczna i elementy pracy socjalnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Grupa 2 zajęć specjalizacyjnych: Pedagogika
społeczno-opiekuńcza

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDPSOS.210.5cdbee915fd91.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski
Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest wyposażenie studentów w wiedzę na temat stanu prawnego, pojęć, modeli, celów oraz
instrumentów polityki społecznej i pracy socjalnej oraz umiejętności i kompetencje samodzielnego analizowania
posiadanej wiedzy w kierunku jej praktycznego wykorzystania.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

posiada wiedzę na temat stanu prawnego, pojęć,
modeli, celów oraz instrumentów polityki społecznej

PED_K2_W04,
PED_K2_W10,
PED_K2_W15

egzamin pisemny

W2

posiada wiedzę na temat wybranych zagadnień pracy
socjalnej

PED_K2_W04,
PED_K2_W07,
PED_K2_W10

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

posiada umiejętność interpretacji zjawisk i procesów
społecznych z zastosowaniem terminologii z zakresu
polityki społecznej i pracy socjalnej

PED_K2_U02,
PED_K2_U08

egzamin pisemny

U2

rozwija umiejętności samodzielnego analizowania
posiadanej wiedzy w kierunku jej praktycznego
wykorzystania – konstrukcji projektu socjalnego

PED_K2_U07,
PED_K2_U08,
PED_K2_U09,
PED_K2_U10

egzamin pisemny

PED_K2_K03,
PED_K2_K04,
PED_K2_K07

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

dostrzega problemy moralne i etyczne dotyczące
polityki społecznej i pracy socjalnej

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

25

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

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.

Zapoznanie z podstawowymi pojęciami i zagadnieniami polityki społecznej i pracy
socjalnej.

W1, W2

2.

Ustawodawstwo regulujące działanie instytucji funkcjonujących w obszarze
polityki społecznej

W1

3.

Polityka wobec ubóstwa, biedy i wykluczenia

W1, W2, U1, K1

4.

Polityka ludnościowa i polityka „prorodzinna”. Polityka społeczna a proces
starzenia się europejskich społeczeństw

W1, W2, U1, K1

5.

Polityka ochrony zdrowia

W1, K1

Sylabusy
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6.

Polityka dotycząca procesów edukacyjnych

W1, U1, K1

7.

Praca socjalna jako instrument zmiany społecznej

W2, U1, K1

8.

Metody pracy socjalnej. Kompetencje społeczne pracowników socjalnych

W2, U1, K1

9.

Interwencja kryzysowa

W2, U1, K1

10.

Praca socjalna z przedstawicielami grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

W2, U1, U2, K1

11.

Projekt socjalny jako narzędzie pracy socjalnej

W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu: • egzamin pisemny (warunkiem zaliczenia
jest uzyskanie 60% prawidłowych odpowiedzi na egzaminie);

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych

Sylabusy
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Public Relations w działalności kulturalnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Grupa 1 zajęć specjalizacyjnych: Animacja społecznokulturowa

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDASKS.210.5cdbee89f232e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Pedagogika

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi wiadomościami z zakresu PR w kulturze, wyposażenie
ich w umiejętność praktycznego wykorzystania wiadomości z zakresu PR w organizowaniu działalności kulturalnej
oraz umiejętność rozpoznawania zabiegów manipulacyjnych PR i nabycie do nich asertywnego stosunku

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Zna podstawowe formy, metody i uwarunkowania
tworzenia wizerunku i promocji instytucji kultury

PED_K2_W08

projekt, prezentacja

W2

Zna podstawowe formy, metody i uwarunkowania
tworzenia wizerunku i promocji instytucji kultury

PED_K2_W09

projekt, prezentacja

W3

Zna podstawowe zasady kształtowania pozytywnego
wizerunku przedsięwzięcia, instytucji, środowiska

PED_K2_W12

projekt, prezentacja

W4

Ma pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi społecznych
z punktu widzenia strategii Public Relations

PED_K2_W06

projekt, prezentacja

U1

Potraﬁ wybrać i zastosować właściwy dla danej
działalności kulturalnej sposób postępowania,
dobierając adekwatne strategie działań, metody,
formy i środki pracy, w celu udzielania wsparcia
wizerunkowego poszczególnym podmiotom działań
kulturalnych

PED_K2_U03

projekt, prezentacja

U2

Ma pogłębione umiejętności obserwowania,
diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych
sytuacji edukacyjnych oraz analizowania motywów
i wzorów ludzkich zachowań w celu stosowania
odpowiednich strategii Public Relations.

PED_K2_U07

projekt, prezentacja

U3

Potraﬁ w sposób klarowny, spójny i precyzyjny
wypowiadać się w mowie i na piśmie, posiada
umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych
i pisemnych uzasadnień, korzystając z wiedzy PR.

PED_K2_U09

projekt, prezentacja

U4

Posiada umiejętność tworzenia projektów dotyczących
osobistego rozwoju zawodowego.

PED_K2_U10

projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Posiada nastawienie na identyﬁkowanie problemów
wizerunkowych w instytucjach kultury

PED_K2_K07

projekt, prezentacja

K2

Jest gotowy do komunikowania się i współpracy
z otoczeniem, w tym z osobami niebędącymi
specjalistami w danej dziedzinie

PED_K2_K01

projekt, prezentacja

K3

Jest gotowy do aktywnego uczestnictwa w grupach
i organizacjach realizujących działania kulturalne

PED_K2_K02

projekt, prezentacja

K4

Posiada przekonanie o potrzebie kierowania się
rozwagą i etyką w projektowaniu i planowaniu strategii PED_K2_K04
Public Relations.

projekt, prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie projektu

25

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

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.

1. Podstawowe deﬁnicje, pojęcia i teorie PR
2. Otoczenie wewnętrzne i zewnętrzne instytucji kultury
3. Podstawowe narzędzia PR – konferencja prasowa, event, informacja prasowa,
sponsoring, wywiad prasowy, wystąpienia publiczne
4. Sposoby docierania do różnych grup docelowych działalności PR w kulturze
5. Analiza dotychczasowych kampanii PR – case study
6. Komunikacja PR w instytucjach kultury
7. Asertywność w PR
8. Trening autoprezentacji
9. Negocjacje
10. Konﬂikt, stres i sytuacja kryzysowa
11. Tworzenie własnych projektów kampanii PR

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, metoda sytuacyjna, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań,
ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

- prezentacja wybranego case study w zakresie działań Public Relations projekt, prezentacja opracowanie własnego projektu działań Public Relations i jego
prezentacja - obecność na zajęciach (minimum 80%)

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Koncepcje i systemy resocjalizacji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Grupa 3 zajęć specjalizacyjnych: Pedagogika
resocjalizacyjna

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDPRS.210.5cdbee99d2b28.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Pedagogika

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem wykładu jest prezentacja zagadnień związanych z ewolucją oraz funkcjonowaniem współczesnych
zagranicznych i polskich systemów resocjalizacyjnych w warunkach zakładowych i środowiska otwartego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna, w sposób pogłębiony, kategorie i pojęcia
organizujące wiedzę i działanie w ramach określonych
teorii resocjalizacji, systemów i modeli oddziaływań
resocjalizacyjnych.

PED_K2_W01

egzamin pisemny

W2

Student zna, w sposób pogłębiony, kategorie i pojęcia
organizujące wiedzę i działanie w ramach określonych
teorii resocjalizacji, systemów i modeli oddziaływań
resocjalizacyjnych.

PED_K2_W09

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student posiada pogłębione umiejętności wyboru
i analizowania współczesnych koncepcji i teorii
resocjalizacji.

PED_K2_U01

egzamin pisemny

U2

Student ma pogłębione umiejętności oceniania
modelowych systemów resocjalizacji.

PED_K2_U07

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student wykazuje gotowość do pogłębiania wiedzy
na temat współczesnych rozwiązań w resocjalizacji
instytucjonalnej i w środowisku otwartym.

PED_K2_K01

egzamin pisemny

K2

Student poszukuje optymalnych rozwiązań
systemowych w zakresie szeroko rozumianej
działalności pomocowej, proﬁlaktycznej
i resocjalizacyjne.

PED_K2_K05

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

uczestnictwo w egzaminie

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

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.

1. Koncepcja a system resocjalizacji - wyjaśnienia deﬁnicyjne.
2. Ewolucja koncepcji i praktyki resocjalizacyjnej.
3. Wybrane współczesne europejskie koncepcje i systemy resocjalizacji.
4. Amerykańskie przykłady systemów oddziaływań resocjalizacyjnych.
5. Resocjalizacyjne systemy alternatywne w środowiskach otwartych

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Sylabusy

69 / 387

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
uzyskanie 60% liczby punktów na egzaminie

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa wiedza z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej

Sylabusy
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Komunikacja interpersonalna – poziom zaawansowany
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Grupa 2 zajęć specjalizacyjnych: Pedagogika
społeczno-opiekuńcza

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDPSOS.210.5cdbee918aac6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny
Poziom kształcenia
drugiego stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne

Języki wykładowe
Polski
Dyscypliny
Pedagogika
Klasyﬁkacja ISCED
0310Nauki społeczne nieokreślone dalej

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Umożliwienie poznania mechanizmów komunikacyjnego funkcjonowania człowieka w oparciu o Analizę
Transakcyjną E. Berne’a. 2. rozwój osobistych kompetencji interpersonalnych, w tym pogłębienie własnych
umiejętności komunikacyjnych, rozpoznanie swoich możliwości i ograniczeń; 3. zdobycie praktycznej wiedzy
o procesach emocjonalnych, uczuciowych, motywacyjnych i decyzyjnych oraz o warunkach sprzyjających
prawidłowemu rozwojowi podopiecznych.

C2

Rozwój osobistych kompetencji interpersonalnych, w tym pogłębienie własnych umiejętności komunikacyjnych,
rozpoznanie swoich możliwości i ograniczeń.

C3

Zdobycie praktycznej wiedzy o procesach emocjonalnych, uczuciowych, motywacyjnych i decyzyjnych oraz
o warunkach sprzyjających prawidłowemu rozwojowi podopiecznych.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

zna i rozumie teorię stosunków społecznych w ujęciu
E. Berne’a. Wyjaśnia znaczenie podst. pojęć
stosowanych w Analizie Transakcyjnej. Analizuje różne
typy zachowań ludzkich w kontekście otrzymywanych
„strouków”. Wyjaśnia okoliczności powstawania
„decyzji” i możliwości przekształcania ich
w „redecyzje” w ujęciu AT. Opisuje funkcje Rodzica,
Dorosłego i Dziecka w kontekście AT. Rozróżnia
konstruktywne i destruktywne działania
komunikacyjne pochodzące ze stanu ja-Rodzic, jaDorosły, ja-Dziecko w kontekście AT. Analizuje gry
międzyludzkie w kontekście ról odgrywanych
w „trójkącie dramatycznym” w ujęciu AT. Opisuje
kolejne kroki w technice rozwiązywania problemów
poprzez uaktywnianie stanu Dorosłego.

PED_K2_W01,
PED_K2_W04,
PED_K2_W05,
PED_K2_W06,
PED_K2_W12

zaliczenie na ocenę,
projekt

PED_K2_U01,
PED_K2_U02,
PED_K2_U04,
PED_K2_U07,
PED_K2_U09,
PED_K2_U10,
PED_K2_U11

zaliczenie na ocenę,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

potraﬁ adekwatnie stosować podstawowy zasób
terminów z AT. Potraﬁ rozpoznawać podstawowe gry
międzyludzkie w oparciu o AT. Potraﬁ dokonać
zamiany destruktywnej wypowiedzi na konstruktywny
komunikat ze wskazaniem konsekwencji relacyjnych
wynikających z rodzaju transakcji. Pogłębił
umiejętność aktywnego słuchania, odzwierciedlania,
parafrazowania, zadawania pytań i wypowiadania
informacji zwrotnych z użyciem komunikatów typu
„Ja”. Potraﬁ na podstawie obserwacji działań
komunikacyjnych innych osób rozpoznawać
poszczególne transakcje ze wskazaniem właściwego
stanu Rodzica, Dorosłego lub Dziecka z którego dana
wypowiedź pochodzi. Potraﬁ opracować dla wybranej
grupy wiekowej i przeprowadzić scenariusz zajęć
umożliwiających poznanie specyﬁki komunikacji
w oparciu AT. Potraﬁ w sposób klarowny, spójny
i precyzyjny wypowiadać zarówno w trakcie zajęć, jak
i podczas pisemnego kolokwium na temat złożoności
relacji międzyludzkich w oparciu o AT E. Berne’a;
Potraﬁ pracować samodzielnie i w grupie oraz posiada
umiejętność wchodzenia w role uczestnika,
obserwatora i lidera grupy.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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K1

ma gotowość, na podstawie samoobserwacji
analizować własne zachowania w zależności od tego
czy podejmowane działania komunikacyjne pochodzą
ze stanu Rodzica, Dorosłego czy tez Dziecka
i dokonywać ich korekty. Posiada przekonanie
o potrzebie rozważnego projektowania działań
pedagogicznych z uwzględnieniem wieku, poziomu
rozwoju i specyﬁki grupy/podopiecznych z którymi
będzie pracował. Jest gotów do wzięcia
odpowiedzialności za własne przygotowanie do pracy,
przejawiające się w poziomie zaangażowania w zajęcia
i przygotowywania się do nich. Prezentuje wrażliwość
na różnorodność doświadczeń, uczuć i emocji
własnych i cudzych wyrażaną w zdolności ich
przyjmowania i wypowiadania związanych z tym
informacji zwrotnych, w oparciu o komunikaty typu
„Ja”.

PED_K2_K01,
PED_K2_K02,
PED_K2_K03,
PED_K2_K04,
PED_K2_K06,
PED_K2_K07

projekt

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

20

przygotowanie projektu

12

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

18

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Teoria komunikacji w ujęciu Analizy Transakcyjnej Erica Berne’a – wykład
konwersatoryjny.
Analiza podstawowego słownika pojęć stosowanych w Analizie Transakcyjnej –
wykład konwersatoryjny.
Funkcje Rodzica, Dorosłego i Dziecka w ujęciu AT – metoda sytuacyjna, dyskusja
dydaktyczna.
„Decyzje” i „redecyzje” – skąd pochodzą i jak je modyﬁkować z korzyścią dla
sposobu funkcjonowania osoby – metoda sytuacyjna, dyskusja dydaktyczna,
wyjaśnienia.
Gry psychologiczne, życiowe skrypty i role pełnione w obrębie tzw. „trójkąta
dramatycznego” - metoda sytuacyjna, dyskusja dydaktyczna, wyjaśnienia.
Technika rozwiązywania problemów w ujęciu AT - metoda sytuacyjna, dyskusja
dydaktyczna, wyjaśnienia.

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, inscenizacja, wykład konwersatoryjny, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie na ocenę, warunki zaliczenia: • 100% udział w zajęciach
(każda ewentualna nieobecność powinna być zaliczona na dyżurze
prowadzącego zajęcia); • przygotowanie i prezentacja projektu dla
wybranej grupy wiekowej (w parach lub trójkach) 30 minutowego
scenariusza zajęć w oparciu o książki Freed Alvyn, Freed Margaret,
Być przyjacielem i mieć przyjaciół oraz Teresy Samek, Analiza
transakcyjna; • oddanie korekty projektu w oparciu o uzyskane od
uczestników zajęć i prowadzącego informacje zwrotne oraz
dodatkowe studia nad literaturą przedmiotu; • warunkiem
przystąpienia do kolokwium jest akceptacja korekty projektu; •
zaliczenie pisemnego kolokwium (minimum 60% prawidłowych
odpowiedzi).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Student powinien: mieć zaliczony kurs podstawowy w zakresie komunikacji interpersonalnej oraz mieć podstawową wiedzę z
zakresu podstaw kształtowania stosunków interpersonalnych i przebiegu procesów grupowych. Wskazanym jest też odbycie
treningu interpersonalnego.

Sylabusy
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Finansowanie działalności kulturalnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Grupa 1 zajęć specjalizacyjnych: Animacja społecznokulturowa

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDASKS.210.5cdbee8a25657.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0311Ekonomia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Student projektuje strategie i dobiera metody ﬁnansowania do różnorodnej działalności kulturalnej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Charakteryzuje różne strategie i metody ﬁnansowania
działalności kulturalnej

PED_K2_W09

projekt
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W2

Charakteryzuje etapy projektowania ﬁnansowania
działalności kulturalnej

PED_K2_W09

projekt

W3

Charakteryzuje istniejące programy konkursowe
na ﬁnansowanie działalności kulturalnej

PED_K2_W09

projekt

W4

Charakteryzuje zasady opracowania sprawozdania
ﬁnansowego przedsięwzięcia kulturalnego

PED_K2_W09

projekt

W5

Posiada wiedzę na temat społecznych uwarunkowań
działalności kulturalnej

PED_K2_W06

projekt

W6

Rozumie istotę zależności pomiędzy społecznymi
uwarunkowaniami działalności kulturalnej a sposobami PED_K2_W07
jej ﬁnansowania

projekt

W7

Ma uporządkowaną wiedzę o procesach edukacyjnych
zachodzących poprzez działalność kulturalną i potraﬁ
uzasadnić ten fakt we wnioskach ﬁnansowych

PED_K2_W08

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Dobiera odpowiednie strategie i metody ﬁnansowania
działalności kulturalnej do różnych form przedsięwzięć
kulturalnych

PED_K2_U03

projekt

U2

Projektuje strategię ﬁnansową dla różnych form
przedsięwzięć kulturalnych

PED_K2_U04

projekt

U3

Opracowuje sprawozdanie ﬁnansowe przedsięwzięcia
kulturalnego

PED_K2_U01

projekt

U4

Krytycznie analizuje dostępne formy ﬁnansowania
działalności kulturalnej

PED_K2_U05

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Efektywnie współpracuje jako członek zespołu przy
projektowaniu strategii ﬁnansowej działalności
kulturalnej.

PED_K2_K07

projekt

K2

Podejmuje odpowiedzialne decyzje ﬁnansowe, zgodne
z wcześniej opracowanym projektem.

PED_K2_K06

projekt

K3

Posiada przekonanie o potrzebie kierowania się
rozwagą i etyką w projektowaniu i planowaniu
ﬁnansowania działalności kulturalnej

PED_K2_K04

projekt

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

20

przygotowanie projektu

15

przygotowanie do zajęć

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Wprowadzenie, zasady uzyskania zaliczenia, formy działalności kulturalnej,
etapy projektowania działalności kulturalnej, strategie i metody ﬁnansowania
działalności kulturalnej, przepisy prawne związane z ﬁnansowaniem działalności
kulturalnej
2. Programy konkursowe na działalność kulturalną w Polsce i Europie; spotkanie z
pracownikiem Krakowskiego Biura Festiwalowego dot. ﬁnansowania działalności
kulturalnej w instytucjach kultury
3. Projektowanie budżetu przedsięwzięcia kulturalnego; spotkanie z artystą dot.
ﬁnansowania pozainstytucjonalnej działalności kulturalnej; warsztaty
projektowania strategii ﬁnansowej przedsięwzięcia kulturalnego (opis
przedsięwzięcia)
4. Warsztaty projektowania strategii ﬁnansowej przedsięwzięcia kulturalnego
(strategia i metody)
5. Opracowanie sprawozdania i rozliczenie ﬁnansowe przedsięwzięcia
kulturalnego; warsztaty projektowania strategii ﬁnansowej przedsięwzięcia
kulturalnego (kosztorys)
6. Prezentacje opracowanych strategii ﬁnansowych przedsięwzięć kulturalnych

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, U1, U2, U3, U4,
K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
- Uczestnictwo w zajęciach (min. 70%) - Opracowanie projektu strategii
ﬁnansowania działalności kulturalnej wybranego przedsięwzięcia przygotowanie i zrealizowanie kampanii fundraisingowej

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Wybrane zagadnienia patologii społecznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Grupa 3 zajęć specjalizacyjnych: Pedagogika
resocjalizacyjna

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDPRS.210.5cdbee9a084ab.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Pedagogika

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest przekazanie studentom najnowszej wiedzy z zakresu różnorodnych zachowań społecznopatologicznych, które najczęściej występują we współczesnym społeczeństwie. Zachowania te zostaną omówione
w odniesieniu do wybranych teorii patologii społecznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

posiada pogłębioną wiedzę z zakresu wielorakich form
patologii społecznej

PED_K2_W10

egzamin pisemny

W2

posiada pogłębioną orientację w zakresie
podstawowych perspektyw teoretycznych w reﬂeksji
nad zjawiskami społeczno-patologicznymi

PED_K2_W01

egzamin pisemny

W3

posiada pogłębioną wiedzę na temat etiologii
różnorodnych zjawisk patologii społecznej

PED_K2_W10

egzamin pisemny

W4

posiada pogłębioną wiedzę na temat rozmiarów
poszczególnych zjawisk społeczno-patologicznych

PED_K2_W10

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

posiada pogłębioną umiejętność rozróżniania
zachowań społeczno-patologicznych w ramach
paradygmatów: etiologicznego i reaktywnego

PED_K2_U01

egzamin pisemny

U2

posiada umiejętność rozumienia wybranych
problemów społecznych

PED_K2_U07

egzamin pisemny

U3

krytycznie analizuje wybrane aspekty funkcjonowania
instytucji społecznych

PED_K2_U04

egzamin pisemny

PED_K2_K03

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

rozumie i krytycznie analizuje problemy społeczne
współczesnego świata

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

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 i deﬁnicja pojęć (patologia społeczna, dewiacja, problemy
społeczne)

W2, U1, K1

2.

Agresja: teorie wyjaśniające etiologię agresji; wpływ czynników sytuacyjnych na
zachowanie agresywne; przemoc w mediach a zachowania agresywne; agresja w
przestrzeni publicznej.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1

Sylabusy
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3.

Przestępczość stadionowa

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1

4.

Zjawisko terroryzmu

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1

5.

Problem migracji

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1

6.

Wiktymizacja – problematyka oﬁar

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1

7.

Przestępczość zorganizowana

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1

8.

Przestępczość gospodarcza

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1

9.

Przestępczość kobiet

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1

10.

Uzależnienia od substancji

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1

11.

Uzależnienia behawioralne

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1

12.

Zakład karny a patologia społeczna

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: - na ocenę 3,0 udzielenie minimum
55% poprawnych odpowiedzi z egzaminu pisemnego. - na ocenę 3,5
udzielenie minimum 65% poprawnych odpowiedzi z egzaminu pisemnego.
- na ocenę 4,0 udzielenie minimum 75% poprawnych odpowiedzi z
egzaminu pisemnego. - na ocenę 4,5 udzielenie minimum 85%
poprawnych odpowiedzi z egzaminu pisemnego. - na ocenę 5,0 udzielenie
minimum 95% poprawnych odpowiedzi z egzaminu pisemnego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawą uczestnictwa jest status studenta I roku SUM studiów pedagogicznych

Sylabusy
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Przedmiot w języku obcym (do wyboru)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDS.210.5cdbee8616959.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy z wybranej problematyki dotyczącej edukacji w Polsce
i na świecie wyrażanej z perspektywy języka obcego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

zna podstawowe terminy w języku angielskim
dotyczące systemu edukacyjnego

PED_K2_W01

zaliczenie na ocenę,
prezentacja
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W2

zna uwarunkowania systemu edukacyjnego

PED_K2_W02

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W3

ma wiedzę o podstawowych mechanizmach
wpływających na zachowania pedagoga w różnych
sektorach systemu edukacyjnego

PED_K2_W09

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

poprawnie posługiwać się językiem angielskim
w zakresie wyznaczonym treścią kursu

PED_K2_U09,
PED_K2_U12

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U2

wskazać nieprawidłowości w funkcjonowaniu
wybranych elementów systemu edukacyjnego
w Polsce i za granicą

PED_K2_U01,
PED_K2_U02

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U3

wskazać możliwe sposoby eliminacji działań pozornych PED_K2_U01,
w wybranych obszarach systemu edukacyjnego
PED_K2_U09

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wskazać możliwe sposoby eliminacji działań pozornych
PED_K2_K05
w wybranych obszarach systemu edukacyjnego

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

K2

rozwijania swoich kompetencji językowych
i analitycznych w celu profesjonalizacji przyszłych
zadań zawodowych

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

PED_K2_K01,
PED_K2_K02

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie do sprawdzianu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

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.

System edukacyjny - struktura, uwarunkowania

W1, W2

2.

działania pedagoga w różnych obszarach sfery publicznej

W3

Sylabusy
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3.

pojęcie działania pozornego - pozór w systemie edukacyjnym: przykłady polskie i
zagraniczne

U2

4.

podmioty działań edukacyjnych - potencjalne zagrożenia działaniami pozornymi

W3, U3

5.

możliwości wykrywania i eliminacji działań pozornych w edukacji

U2, U3, K1, K2

6.

praca nad prezentacją zaliczeniową dotyczącą wybranego przykładu pozoru w
edukacji

U1, U3, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach min. 80 %; pozytywna ocena z
kolokwium i prezentacji końcowej

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa

Sylabusy
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Biomedyczne aspekty starzenia się i starości
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Grupa 2 zajęć specjalizacyjnych: Pedagogika
społeczno-opiekuńcza

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDPSOS.210.5cdbee91ba1ef.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zdrowiu

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0988Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje
obejmujące zdrowie i opiekę społeczną

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Przygotowanie studentów do prowadzenia badań naukowych ukierunkowanych na problematykę związaną
z uwarunkowaniami jakości życia osób starszych oraz poszerzenie ich kompetencji w zakresie podejmowania
praktycznych działań pedagogicznych adresowanych do seniorów

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zasady funkcjonowania człowieka jako organizmu
biologicznego

PED_K2_W05

zaliczenie na ocenę

W2

biologiczne koncepcje starzenia się

PED_K2_W05,
PED_K2_W10

zaliczenie na ocenę

W3

przebieg procesów starzenia się w obrębie
poszczególnych układów i narządów z uwzględnieniem
ich implikacji klinicznych oraz możliwości działań
proﬁlaktycznych i kompensacyjnych

PED_K2_W05,
PED_K2_W10,
PED_K2_W13

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować problemy zdrowotne człowieka starego
korzystając z dorobku medycyny i nauk biologicznych

PED_K2_U01

zaliczenie na ocenę

U2

wykorzystywać wiedzę na temat biologii starzenia się
w wyjaśnianiu motywów i wzorów zachowań człowieka
starego

PED_K2_U01,
PED_K2_U07

zaliczenie na ocenę

U3

wskazać właściwy dla pedagoga sposób postępowania
dobierając adekwatne strategie działań, metody,
formy i środki pracy w celu udzielania wsparcia
osobom w wieku senioralnym.

PED_K2_U03

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

uznania potrzeby podejmowania działań w kierunku
zdobywania i poszerzania profesjonalnej wiedzy
w obszarze biologicznych aspektów starzenia się

PED_K2_K02,
PED_K2_K06

zaliczenie na ocenę

K2

uznawania wartości teoretycznej wiedzy medycznej
i biologicznej jako podstawie orientacyjnej dla
profesjonalnych działań pedagogicznych
adresowanych do człowieka starego

PED_K2_K03

zaliczenie na ocenę

K3

podejmowania działań ukierunkowanych na własny
rozwój zawodowy oraz posiada przekonanie
o potrzebie podejmowania świadomych działań
w kierunku zdobywania i poszerzania profesjonalnej
wiedzy i umiejętności w obszarze pracy z osobami
w wieku senioralnym

PED_K2_K02

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

20

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Człowiek jako organizm biologiczny

W1, U2, K2

2.

Biologiczne koncepcje starzenia się

W2, U1, K1, K2

3.

Podstawy anatomii i ﬁzjologii układu nerwowego i narządów zmysłów oraz
specyﬁka zachodzących w nich zmian inwolucyjnych, ich implikacje kliniczne i
proﬁlaktyka.

W1, W3, U1, U2, U3, K1,
K2, K3

4.

Fizjologiczne procesy starzenia się układu narządu ruchu.

W1, W3, U1, U2, U3, K1,
K2, K3

5.

Starzenie się a wydolność ﬁzyczna. Proﬁlaktyka inwolucji motoryczności

W1, W3, U1, U3, K1, K2,
K3

6.

Zmiany estetyczne w obrębie skóry oraz tkanek miękkich i kości twarzy jako efekt
procesu starzenia się

W1, W3, U1, U2, U3, K1,
K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

forma zaliczenia: colloqium w formie testu jednokrotnego wyboru i pytań
zaliczenie na ocenę otwartych warunki dopuszczenia do zaliczenia: aktywny udział w
zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość anatomii i ﬁzjologii człowieka na poziomie wymagań przedmiotu Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania

Sylabusy
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Zarządzanie ryzykiem powtórnej przestępczości
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Grupa 3 zajęć specjalizacyjnych: Pedagogika
resocjalizacyjna

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDPRS.210.5cdbee9a301b1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny
Poziom kształcenia
drugiego stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Pedagogika
Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Oddziaływania w oparciu o model Evidence-based practice zdobywają uznanie na gruncie instytucjonalnych
rozwiązań resocjalizacyjnych i penitencjarnych od końca ubiegłego wieku. Wywiedziony stąd model zarządzania
ryzykiem recydywy jest przykładem rozwiniętej strategii diagnostycznej i interwencyjnej, o znaczącym potencjale
readaptacyjnym. W rezultacie wykładu student zdobywa orientację w zakresie: historycznego kontekstu
kształtowania się modelu, różnic jakie charakteryzują go w stosunku do innych podejść resocjalizacyjnych,
ewolucji koncepcji ze szczególnym uwzględnieniem dominującego podejścia R-N-R, znaczenia umiejętności
identyﬁkowania czynników ryzyka oraz potrzeb resocjalizacyjnych, konstrukcji najczęściej stosowanych narzędzi
do pomiaru ryzyka oraz potrzeb resocjalizacyjnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

zna, w sposób pogłębiony, kategorie i pojęcia języka
pedagogiki, organizujące wiedzę i działanie w ramach
określonych koncepcji, teorii oraz praktyk
pedagogicznych stosowanych w wybranej działalności
pedagogicznej.

PED_K2_W01

egzamin pisemny

W2

posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą ﬁlozoﬁcznych
podstaw edukacji w zakresie najważniejszych nurtów
i problemów współkształtującą rozumienie
współczesnych tendencji rozwoju koncepcji
pedagogicznych.

PED_K2_W03

egzamin pisemny

W3

ma uporządkowaną wiedzę na temat subdyscyplin
pedagogiki, pogłębioną w wybranych obszarach
specjalności pedagogiki, obejmującą terminologię,
teorię i metodykę.

PED_K2_W04

egzamin pisemny

W4

ma uporządkowaną wiedzę na temat planowania
i projektowania procesów wychowania, kształcenia
i upowszechniania wiedzy pedagogicznej
ukierunkowaną na zastosowanie praktyczne
w wybranej działalności pedagogicznej.

PED_K2_W11

egzamin pisemny

U1

posiada pogłębione umiejętności wyboru,
analizowania, strukturyzowania, porządkowania,
interpretowania oraz integrowania teoretycznej wiedzy PED_K2_U01
pedagogicznej i nauk pomocniczych w celu analizy
złożonych problemów edukacyjnych.

egzamin pisemny

U2

potraﬁ sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami
teoretycznymi w celu analizowania podejmowanych
przez pedagoga działań edukacyjnych.

PED_K2_U02

egzamin pisemny

U3

ma pogłębione umiejętności obserwowania,
diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych
sytuacji edukacyjnych oraz analizowania motywów
i wzorów ludzkich zachowań.

PED_K2_U07

egzamin pisemny

PED_K2_K03

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

posiada przekonanie o wartości teoretycznej wiedzy
pedagogicznej i powiązanych z nią innych dyscyplin
nauki jako podstawie orientacyjnej dla wszelkich
profesjonalnych działań pedagogicznych.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do egzaminu

30

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

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.

Społeczno-kulturowe zaplecze modelu zarządzania ryzykiem.

W1, W2, W3, U2, K1

2.

Evidence based practice - podstawa współczesnych modeli zarządzania ryzykiem
recydywy. Aktuarializm.

W1, W2, W3, U2, K1

3.

Wczesne próby szacowania prawdopodobieństwa konﬂiktu z prawem (R. I.
Burgess, E. i S. Glueck)

W1, W2, W3, U2, K1

4.

Ewolucja podejścia aktuarialnego w resocjalizacji

W1, W2, W3, U2, K1

5.

Model What Works – odpowiedź na kryzys klasycznego modelu korekcyjnego.

W1, W2, W3, W4, U2, U3,
K1

6.

Zasady skutecznej interwencji korekcyjnej (zasady RNR).

W1, W2, W3, W4, U2, U3,
K1

7.

Instrumentarium diagnostyczne w badaniu ryzyka recydywy (HCR-20) cz.1

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1

8.

Instrumentarium diagnostyczne w badaniu ryzyka recydywy (HCR-20) cz.2

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1

9.

Instrumentarium diagnostyczne w badaniu ryzyka recydywy (LSI-R) cz.1

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1

10.

Instrumentarium diagnostyczne w badaniu ryzyka recydywy (LSI-R) cz.2

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1

11.

Instrumentarium diagnostyczne w badaniu ryzyka recydywy (LS-CMI)

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1

12.

Instrumentarium diagnostyczne w badaniu ryzyka recydywy (OASys)

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1

13.

Problem kulturowej adaptacji strategii szacowania ryzyka

W2, W4, U1, U2, U3, K1

14.

Kontrowersje wokół modelu zarządzania ryzykiem.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Na ocenę 3.0 55 % maksymalnej ilości punktów w teście Na ocenę 3.5 65
% maksymalnej ilości punktów w teście Na ocenę 4.0 75 % maksymalnej
ilości punktów w teście Na ocenę 4.5 85 % maksymalnej ilości punktów w
teście Na ocenę 5.0 95 % maksymalnej ilości punktów w teście
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Wiadomości oraz umiejętności określone dla absolwenta studiów I-go stopnia w zakresie resocjalizacji

Sylabusy
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Psychologiczne aspekty starzenia się i starości
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Grupa 2 zajęć specjalizacyjnych: Pedagogika
społeczno-opiekuńcza

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDPSOS.210.5cdbee91e1f96.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski
Dyscypliny
Psychologia

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem przedmiotu jest przybliżenie studentom problematyki procesu starzenia się i starości z perspektywy
psychologicznej.

C2

Umożliwienie głębszego rozumienia i pojmowania starości oraz procesu starzenia się, społeczno-kulturowego
kontekstu zjawiska przemijania i śmierci.

C3

Uwrażliwienie na specyﬁkę, możliwości i ograniczenia wieku podeszłego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sposoby periodyzacji starości oraz zna terminy
związane z tym okresem życia. Wymienia
i charakteryzuje podstawowe czynniki związane
z procesami starzenia się ﬁzycznego,
psychologicznego. Różnicuje typy aktywności
seniorów, zna teoretyczne sposoby ujmowania
doświadczania starości. Posiada wiedzę na temat
najczęstszych dysfunkcji poznawczych okresu
starzenia się oraz sposobów ich diagnozy, prewencji
i terapii. Rozumie znaczenie kontaktów społecznych
w okresie starzenia się. Zna podstawy prawne
w zakresie wspierania i opieki osób starzejących się.

PED_K2_W01,
PED_K2_W05,
PED_K2_W06,
PED_K2_W07,
PED_K2_W09,
PED_K2_W10,
PED_K2_W11,
PED_K2_W12,
PED_K2_W13,
PED_K2_W15

zaliczenie pisemne,
aktywny udział w
zajęciach

PED_K2_U01,
PED_K2_U02,
PED_K2_U03,
PED_K2_U05,
PED_K2_U08,
PED_K2_U09

zaliczenie pisemne,
aktywny udział w
zajęciach

PED_K2_K03,
PED_K2_K04,
PED_K2_K05,
PED_K2_K07

aktywny udział w
zajęciach

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Umie wskazać praktyczne zastosowanie
psychologicznych teorii przystosowania się
do starości. W projektowanych działaniach
wspierających wie jak wykorzystać potencjał
i indywidualne predyspozycje seniorów. Potraﬁ
rozpoznać skuteczne formy społecznego wsparcia
osób starszych, a także rozumie rolę rodziny w tym
procesie.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Kształtowania postawy wrażliwości i empatii wobec
zróżnicowanych potrzeb osób starszych. Krytycznej
weryﬁkacji form wsparcia instytucjonalnego
i pozainstytucjonalnego kierowanych wobec seniorów.
Wykazuje gotowość do poszukiwania form wsparcia
dla osób stających w obliczu kresu życia.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

20

przygotowanie do zajęć

10

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

12

Przygotowanie prac pisemnych

8

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Starość jako element cyklu życia.
Doświadczanie starości.
Starzenie się z perspektywy ﬁzycznej, psychicznej i społecznej.
Sposoby przystosowania się do starości.
Typy aktywności seniorów.
Osobowość seniora.
Seksualność seniora.
Choroba Alzheimera i inne przyczyny demencji.
Depresja, lęk i osamotnienie osób starszych.
Mądrość a inteligencja skrystalizowana.
Starość w rodzinie i starość w społeczeństwie.
U kresu. Starość w obliczu śmierci. Żałoba.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, ﬁlm
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne, aktywny udział
w zajęciach

Minimum 80% frekwencji na zajęciach; pozytywna ocena
pracy zaliczeniowej (warunek dopuszczenia do
kolokwium); zaliczenie pisemnego kolokwium (min 60%
poprawnych odpowiedzi +1).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończone kursy z pedagogiki, teoretycznych podstaw kształtowania stosunków międzyludzkich oraz psychologii ogólnej i
rozwojowej.

Sylabusy
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English for Pedagogy B2+
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDS.230.623af07bd5d82.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Rozwijanie umiejętności kontynuowania samodzielnego kształcenia językowego.

C2

Rozwijanie kompetencji pozajęzykowych umożliwiających uczestnictwo w życiu akademickim i zawodowym.

C3

Rozwijanie umiejętności rozumienia i analizy tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla studiowanego
kierunku.

C4

Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w formie ustnej i pisemnej na tematy związane ze studiowanym
kierunkiem.

C5

Rozwijanie znajomości słownictwa właściwego dla studiowanego kierunku.

C6

Rozwijanie umiejętności prowadzenia interakcji ustnej i pisemnej.

C7

Rozwijanie umiejętności mediacji językowej w komunikacji ustnej i pisemnej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego
kierunku studiów w zakresie pozwalającym na w miarę
swobodne użycie języka w mowie i piśmie

PED_K2_W01,
PED_K2_W02,
PED_K2_W03,
PED_K2_W10

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W2

rodzaje tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla
studiowanego kierunku

PED_K2_W01,
PED_K2_W02,
PED_K2_W03,
PED_K2_W10

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W3

potrzebę uczenia się przez całe życie oraz sposoby
samokształcenia językowego w celu osiągnięcia
sukcesu zawodowego

PED_K2_W01,
PED_K2_W02,
PED_K2_W03,
PED_K2_W10

zaliczenie na ocenę

W4

elementy języka akademickiego właściwego dla
studiowanego kierunku

PED_K2_W01,
PED_K2_W02,
PED_K2_W03,
PED_K2_W10

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zrozumieć główne treści wykładów i innych
wypowiedzi na tematy związane z życiem zawodowym
i akademickim

PED_K2_U01,
PED_K2_U12

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U2

zrozumieć główne treści artykułów naukowych
i popularnonaukowych oraz innych wypowiedzi
pisemnych właściwych dla studiowanego kierunku

PED_K2_U01,
PED_K2_U12

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U3

wyrazić w formie pisemnej i ustnej opinie na tematy
związane ze studiowanym kierunkiem i poprzeć je
argumentami

PED_K2_U01,
PED_K2_U12

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U4

PED_K2_U01,
streścić teksty, wykłady lub inne wystąpienia związane
PED_K2_U05,
ze studiowanym kierunkiem
PED_K2_U12

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U5

opisać i zinterpretować dane przedstawione w formie
graﬁcznej

zaliczenie na ocenę

Sylabusy

PED_K2_U01,
PED_K2_U12
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U6

napisać tekst o charakterze akademickim i/lub
zawodowym właściwy dla studiowanego kierunku

PED_K2_U01,
PED_K2_U12

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U7

przedstawić zagadnienia związane ze studiowanym
kierunkiem wypowiedziach ustnych różnego typu, np.
w wystąpieniach publicznych, rozmowach formalnych
i nieformalnych

PED_K2_U01,
PED_K2_U09,
PED_K2_U12

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U8

prowadzić interakcję ustną i pisemną w typowych
sytuacjach zawodowych i w środowisku akademickim

PED_K2_U01,
PED_K2_U09,
PED_K2_U12

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U9

stosować mediację językową w komunikacji ustnej
i pisemnej

PED_K2_U01,
PED_K2_U07,
PED_K2_U12

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U10

samodzielnie rozwijać kompetencje językowe

PED_K2_U01,
PED_K2_U05,
PED_K2_U12

zaliczenie na ocenę

U11

przygotować się do procesu rekrutacji

PED_K2_U10,
PED_K2_U12

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

współdziałania w grupie, akceptując różnorodność
postaw i opinii oraz budując relacje oparte
na poszanowaniu wielokulturowości

PED_K2_K01,
PED_K2_K02

zaliczenie na ocenę

K2

wzięcia udziału w życiu akademickim, zawodowym
i społecznym, dzieląc się wiedzą i popularyzując
wiedzę

PED_K2_K01,
PED_K2_K06

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

K3

interpretacji i oceny informacji i argumentów,
wyciągania wniosków, rozpoznawania stanowisk oraz
do prezentacji własnego punktu widzenia w sposób
spójny i zrozumiały

PED_K2_K01,
PED_K2_K07

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

K4

wzięcia udziału w procesie rekrutacji

PED_K2_K01,
PED_K2_K06

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

przygotowanie do egzaminu

10

przygotowanie do testu zaliczeniowego

5

Przygotowanie prac pisemnych

5

przygotowanie do zajęć

5

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
70

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

lektorat

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

przygotowanie do ćwiczeń

5

przygotowanie do egzaminu

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Analiza wybranych kierunkowych wykładów i wystąpień.

W1, W2, W3, W4, U1,
U10, U11, U2, U3, U4,
U5, U6, U7, U8, U9, K1,
K2, K3, K4

2.

Analiza wybranych kierunkowych artykułów naukowych i popularnonaukowych.

W1, W2, W3, W4, U1,
U10, U2, U3, U4, U5, U6,
U7, U8, U9, K1, K2, K3

3.

Tworzenie tekstów akademickich i właściwych dla studiowanego kierunku: report,
argumentative essay, formal letter

W1, W2, W3, W4, U10,
U2, U3, U4, U5, U6, U8,
U9, K1, K3

4.

Wypowiedź ustna o charakterze akademickim/ zawodowym związanym ze
studiowanym kierunkiem.

W1, W2, W3, W4, U1,
U10, U11, U3, U4, U7,
U8, U9, K1, K2, K3, K4

5.

Przygotowanie do procesu rekrutacji, związanego z ubieganiem się o pracę (staż,
grant).

W1, W2, W3, W4, U10,
U11, U3, U8, U9, K1, K2,
K3, K4

Lp.

Sylabusy
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Tematyka i słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego kierunku:
W1, W2, W3, W4, U1,
U10, U2, U3, U4, U5, U6,
U7, U8, U9, K1, K2, K3

- chosen disorders and disabilities of young and adult age
- chosen therapies
- educational systems
- chosen social problems of current times

6.

Opcjonalnie wybrane zagadnienia gramatyczne związane z realizowanymi
treściami.

7.

W3, W4, U10, U6, U7, U8,
U9, K3

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
konwersatorium językowe, metody e-learningowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, burza
mózgów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Każdy semestr nauki na lektoracie języka obcego kończy się zaliczeniem
na ocenę, a cały kurs egzaminem. Zaliczenie: Zdobycie minimum 60%
punktów możliwych do uzyskania w ciągu semestru z testów (np.
zaliczenie na ocenę rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego), prac pisemnych i
wypowiedzi ustnych (np. wygłoszenie prezentacji, udział w dyskusji)
Obowiązkowa obecność na zajęciach. W semestrze student może bez
usprawiedliwienia opuścić dwa spotkania.

Semestr 2
Metody nauczania:
konwersatorium językowe, metody e-learningowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, burza
mózgów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny /
ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Każdy semestr nauki na lektoracie języka obcego kończy się
zaliczeniem na ocenę, a cały kurs egzaminem. Zaliczenie: Zdobycie
minimum 60% punktów możliwych do uzyskania w ciągu semestru z
testów (np. rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego), prac
pisemnych i wypowiedzi ustnych (np. wygłoszenie prezentacji, udział
w dyskusji) Obowiązkowa obecność na zajęciach. W semestrze
student może bez usprawiedliwienia opuścić dwa spotkania.
Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Warunkiem zaliczenia
egzaminu jest uzyskanie minimum 60% punktów zarówno za część
pisemną jak i ustną. Do części ustnej egzaminu mogą przystąpić
studenci, którzy zdali część pisemną. Ocena końcowa wyliczana jest
przez dodanie wyników punktowych uzyskanych z części pisemnej i
ustnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Biegłość językowa na poziomie B2 zgodnie ze skalą Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego: znajomość zasad
gramatycznych i leksykalnych koniecznych do osiągnięcia biegłości na poziomie B2 w języku obcym, umiejętność
komunikowania się w mowie i w piśmie w sytuacjach życia codziennego oraz uniwersyteckiego na poziomie B2.

Sylabusy
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English for Pedagogy C1+
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDS.230.623af07bdf42f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Doskonalenie umiejętności rozumienia i analizy tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla studiowanego
kierunku.

C2

Doskonalenie umiejętności wypowiadania się i prezentowania w formie ustnej i pisemnej zagadnień właściwych
dla studiowanego kierunku.

C3

Rozwijanie słownictwa właściwego dla studiowanego kierunku.

C4

Doskonalenie umiejętności prowadzenia interakcji ustnej i pisemnej.

C5

Doskonalenie umiejętności mediacji językowej w komunikacji ustnej i pisemnej.

C6

Doskonalenie umiejętności kontynuowania samodzielnego kształcenia językowego.

C7

Rozwijanie kompetencji pozajęzykowych umożliwiających uczestnictwo w życiu akademickim i zawodowym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego
kierunku studiów w zakresie pozwalającym
na swobodne użycie języka w mowie i piśmie

PED_K2_W01

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W2

rodzaje tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla
studiowanego kierunku

PED_K2_W01,
PED_K2_W02,
PED_K2_W10

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W3

potrzebę uczenia się przez całe życie oraz sposoby
samokształcenia językowego w celu osiągnięcia
sukcesu zawodowego

PED_K2_W01,
PED_K2_W02,
PED_K2_W10,
PED_K2_W15

zaliczenie na ocenę

W4

elementy języka akademickiego właściwego dla
studiowanego kierunku

PED_K2_W01,
PED_K2_W02,
PED_K2_W10

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zrozumieć złożone treści wykładów i innych
wypowiedzi na tematy związane z życiem zawodowym
i akademickim

PED_K2_U01,
PED_K2_U12

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U2

zrozumieć złożone treści artykułów naukowych
i popularnonaukowych oraz innych wypowiedzi
pisemnych właściwych dla studiowanego kierunku

PED_K2_U01,
PED_K2_U05,
PED_K2_U12

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U3

wyrazić w formie pisemnej i ustnej opinie na tematy
związane ze studiowanym kierunkiem i poprzeć je
argumentami

PED_K2_U01,
PED_K2_U05,
PED_K2_U09,
PED_K2_U12

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U4

streścić dłuższe, złożone teksty i wykłady akademickie
lub inne wystąpienia związane ze studiowanym
kierunkiem

PED_K2_U01,
PED_K2_U09,
PED_K2_U12

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U5

opisać i zinterpretować dane przedstawione w formie
graﬁcznej

PED_K2_U01,
PED_K2_U09,
PED_K2_U12

zaliczenie na ocenę

Sylabusy
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U6

napisać tekst o charakterze akademickim i/lub
zawodowym właściwy dla studiowanego kierunku

PED_K2_U01,
PED_K2_U09,
PED_K2_U12

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U7

przedstawić zagadnienia związane ze studiowanym
kierunkiem w wypowiedziach ustnych różnego typu,
np. w wystąpieniach publicznych, rozmowach
formalnych i nieformalnych

PED_K2_U01,
PED_K2_U09,
PED_K2_U12

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U8

prowadzić interakcję ustną i pisemną w typowych
sytuacjach zawodowych i w środowisku akademickim

PED_K2_U01,
PED_K2_U09,
PED_K2_U12

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U9

stosować mediację językową w komunikacji ustnej
i pisemnej

PED_K2_U01,
PED_K2_U09,
PED_K2_U12

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U10

samodzielnie rozwijać kompetencje językowe

PED_K2_U01,
PED_K2_U05,
PED_K2_U09,
PED_K2_U12

zaliczenie na ocenę

U11

przygotować się do procesu rekrutacji

PED_K2_U01,
PED_K2_U10,
PED_K2_U12

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

współdziałania w grupie, akceptując różnorodność
postaw i opinii oraz budując relacje oparte
na poszanowaniu wielokulturowości

PED_K2_K01,
PED_K2_K05

zaliczenie na ocenę

K2

udziału w życiu akademickim, zawodowym
i społecznym, dzieląc się wiedzą i popularyzując
wiedzę

PED_K2_K01,
PED_K2_K02,
PED_K2_K04,
PED_K2_K07

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

K3

kontynuowania samokształcenia językowego

PED_K2_K01,
PED_K2_K02,
PED_K2_K06

zaliczenie na ocenę

K4

interpretacji i oceny informacji i argumentów,
wyciągania wniosków, rozpoznawania stanowisk oraz
do prezentacji własnego punktu widzenia w sposób
spójny i zrozumiały

PED_K2_K01,
PED_K2_K02,
PED_K2_K05

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

K5

wzięcia udziału w procesie rekrutacji

PED_K2_K02,
PED_K2_K05,
PED_K2_K06

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

30

przygotowanie do zajęć

5

przygotowanie do testu zaliczeniowego

5

Sylabusy
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Przygotowanie prac pisemnych

5

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
55

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

lektorat

30

przygotowanie do zajęć

5

przygotowanie do egzaminu

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
65

ECTS
4.0

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.

Analiza wybranych kierunkowych wykładów i wystąpień.

W1, W2, W4, U1, U4, U9,
K1, K2, K4

2.

Analiza wybranych kierunkowych artykułów naukowych i popularnonaukowych.

W1, W2, W4, U10, U2,
U3, U4, U5, U6, K1, K2,
K3, K4

3.

Tworzenie tekstów akademickich i właściwych dla studiowanego kierunku: report,
argumentative or discursive essay, formal letter

W1, W2, W3, W4, U1,
U10, U2, U3, U4, U5, U6,
K1, K2, K3, K4

4.

Wypowiedź ustna o charakterze akademickim/ zawodowym związana ze
studiowanym kierunkiem.

W1, W3, W4, U1, U10,
U7, U8, U9, K1, K2, K3,
K4

5.

Przygotowanie do procesu rekrutacji, związanego z ubieganiem się o pracę (staż,
grant).

W1, W3, U11, K1, K2, K3,
K4, K5

Sylabusy
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Tematyka i słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego kierunku:
W1, W2, W3, W4, U1,
U10, U2, U3, U4, U5, U6,
U7, U8, U9, K1, K2, K3,
K4

- chosen disorders and disabilities of young and adult age
- chosen therapies
- educational systems
- chosen social problems of current times

6.

Opcjonalnie wybrane zagadnienia gramatyczne związane z realizowanymi
treściami.

7.

W1, W2, W3, W4, U1,
U10, U2, U3, U4, U5, U6,
U7, U8, U9, K1, K2, K3,
K4

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
metody e-learningowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, burza mózgów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Każdy semestr nauki na lektoracie języka obcego kończy się zaliczeniem
na ocenę, a cały kurs egzaminem. Zaliczenie: Zdobycie minimum 60%
punktów możliwych do uzyskania w ciągu semestru z testów (np.
zaliczenie na ocenę rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego), prac pisemnych i
wypowiedzi ustnych (np. wygłoszenie prezentacji, udział w dyskusji)
Obowiązkowa obecność na zajęciach. W semestrze student może bez
usprawiedliwienia opuścić dwa spotkania.

Semestr 2
Metody nauczania:
metody e-learningowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, burza mózgów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny /
ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Każdy semestr nauki na lektoracie języka obcego kończy się
zaliczeniem na ocenę, a cały kurs egzaminem. Zaliczenie: Zdobycie
minimum 60% punktów możliwych do uzyskania w ciągu semestru z
testów (np. rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego), prac
pisemnych i wypowiedzi ustnych (np. wygłoszenie prezentacji, udział
w dyskusji) Obowiązkowa obecność na zajęciach. W semestrze
student może bez usprawiedliwienia opuścić dwa spotkania.
Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Warunkiem zaliczenia
egzaminu jest uzyskanie minimum 60% punktów zarówno za część
pisemną jak i ustną. Do części ustnej egzaminu mogą przystąpić
studenci, którzy zdali część pisemną. Ocena końcowa wyliczana jest
przez dodanie wyników punktowych uzyskanych z części pisemnej i
ustnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Biegłość językowa na poziomie C1 zgodnie ze skalą Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego: znajomość zasad
gramatycznych i leksykalnych koniecznych do osiągnięcia biegłości na poziomie C1 w języku obcym, umiejętność
komunikowania się w mowie i w piśmie w sytuacjach życia codziennego oraz uniwersyteckiego na poziomie C1.

Sylabusy
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Środowisko wychowawcze rodziny współczesnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Grupa 2 zajęć specjalizacyjnych: Pedagogika
społeczno-opiekuńcza

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDPSOS.210.5cdbee92174c4.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny
Poziom kształcenia
drugiego stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Pedagogika
Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z wybranymi koncepcjami, teoriami, i praktykami pedagogicznymi
dotyczącymi funkcjonowania i organizowania środowiska wychowawczego rodziny. W ramach zajęć student
pogłębi wiedzę dotyczącą kulturowych i społecznych uwarunkowań funkcjonowania rodziny, jej przemian,
posiadanych zasobów i sposobów socjalizacyjno-wychowawczego oddziaływania na dziecko. Nauczy się
dokonywać diagnozy i analizy środowiska rodzinnego, w tym interpretacji zaobserwowanych w nim zjawisk oraz
oceny wydolności wychowawczej rodziny. Omówione będą również cechy środowisk niewydolnych wychowawczo
i możliwości podnoszenia w nich kultury wychowawczej, jak również inne formy pedagogicznego wsparcia
i pomocy dla tych środowisk.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

w sposób pogłębiony pojęcia, założenia i teorie
z zakresu problematyki współczesnej rodziny jako
środowiska wychowawczego,

PED_K2_W01

zaliczenie pisemne

W2

komponenty środowiska wychowawczego w rodzinie,
tworzące jego zasoby oraz kulturowe uwarunkowań
jego funkcjonowania

PED_K2_W08

zaliczenie pisemne

W3

specyﬁkę różnych środowisk wychowawczych rodziny
i zachodzące w nich procesy oraz zależności

PED_K2_W12

zaliczenie pisemne

W4

procesy wychowawcze występujące w środowisku
rodzinnym oraz sposoby niesienia im pomocy,

PED_K2_W11

zaliczenie pisemne

U1

potraﬁ dokonać doboru właściwych metod
analizowania, strukturyzowania, interpretowania
i integrowania teoretycznej wiedzy pedagogicznej
z zakresie środowiska wychowawczego rodziny
współczesnej

PED_K2_U01

zaliczenie pisemne

U2

zdeﬁniować specyﬁkę wychowania w różnych
środowiskach społecznych rodziny oraz wskazać
zależności między rozwojem dziecka, jego
wychowaniem a poszczególnymi cechami,
komponentami środowiska,

PED_K2_U03

zaliczenie pisemne

U3

dokonać diagnozy, pogłębionej analizy i racjonalnej
oceny poszczególnych środowisk i ich komponentów
w złożonych sytuacjach społeczno-wychowawczych;

PED_K2_U07

zaliczenie pisemne

U4

wybrać właściwy dla pedagoga sposób postępowania,
dobierając odpowiednie strategie działania, np.
metody, formy pomocy, wsparcia i aktywizowania
w danym środowisku i zastosować je w konkretnych
przypadkach

PED_K2_U03

zaliczenie pisemne

U5

zaproponować twórcze rozwiązania problemów
występujących w środowisku rodzinnym

PED_K2_U04

zaliczenie pisemne

K1

do pogłębienia swoich kompetencji zawodowych
w dziedzinie działań humanitarnych (niesienia pomocy
i wsparcia dorosłym i dziecku w trudnych sytuacjach
rodzinnych i życiowych,

PED_K2_K01

zaliczenie pisemne

K2

pogłębiać swoje zainteresowanie problematyką
społeczną i wychowawczą w środowisku oraz nieś
pomoc dziecku w rodzinie ryzyka

PED_K2_K04

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta
konwersatorium

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
20
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przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

20

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie projektu

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Rodzina jako środowisko wychowawcze w pedagogice - podstawowe pojęcia,
komponenty, zależności, założenia teoretyczno- metodologiczne badań, teorie;

W1, U3

2.

Rodzina polska jako środowisko wychowawcze w ujęciu historycznym: okres
międzywojenny, lata wojny i okupacji, czasy PRL - różne ujęcia, przegląd
najciekawszych badań, analiza porównawcza paradygmatów badawczych;

W2, W3, U2, U3

3.

Rodzina polska jako środowisko wychowawcze po 1989 roku i XXI wieku - nowe
ujęcia rodziny i jej środowiska wychowawczego, przemiany postrzegania
rodzicielstwa, dzieciństwa, wychowania;

W2, W3, W4, U2, U3, U4,
K2

4.

Komponenty środowiska wychowawczego rodziny a kultura wychowawcza rodziny
- analiza zasobów rodziny ( teorie i rodzaje zasobów, diagnoza środowiska
wychowawczego rodziny);

W1, W2, W3, W4, U1, U3,
K2

5.

Kultura wychowawcza wybranych środowisk rodzinnych w Polsce - analiza
porównawcza, rodziny wydolne i niewydolne wychowawczo;

W3, W4, U3, U5, K1

6.

Obszary pomocy i pedagogicznego wsparcia dla rodzin w Polsce;

W4, U4, U5, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
aktywny udział na zajęciach; znajomość analizowanej literatury;
prezentacja mini-projektu; zaliczenie kolokwium pisemnego;
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Formy opieki zastępczej nad dziećmi
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Grupa 2 zajęć specjalizacyjnych: Pedagogika
społeczno-opiekuńcza

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDPSOS.210.5cdbee923e3df.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Pedagogika

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

- wyposażenie studentów w wiedzę dotyczącą rodzinnych i instytucjonalnych form opieki zastępczej nad dziećmi;

C2

- kształtowanie oraz doskonalenie u uczestników kursu umiejętności: analizy tekstów i prowadzenia dyskusji
problemowej na tematy związane z rodzinnymi i instytucjonalnymi formami opieki zastępczej nad dziećmi;

C3

- rozwijanie kompetencji komunikacyjnych, organizacyjnych oraz gotowości do pogłębiania posiadanej wiedzy
i umiejętności.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

- posiada pogłębioną wiedzę o przyczynach
i konsekwencjach odebrania, ograniczenia,
zawieszenia władzy rodzicielskiej oraz umieszczania
dzieci w zastępczych formach opieki;

PED_K2_W07

zaliczenie

W2

- charakteryzuje cele, organizację i funkcjonowanie
rodzinnych i instytucjonalnych form opieki zastępczej
i procesy w nich zachodzące;

PED_K2_W09

zaliczenie

W3

- posiada pogłębioną i uporządkowaną wiedzę
o podmiotach opieki zastępczej oraz środowiskach
w których funkcjonują, ich specyﬁce i procesach
w nich zachodzących.

PED_K2_W12

zaliczenie

U1

- potraﬁ w sposób klarowny, spójny i precyzyjny
wypowiadać się w mowie (w toku prezentacji)
i na piśmie (w toku analizy studium przypadku),
posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych
ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące
form opieki zastępczej nad dziećmi z wykorzystaniem
różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno
z dorobku pedagogiki, jak i innych dyscyplin
naukowych;

PED_K2_U09

zaliczenie

U2

- potraﬁ pracować samodzielnie i w zespole oraz
posiada umiejętność wchodzenia w role uczestnika,
obserwatora i lidera grupy.

PED_K2_U11

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

- posiada przekonanie o potrzebie kierowania się
rozwagą i etyką w projektowaniu, planowaniu
i realizowaniu działań pedagogicznych;

PED_K2_K04

zaliczenie

K2

- odznacza się gotowością do przejęcia
odpowiedzialności za własne przygotowanie do pracy,
podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich
skutki, a także do promowania wartości
odpowiedzialności w środowisku;

PED_K2_K06

zaliczenie

K3

- posiada nastawienie na identyﬁkowanie problemów
edukacyjnych dotyczących podmiotów opieki
zastępczej, jest gotowy do komunikowania się
i współpracy z otoczeniem w tym z osobami
niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie, oraz
do aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach
realizujących działania pedagogiczne.

PED_K2_K07

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

przygotowanie do zajęć

15

Sylabusy

108 / 387

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

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 tematyki zastępczych form opieki nad dzieckiem;

W2

2.

Opieka zastępcza nad dziećmi – rys historyczny;

W2, W3, U2, K3

3.

Przyczyny oraz konsekwencje odebrania, ograniczenia, zawieszenia władzy
rodzicielskiej;

W1

4.

Rodzinne formy opieki zastępczej nad dziećmi: geneza, struktura organizacyjna,
instytucje w świetle prawa, kontekst krajowy i międzynarodowy, pozytywne /
negatywne strony, szanse i zagrożenia; podobieństwa i różnice do innych form
opieki zastępczej;

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2, K3

5.

Instytucjonalne formy opieki zastępczej nad dziećmi: geneza, struktura
organizacyjna, instytucje w świetle prawa, kontekst krajowy i międzynarodowy,
pozytywne / negatywne strony, szanse i zagrożenia; podobieństwa i różnice do
innych form opieki zastępczej;

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2, K3

6.

Rola rodziny naturalnej i podmiotów środowiska lokalnego w procesie wychowania
dziecka umieszczonego w zastępczych formach opieki;

W1, W2, W3, U2, K1, K2,
K3

7.

Współpraca między podmiotami opieki zastępczej;

W1, W2, W3, U2, K1, K2,
K3

8.

Problemy i wyzwania w opiece zastępczej nad dziećmi.

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda sytuacyjna, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunki zaliczenia przedmiotu: - obecność (dopuszczalne 2 nieobecności,
do zaliczenia niezbędna jest minimum 50% frekwencja, pozostałe
nieobecności należy odpracować w formie zaproponowanej przez
prowadzącego) i aktywne uczestnictwo w realizacji zadań przewidzianych
na potrzeby zajęć; - pozytywna ocena prezentacji dotyczącej wylosowanej
formy opieki zastępczej nad dzieckiem; - pozytywna ocena analizy
przypadku.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obowiązkowy udział w zajęciach.

Sylabusy
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Rodzina w perspektywie interdyscyplinarnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Grupa 2 zajęć specjalizacyjnych: Pedagogika
społeczno-opiekuńcza

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDPSOS.210.5cdbee926621c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Pedagogika

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu interdyscyplinarnych płaszczyzn opisu analizy
i badań rodziny ze szczególnym uwzględnieniem problematyki socjalizacyjnej i wychowawczej Celem kształcenia
jest nabycie umiejętności udziału w dyskursach i badaniach zorientowanych na rodzinę Celem kształcenia jest
ukształtowanie w uczestnikach kursu przekonania o konieczności zdobywania wiedzy i umiejętności i ich
wykorzystywania dla optymalizacji funkcjonowania rodzin w środowisku

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Objaśnia interdyscyplinarne kategorie opisu i analizy
rodziny

PED_K2_W01

zaliczenie na ocenę

W2

Charakteryzuje teorie i koncepcje stanowiące zaplecze
współczesnych dyskursów dotyczących rodziny
w ujęciu interdyscyplinarnym

PED_K2_W01,
PED_K2_W14

zaliczenie na ocenę

W3

Dostrzega i wyjaśnia związki pedagogicznej
interpretacji zjawisk życia rodzinnego i nauk
humanistycznych i społecznych

PED_K2_W01,
PED_K2_W02

zaliczenie na ocenę

W4

Zna interdyscyplinarne dyskursy metodologiczne
dotyczące możliwości planowania i realizacji badań
nad rodziną w perspektywie specyﬁki pracy pedagoga

PED_K2_W04

zaliczenie na ocenę

W5

Posiada wiedzę o uwarunkowaniach jakości
środowiska wychowawczego współczesnej rodziny

PED_K2_W12

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Potraﬁ brać udział w interdyscyplinarnych dyskursach
dotyczących rodziny we współczesnych
społeczeństwach

PED_K2_U02,
PED_K2_U08

zaliczenie na ocenę

U2

Identyﬁkuje specyﬁkę postrzegania rodziny
w perspektywie pedagogicznej

PED_K2_U01

zaliczenie na ocenę

U3

Doskonali umiejętności w zakresie metodologii badań
nad rodziną

PED_K2_U06

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Posiada przekonanie o przydatności
interdyscyplinarnej perspektywy teoretycznej dla
działań na rzecz rodziny

PED_K2_K03

zaliczenie na ocenę

K2

Wyraża gotowość do wspartego wiedzą
i umiejętnościami udziału w działaniach na rzecz
optymalizacji środowiska wychowawczego rodziny

PED_K2_K07

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Interdyscyplinarność jako zasada budowania dyskursów i wiedzy o rodzinie w
perspektywie pedagogicznej

W1, W2, W3, U1, U2

2.

Metodologiczne i kulturowe aspekty badań nad rodziną współczesną

W3, W4, U1, U2, U3

3.

Interdyscyplinarne kategorie opisu i analizy rodziny i małżeństwa

W1, W3, U1, U2

4.

Wybrane psychologiczne, socjologiczne, ﬁlozoﬁczne i antropologiczne koncepcje
dotyczące problematyki rodzinnej

W1, W2, W5, U1, U2, K1

5.

Ewolucja rodziny współczesnej w Polsce i na świecie - uwarunkowania społecznokulturowe

W2, U1, K1

6.

Interdyscylinarny model uwarunkowań jakości środowiska wychowawczego
współczesnej rodziny

W3, W5, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Ocena końcowa stanowi średnią ocen uzyskanych w ramach
zaliczenie na ocenę poszczególnych cząstkowych ocen związanych z: - colloqium pisemnym
(50%) - udziałem w dyskusji grupowej (50%)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa wiedza z zakresu psychologii, socjologii i ﬁlozoﬁi

Sylabusy
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Podstawy psychologii sądowej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Grupa 3 zajęć specjalizacyjnych: Pedagogika
resocjalizacyjna

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDPRS.220.5cdbee9aa23ce.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski
Dyscypliny
Psychologia

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z najważniejszymi zagadnieniami psychologii sądowej jako gałęzi psychologii stosowanej
zajmującej się wspomaganiem prawa w zakresie zbierania dowodów osobowych, ustalania strategii postępowania
i podejmowania decyzji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

- podstawowe zagadnienia związane z psychologią
sądową oraz jej pomocniczą dla organów procesowych
rolę w rozwiązywaniu problemów prawnych. najważniejsze zagadnienia związane z pracą biegłego
psychologa oraz specyﬁkę tej pracy. - wymagania
formalne, jakie powinna spełniać opinia
psychologiczna wydawana na potrzeby wymiaru
sprawiedliwości. - podstawowe obszary współpracy
biegłego psychologa z organami procesowymi
w sprawach cywilnych, rodzinnych, karnych
i nieletnich. - metodologię badania psychologicznego
w pracy biegłego psychologa.

PED_K2_W01,
PED_K2_W02,
PED_K2_W04,
PED_K2_W09,
PED_K2_W15

zaliczenie na ocenę

PED_K2_U01,
PED_K2_U03,
PED_K2_U07,
PED_K2_U11

zaliczenie na ocenę

PED_K2_K03

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

- wykorzystać zasady ustanawiania biegłych
psychologów i powoływania ich przez organy
procesowe. - określić przedmiot i zakres ekspertyzy
psychologicznej w sprawach cywilnych i karnych. określić podstawowe zasady współpracy biegłych
z organami procesowymi oraz prawa i obowiązki
biegłego. - posługiwać się najważniejszymi metodami
diagnozy psychologicznej w opiniowaniu na potrzeby
wymiaru sprawiedliwości.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

- poznania roli psychologa w procesie cywilnym
i karnym oraz umieć określić możliwości i ograniczenia
we współpracy biegły-organ procesowy

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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- Podstawowe zagadnienia związane z psychologią sądową oraz jej pomocniczą
dla organów procesowych rolę w rozwiązywaniu problemów prawnych.
- Najważniejsze zagadnienia związane z pracą biegłego psychologa.
- Wymagania formalne opinii psychologicznej wydawanej na potrzeby wymiaru
sprawiedliwości.
- Przedmiot i zakres ekspertyzy psychologicznej w sprawach cywilnych i karnych
- Podstawowe obszary współpracy biegłego psychologa z organami procesowymi
w sprawach cywilnych, rodzinnych, karnych i nieletnich.
- Metodologia badania psychologicznego w pracy biegłego psychologa.
- Metody diagnozy psychologicznej w opiniowaniu na potrzeby wymiaru
sprawiedliwości.

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Egzamin pisemny - minimum 60% poprawnych odpowiedzi. Oceny:
zaliczenie na ocenę 60-68% - ocena 3,0 69%-77% - plus dst. 78%-86% - dobry 87%-93% plus dobry 94%-100% - bardzo dobry
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Filozoﬁa edukacji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDS.220.5cdbee86a3604.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

pojęcia: edukacja, wychowanie, kształcenie,
cywilizowanie, indoktrynacja, pseudowychowanie,
niedobrowolne zrzeszenie, charyzmatyczny
nauczyciel, wychowanie zamknięte i otwarte, edukacja
liberalna.

PED_K2_W01

egzamin pisemny,
zaliczenie

W2

wybrane nurty ﬁlozoﬁi edukacji (w tym: idealizm,
naturalizm, pragmatyzm, esencjalizm, perenializm)
oraz koncepcje edukacji liberalnej.

PED_K2_W03

egzamin pisemny,
zaliczenie

W3

kulturowe uwarunkowania procesów edukacyjnych

PED_K2_W08

egzamin pisemny,
zaliczenie

Sylabusy
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

oceniać, porównywać i interpretować wybrane nurty
i koncepcje ﬁlozoﬁi edukacji pod kątem ich założeń,
celów i metod działania oraz wiązać je z szerszą
wiedzą pedagogiczną i siatką pojęć pedagogicznych.

PED_K2_U05

egzamin pisemny,
zaliczenie

U2

opisywać, porównywać i oceniać sytuacje edukacyjne,
w tym rolę pedagoga, z punktu widzenia racji i potrzeb
dziecka, rodziców, społeczeństwa i państwa.

PED_K2_U07

egzamin pisemny,
zaliczenie

U3

analizować konkretne zadania i problemy w pracy
pedagoga z odwołaniem do zamysłów ﬁlozoﬁcznych
jako podstaw ich uzasadniania i eksplikacji, w tym
uzasadnić sens działania edukacyjnego w sytuacji
konﬂiktu wartości.

PED_K2_U02,
PED_K2_U05

egzamin pisemny,
zaliczenie

K1

argumentowania za sensem i wartością edukacji jako
procesu i jako rezultatu działań wychowawczych
i kształcących na skali autotelicznych
i instrumentalnych wartości.

PED_K2_K03

egzamin pisemny,
zaliczenie

K2

pogłębiania namysłu, reﬂeksyjności, krytycznego
oglądu stanu i zadań współczesnej edukacji oraz
do otwartości i tolerancji dla odmiennych od własnych
koncepcji edukacji i jej dóbr.

PED_K2_K05

egzamin pisemny,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

ćwiczenia

15

przygotowanie do zajęć

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie do egzaminu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

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.

Edukacja jako pojęcie pedagogiki; dzieje pojęcia (W); Edukacja w spuściźnie po
Oświeceniu (ćw.)

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

Sylabusy
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2.

Etyczne uzasadnienie edukacji; indoktrynacja i pseudos w edukacji (W); Edukacja
w kryzysie? (ćw.)

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

3.

Podmiot i cele edukacji; aksjologiczna antynomiczność edukacji (W); Pytanie o
charyzmatycznego nauczyciela. Wychowawca i edukator z punktu widzenia
potrzeb dziecka i społeczeństwa (ćw.)

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

4.

Edukacja jako wprowadzenie w życie wartościowe. Edukacja liberalna (W);
Środowisko wychowania i kształcenia – między wolnością a niedobrowolnością i
potrzebą zakorzenienia (ćw.)

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

5.

Wybrane nurty ﬁlozoﬁi edukacji (W i ćw.)

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

6.

Edukacja a cywilizowanie (W); Wybrane wartości/cnoty w kształceniu i
wychowaniu, na przykładzie grzeczności (ćw.)

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

7.

Edukacja demokratyczna (W); Pseudos w wychowaniu i kształceniu (ćw.)

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

egzamin pisemny w oparciu o treść wykładów, ćwiczeń i literaturę
obowiązkową. Warunki zaliczenia: uzyskanie min. 55% punktów na
egzaminie. Warunki dopuszczenia do egzaminu: zaliczenie ćwiczeń.

ćwiczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia ćwiczeń: obecność i aktywność na zajęciach
(dopuszczalna 1 nieobecność), przygotowanie w formie pisemnej pytań do
poszczególnych omawianych tekstów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność w zajęciach jest obowiązkowa

Sylabusy
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Organizacja i zarządzanie w działalności społeczno-opiekuńczej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Grupa 2 zajęć specjalizacyjnych: Pedagogika
społeczno-opiekuńcza

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDPSOS.220.5cdbee92d74f7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny
Poziom kształcenia
drugiego stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne

Języki wykładowe
Polski
Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości
Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z podstawowymi formami organizacyjno – prawnymi oraz zadaniami organizacji
społeczno – opiekuńczych, a także z zasadami na jakich się opierają oraz ich łączenie ze specyﬁką otoczenia
w którym funkcjonują.

C2

Kształtowanie u studentów umiejętności rozumienia zasad budowania strategii społecznych jako dokumentu
określającego kierunki działań społeczno – opiekuńczych w środowisku lokalnym.

C3

Zapoznanie studentów z podstawowymi teoriami zarządzania, poszczególnymi jego etapami oraz z fazami
procesu podejmowania decyzji.

C4

Wykształcenie umiejętności znajdowania potrzebnych informacji, analizy, syntezy i wnioskowania, uczestnictwa
w dyskusji, samoorganizacji i systematyczności oraz pracy w zespole.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Wymienia typy placówek społeczno - opiekuńczych
oraz określa ich funkcje.

PED_K2_W07,
PED_K2_W09,
PED_K2_W12

egzamin pisemny

W2

Deﬁniuje pojęcia organizacji i zarządzania.

PED_K2_W01,
PED_K2_W09

egzamin pisemny

W3

Charakteryzuje poszczególne etapy zarządzania.

PED_K2_W01,
PED_K2_W07,
PED_K2_W09

egzamin pisemny

W4

Charakteryzuje założenia szkoły planistycznej
w zarządzaniu.

PED_K2_W01,
PED_K2_W07,
PED_K2_W09

zaliczenie ustne,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Interpretuje wybrane schematy organizacyjne.

PED_K2_U01

egzamin pisemny

U2

Porównuje wybrane koncepcje z obszaru naukowego
zarządzania i analizuje współczesne wyzwania
w działalności społeczno - opiekuńczej.

PED_K2_U01,
PED_K2_U05

egzamin pisemny

U3

Potraﬁ analizować procesy podejmowania decyzji.

PED_K2_U05,
PED_K2_U07

zaliczenie ustne,
prezentacja

U4

Potraﬁ analizować strategie i programy społeczne oraz
wskazać obszary analizy SWOT.

PED_K2_U01,
PED_K2_U05

prezentacja

U5

Potraﬁ krytycznie zinterpretować zasady zarządzania
publicznego.

PED_K2_U01,
PED_K2_U05

zaliczenie ustne,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Wykazuje gotowość do samodzielnego opracowania
wybranych treści przedmiotu.

PED_K2_K02

egzamin pisemny,
zaliczenie ustne,
prezentacja

K2

Student jest przekonany o istotnym znaczeniu nauk
o zarządzaniu jako podstawie orientacyjnej dla nauk
pedagogicznych.

PED_K2_K03

egzamin pisemny

K3

Student jest gotowy do dyskusji na temat
współczesnych problemów w zarządzaniu działalnością PED_K2_K03
społeczno - opiekuńczą.

zaliczenie ustne,
prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

9

Sylabusy
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zbieranie informacji do zadanej pracy

15

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do egzaminu

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

zapoznanie się z e-podręcznikiem

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

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.

Typy i charakterystyka instytucji społeczno – opiekuńczych.

W1, K1

2.

Deﬁncje zarządzania. Charakterystyka etapów zarządzania. Planowanie,
organizowanie, motywowanie, kontrolowanie.

W2, W3, K2

3.

Wybrane perspektywy teoretyczne w zarządzaniu, a współczesne konteksty
zarządzania placówkami społeczno - opiekuńczymi.

U2, K1, K2

4.

Deﬁnicje organizacji. Organizacja i jej otoczenie. Kultura organizacji.

W2, K1

5.

Schematy struktur organizacyjnych.

U1

6.

Zarządzanie a proces podejmowania decyzji.

U3, K1, K3

7.

Geneza i charakterystyka szkoły planistycznej
w zarządzaniu.

W4

8.

Strategie, programy, projekty – stadium przypadku z obszaru działalności
społeczno – opiekuńczej.

U4, U5, K1, K2

9.

Koncepcja zarządzania publicznego w placówkach społeczno – opiekuńczych.

W4, U5, K1, K2

10.

Dyskusja o współczesnych problemach w zarządzaniu działalnością społeczno –
opiekuńczą.

U5, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

wykład

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Egzamin pisemny (pytania otwarte wymagające dłuższych wypowiedzi).
Odpowiedzi punktowane w zależności od stopnia złożoności problemu .
Student uzyskuje ocenę pozytywną po zaliczeniu przynajmniej 60%
obowiązującego materiału. Wiedza: 1.Wymienia typy placówek
społeczno - opiekuńczych oraz określa ich funkcje (egzamin pisemny,
min. 60% poprawnych odpowiedzi) 2.Deﬁniuje pojęcia organizacji i
zarządzania. (egzamin pisemny, min. 60% poprawnych odpowiedzi)
3.Charakteryzuje poszczególne etapy zarządzania. (egzamin pisemny,
min. 60 poprawnych odpowiedzi) Umiejętności: 1.Interpretuje wybrane
schematy organizacyjne. (egzamin pisemny, min. 60% poprawnych
odpowiedzi) 2.Porównuje wybrane koncepcje z obszaru naukowego
zarządzania i analizuje współczesne wyzwania w działalności społeczno opiekuńczej. (egzamin pisemny, min. 60% poprawnych odpowiedzi)
Kompetencje: 1.Student wykazuje gotowość do samodzielnego
opracowania wybranych treści przedmiotu. (egzamin pisemny, min. 60%
poprawnych odpowiedzi) 2.Student jest przekonany o istotnym
znaczeniu nauk o zarządzaniu jako podstawie orientacyjnej dla nauk
pedagogicznych. (egzamin pisemny, min. 60% poprawnych odpowiedzi)

zaliczenie ustne,
prezentacja

Przygotowanie prezentacji dotyczącej planowania strategicznego w
działalności społecznej oraz aktywność na zajęciach i udział w dyskusji .
Obowiązkowa obecność na zajęciach.` Wiedza: 1.Charakteryzuje
założenia szkoły planistycznej w zarządzaniu (obserwacja udziału w
dyskusji, pracy w grupie) Umiejętności: 1. Potraﬁ analizować procesy
podejmowania decyzji (obserwacja udziału w dyskusji, pracy w grupie).
2. Potraﬁ analizować strategie i programy społeczne oraz wskazać
obszary analizy SWOT (przygotowanie prezentacji oraz krytyczna ocena
analizowanego w tej prezentacji dokumentu strategicznego). 3. Potraﬁ
krytycznie zinterpretować zasady zarządzania publicznego
(przygotowanie prezentacji oraz krytyczna ocena analizowanego w tej
prezentacji dokumentu strategicznego). Kompetencje: 1. Student jest
gotowy do samodzielnego opracowania wybranych treści przedmiotu
(przygotowanie prezentacji oraz krytyczna ocena analizowanego w tej
prezentacji dokumentu strategicznego). 2. Student jest gotowy do
dyskusji na temat współczesnych problemów w zarządzaniu
działalnością społeczno – opiekuńczą (przygotowanie prezentacji oraz
krytyczna ocena analizowanego w tej prezentacji dokumentu
strategicznego, obserwacja udziału w dyskusji) .
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Metody, techniki i narzędzia w badaniach teoretycznych i empirycznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDS.220.5cdbee86cc515.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Pedagogika

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Student posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje związane z prowadzeniem badań pedagogicznych –
teoretycznych i empirycznych z zastosowaniem odpowiednich metod, technik i narzędzi.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

dysponuje wiedzą o możliwościach podejść
do realizacji badań ilościowych, jakościowych
i empirycznych

PED_K2_W02

zaliczenie pisemne
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W2

posiada pogłębioną wiedzę na temat metod, technik
i narzędzi badawczych w badaniach ilościowych,
jakościowych oraz zna podstawowe cechy tekstu
naukowego

PED_K2_W02

zaliczenie pisemne

W3

rozumie istotę pomiaru w badaniach ilościowych
i jakościowych, zna podstawowe standardy tworzenia
tekstów naukowych

PED_K2_W02

zaliczenie pisemne

W4

zna wybrane podstawy logiczno-pragmatyczne pracy
naukowej: standardy deﬁniowania (w tym błędy
deﬁniowania), argumentowania (w tym błędy
rozumowań), formułowania tezy głównej i jej
uzasadnienia, założenia, presupozycje, podstawy teorii
pytań

PED_K2_W02

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ zastosować odpowiednią metodę w procesie
analizy tekstu oraz adekwatną metodę i technikę
w badaniach ilościowych i jakościowych

PED_K2_U01,
PED_K2_U05

projekt

U2

umie zastosować i zaprojektować odpowiednie
narzędzia w zależności od przyjętej strategii badań

PED_K2_U01,
PED_K2_U06

opracowanie narzędzia
badawczego; dyskusja
grupowa

U3

3. Potraﬁ samodzielnie wskazać rodzaj deﬁnicji, błędy
deﬁniowania, rodzaj argumentacji i błędy
rozumowania zastosowany w analizowanym tekście

PED_K2_U01,
PED_K2_U05

projekt

U4

4. Potraﬁ przedstawić tezy ogólne i szczegółowe
w analizowanym tekście, wskazać założenia
i presupozycje

PED_K2_U01,
PED_K2_U05

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

dba o rozwijanie i doskonalenie swoich kompetencji
prowadzenia badań teoretycznych i empirycznych

PED_K2_K01

opracowanie narzędzia
badawczego; dyskusja
grupowa

K2

wykazuje postawę wrażliwości na różnego typu
trudności prowadzenia badań pedagogicznych

PED_K2_K05

opracowanie narzędzia
badawczego; dyskusja
grupowa

K3

posiada przekonanie o potrzebie etycznego
prowadzenia badań pedagogicznych

PED_K2_K04

opracowanie narzędzia
badawczego; dyskusja
grupowa

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

przygotowanie projektu

15

przygotowanie do testu zaliczeniowego

20

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

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.

Metody ilościowe: Kwestionariusz ankiety:  budowa kwestionariusza
z uwzględnieniem jego struktury  rodzaje pytań kwestionariuszowych  błędy
w zakresie formułowania pytań  odmiany badań kwestionariuszowych (PAPI,
CAPI,
CATI, etc.)  specyﬁka badań podłużnych

W1, W2, U1, U2

2.

Metody ilościowe: Teoria pomiaru (pomiar nominalny, porządkowy, przedziałowy,
ilorazowy).

W3, U2

3.

Metody ilościowe: Zasady konstruowania skal badawczych (w tym pojęcie
rzetelności
oraz trafności narzędzi badawczych oraz międzykulturowej adaptacji narzędzi).

W3, U2

4.

Metody ilościowe: Dobór próby w badaniach ilościowych (kwestionariuszowych).

W2, W3

5.

Metody ilościowe: Analiza danych relacyjnych (socjometria).

W2, W3, U2

6.

Metody ilościowe: Obserwacja ilościowa

W2, W3, U1, U2

7.

Metody jakościowe Wprowadzenie do badań jakościowych w pedagogice; istota
współczesnych badań jakościowych

W1

8.

Metody jakościowe: Wybrane jakościowe podejścia badawcze w pedagogice:
badania
etnograﬁczne, narracyjne, studium przypadku, badanie w działaniu.

W2, W3, U1, U2

9.

Metody jakościowe: Wybrane sposoby gromadzenia danych jakościowych:
obserwacja, wywiad, badanie dokumentów i wytworów, audiograﬁa-fotograﬁa.

W2, U1, U2

10.

Metody jakościowe: Wybrane sposoby opracowania i analizy danych jakościowych. W2, W3, U2

11.

Metody jakościowe: Wtórna analiza danych i praca z danymi zastanymi

W3, U1, U2

12.

Metody jakościowe: Usytuowanie badacza i problemy etyczne w badaniach
jakościowych

W3, K1, K2, K3

13.

Rozumienie tekstu naukowego: Podstawowa charakterystyka pracy naukowej,
tekstu
naukowego, języka naukowego.

W2

14.

Rozumienie tekstu naukowego: Style tworzenia tekstów naukowych

W2, W3

15.

Rozumienie tekstu naukowego: Wybrane logiczno-pragmatyczne podstawy pracy
naukowej: problematyka deﬁniowania, błędów deﬁniowania, standardów
rozumowań,
błędów rozumowań

W2, W3, W4, U3, K2, K3

16.

Rozumienie tekstu naukowego: Podstawy analizy tekstu naukowego: tezy ogólne
i szczegółowe, założenia, presupozycje, rola kontekstu w interpretacji

W4, U4, K2

17.

Rozumienie tekstu naukowego: Podstawy teorii pytań

W4, U4, K2, K3

Sylabusy
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Rozumienie tekstu naukowego: Wybrane narzędzia praktyczno-poznawcze
pomocne
w pracy nad tekstem naukowym

18.

U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne, projekt,
opracowanie narzędzia
badawczego; dyskusja grupowa

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach – max. 1 nieobecności w
poszczególnych częściach; aktywność i przygotowanie do
zajęć; przygotowanie: [1] projektu badawczego; [2]
narzędzia badawczego oraz otrzymanie pozytywnej ich
oceny; zaliczenia kolokwium z części ilościowej i
jakościowej (minimum. 60% poprawnych odpowiedzi)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wiedza z zakresu metodologii badań naukowych

Sylabusy
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Edukacja obywatelska
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Grupa 2 zajęć specjalizacyjnych: Pedagogika
społeczno-opiekuńcza

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDPSOS.220.5cdbee930cb78.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Pedagogika

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami edukacji obywatelskiej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Ma wiedzę na temat subdyscyplin pedagogiki,
pogłębioną w wybranych obszarach specjalności
pedagogiki, obejmującą terminologię, teorię
i metodykę oraz wiedzę o rodzajach więzi społecznych
i o rządzących nimi prawidłowościach istotnych
z punktu widzenia procesów edukacyjnych.

PED_K2_W01,
PED_K2_W04,
PED_K2_W06,
PED_K2_W08,
PED_K2_W14

prezentacja

Potraﬁ wybrać i zastosować właściwy dla pedagoga
sposób postępowania dobierając adekwatne strategie
działań, metody, formy i środki pracy w celu udzielania PED_K2_U03,
PED_K2_U08,
wsparcia poszczególnym podmiotom edukacyjnym,
PED_K2_U11
potraﬁ pracować samodzielnie i w zespole oraz
posiada umiejętność wchodzenia w role uczestnika,
obserwatora i lidera grupy.

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Ma gotowość do rozwijania swoich kompetencji:
społecznych oraz posiada przekonanie o potrzebie
kierowania się rozwagą i etyką w projektowaniu,
planowaniu i realizowaniu działań pedagogicznych.

PED_K2_K01,
PED_K2_K04,
PED_K2_K07,
PED_K2_K08

prezentacja

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

przygotowanie do testu zaliczeniowego

5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

• Koncepcja demokracji partycypacyjnej jako kontekstu społeczeństwa
obywatelskiego
• Istota, idea i wartości społeczeństwa obywatelskiego
• Obywatel w procesie powstawania i funkcjonowania grup obywatelskich i
organizacji pozarządowych
• Partycypacja obywateli w sprawowaniu władzy publicznej
• Inicjatywy obywatelskie – rola lidera, partnerstwa lokalne, dobro wspólne
• Edukacja patriotyczna i obywatelska

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
przygotowanie prezentacji, kolokwium

Wymagania wstępne i dodatkowe
ogólna wiedza społeczna

Sylabusy
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Osoba starsza w społeczeństwie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Grupa 2 zajęć specjalizacyjnych: Pedagogika
społeczno-opiekuńcza

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDPSOS.220.5cdbee9338135.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski
Dyscypliny
Pedagogika

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta ze stanem wiedzy naukowej i świadomości społecznej na temat
procesu starzenia się oraz sytuacji ludzi starszych w polskim społeczeństwie. Omówione zostaną najważniejsze
ujęcia, koncepcje i teorie dotyczące starości, jak również przedstawiony najnowszy stan wiedzy dotyczący
kondycji ﬁzycznej, umysłowej i psychicznej ludzi starszych. Pokazane zostaną wyniki najnowszych badań nad
jakością życia ludzi starszych w polskim społeczeństwie oraz nowe krajowe i światowe inicjatywy działań na rzecz
seniorów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

zakres pojęć, koncepcji i teorii starości oraz roli
człowieka starszego w społeczeństwie

PED_K2_W01

zaliczenie pisemne,
prezentacja

W2

wpływ zmian ﬁzycznych, umysłowych i psychicznych
na zachowania ludzi starszych w codziennym życiu
i w społeczeństwie,

PED_K2_W05

zaliczenie pisemne,
prezentacja

W3

specyﬁkę rozwoju społecznego człowieka starszego,
jego potrzeby i charakter związków społecznych
w okresie późnej dorosłości;

PED_K2_W05,
PED_K2_W06

zaliczenie pisemne,
prezentacja

W4

obszary ryzyka dyskryminacji osób starszych
w społeczeństwie

PED_K2_W10

zaliczenie pisemne,
prezentacja

W5

innowacyjne rozwiązania z zakresu pedagogiki i pracy
socjalnej stosowane wobec seniorów,

PED_K2_W11

zaliczenie pisemne,
prezentacja

U1

dokonać analizy, interpretacji i integracji wiedzy
pedagogicznej oraz nauk pomocniczych z zakresu
teorii procesów starzenia się i złożonych problemów
związanych ze starością

PED_K2_U01,
PED_K2_U02

zaliczenie pisemne,
prezentacja

U2

zaprojektować adekwatne strategie działań, metody,
formy i środki do udzielania wsparcia osobom
starszym

PED_K2_U03

zaliczenie pisemne,
prezentacja

U3

dokonać diagnozy wpływu zmian ﬁzycznych,
umysłowych, psychicznych i społeczno-kulturowych
na zachowania ludzi starszych w codziennym życiu

PED_K2_U07

zaliczenie pisemne,
prezentacja

K1

pogłębienia swoich kompetencji zawodowych
w dziedzinie działań humanitarnych (niesienia pomocy
i wsparcia ludziom starszym w trudnych sytuacjach
rodzinnych i życiowych

PED_K2_K01,
PED_K2_K02

zaliczenie pisemne,
prezentacja

K2

kierować się rozwagą i etyką w projektowaniu,
planowaniu i realizowaniu działań pedagogicznych
wobec osób starszych

PED_K2_K04

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

20

przygotowanie do ćwiczeń

15

przygotowanie do sprawdzianu

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

Sylabusy

131 / 387

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Starość znana i nieznana - reﬂeksje nad współczesną starością, przegląd teorii i
stanu badań nad starością i starzeniem się w społeczeństwie i kulturze XXI wieku;

W1

2.

Człowiek w okresie późnej dorosłości - wpływ zmian ﬁzycznych, umysłowych i
psychicznych na zachowania ludzi starszych, teorie starzenia się, różnice
indywidualne;

W2

3.

Rozwój społeczny i rozwój osobowości w okresie późnej dorosłości - zmiana ról,
związki społeczne ludzi starszych, praca w późnej dorosłości, zmiany osobowości,
różnice indywidualne;

W3, U1, K1

4.

Człowiek stary w polskim społeczeństwie: kondycja, potrzeby, trudności - przegląd
badań (analiza raportów). Pozytywne i negatywne aspekty współczesnej starości

W4, U1, K1

5.

Miejsce człowieka starego w kulturze - analiza przemian międzypokoleniowych,
starość w kulturze tradycyjnej, nowoczesnej i ponowoczesnej;

W3, U1, K1

6.

Stereotypy i obszary ryzyka dyskryminacji osób starszych w społeczeństwie;

W4, U3, K1

7.

Polityka społeczna wobec seniorów - innowacyjne rozwiązania XXI wieku

W5, U2, K2

8.

Przygotowanie do starości -w kierunku nowego modelu życia w starości

W3, W5, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
znajomość zadanej literatury, przygotowanie prezentacji,
aktywność na zajęciach, pozytywne zaliczenie kolokwium;
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Egzystencjalny wymiar starości
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Grupa 2 zajęć specjalizacyjnych: Pedagogika
społeczno-opiekuńcza

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDPSOS.220.5cdbee9360953.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny
Poziom kształcenia
drugiego stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Filozoﬁa
Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

1.Pogłębienie wiedzy na temat egzystencjalnych problemów ludzi starszych z wiązanych ze sferą psychiczną,
duchową i cielesną;

C2

2.Rozwijanie reﬂeksji studentów na takie tematy, jak: utrata autorytetu i marginalizacja ludzi starszych,
możliwości samorealizacji i rozwoju w starości, samotność a poczucie osamotnienia, stosunek do śmierci własnej
i osób bliskich, pogodzenie się ze starością;

C3

3. Rozwijanie wrażliwości i autoreﬂeksji studentów na problemy egzystencjalne dotyczące ludzi starszych;

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

koncepcje teoretyczne i najnowsze wyniki badań nt.
wybranych aspektów procesu starzenia się,
występujących deﬁcytów oraz problemów i potrzeb
ludzi starszych;

PED_K2_W01,
PED_K2_W05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

W2

specyﬁkę działań pomocowych, wspierających
i opiekuńczych stosowanych wobec ludzi starszych
w poszczególnych fazach starości;

PED_K2_W04,
PED_K2_W12

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

W3

etyczne aspekty pracy z człowiekiem starszym oraz
podstawy prawne regulujących pracę pedagogiczną,
czy socjalną w danym zakresie,

PED_K2_W12,
PED_K2_W15

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

posługiwać się wybranymi koncepcjami i ujęciami
teoretycznymi w celu analizowania problemów
egzystencjalnych ludzi starszych;

PED_K2_U02,
PED_K2_U03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

U2

wybrać i zastosować właściwy dla pedagoga sposób
postępowania dobierając adekwatne strategie działań,
metody, formy i środki pracy w celu dzielenia wsparcia
osobom starszym;

PED_K2_U03,
PED_K2_U04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

U3

diagnozować i racjonalne oceniać złożone sytuacje
psychologiczno-społeczne osób starszych oraz
analizować motywy i wzory ich zachowań;

PED_K2_U07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

rozwijania swoich kompetencji społecznych
i pedagogicznych;

PED_K2_K01,
PED_K2_K02

projekt, prezentacja

K2

analizy aktualnego poziomu własnych kompetencji
i wskazania obszarów wymagających dalszej pracy
nad nimi i możliwych sposobów ich realizacji;

PED_K2_K01,
PED_K2_K02

projekt, prezentacja

K3

kierowania się etyką w projektowaniu, planowaniu
i realizowaniu swojej działalności pedagogicznej
w stosunku do osób starszych oraz troski
o zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa;

PED_K2_K04,
PED_K2_K05,
PED_K2_K06

projekt, prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

15

przygotowanie do ćwiczeń

15

przygotowanie do sprawdzianu

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

przygotowanie projektu

10

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1.Człowiek stary w rolach i relacjach rodzinnych -problem utraty autorytetu i
poczucia marginalizacji;

W1, U1, U3, K1

2.

2. Człowiek stary wobec kultu młodości i cielesności;

W1, W3, U1, K1

3.

3. Człowiek stary w sytuacji opieki i poczucia bezradności - brak kontroli nad
życiem;

W1, W2, U1, K1

4.

4. Człowiek stary w sytuacji osamotnienia i samotności;

W2, U1, K1

5.

5.Człowiek stary wobec śmierci własnej i osób bliskich;

W3, U2, U3, K3

6.

6.Człowiek stary wobec przemocy - problemy bezradności, poczucia krzywdy i
utraty godności;
,

W2, W3, U2, U3, K2

7.

7, Potrzeby edukacyjne, społeczne i intymne osób starszych;

W1, W2, W3, U1, U2, K1

8.

8. Człowiek wobec ograniczeń ﬁzycznych;

W1, W2, U1, K1, K2

9.

9. Pogodzenie ze starością - sztuka starzenia się jako sztuka życia;

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, metoda sytuacyjna, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie na
ocenę, projekt, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
- zaliczenie kolokwium pisemnego ( 60 % - zaliczenie,
dst) - znajomość zadanych tekstów analizowanych na
zajęciach; - przygotowanie prezentacji z zakresu
omawianych zagadnień; - obecność 100% na zajęciach;
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Projektowanie badań – procedury ilościowe i jakościowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Grupa 2 zajęć specjalizacyjnych: Pedagogika
społeczno-opiekuńcza

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDPSOS.220.5cdbee9387af8.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Pedagogika

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem prowadzonych zajęć jest przekazanie wiedzy na temat praktycznych umiejętności prowadzenia badań
empirycznych ilościowych, jakościowych i mieszanych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

posiada wiedzę na temat poprawnego planowania
procesu realizacji badań ilościowych, jakościowych
i mieszanych

PED_K2_W02

projekt

W2

zna strategie wyboru projektów badawczych

PED_K2_W02

projekt

W3

zna czynniki mające wypływ na jakość badań
empirycznych

PED_K2_W04

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ adekwatnie stosować terminologię
metodologiczną związaną z projektowaniem badań

PED_K2_U01

projekt

U2

potraﬁ zastosować naukowe teorie do samodzielnego
przeprowadzenia badań w oparciu o strategię
ilościowa oraz jakościową

PED_K2_U06

projekt

U3

samodzielnie analizuje, interpretuje i wykorzystuje
posiadaną wiedzę.

PED_K2_U03

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

uzasadnia potrzebę ciągłego rozwoju własnych
pedagogicznych kompetencji.

PED_K2_K01

projekt

K2

kieruje się w swoim działaniu zasadami zgodnymi
z etyką zawodową, dostrzega problemy moralne
i etyczne związane z prowadzeniem badań naukowych

PED_K2_K05

projekt

K3

przejawia gotowość do oceny posiadanej przez siebie
wiedzy merytorycznej i rozumie zarazem potrzebę jej
rozszerzania w obszarach związanych z rozwojem
metodologii i projektowania badań.

PED_K2_K06

projekt

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

15

przygotowanie projektu

20

przygotowanie do ćwiczeń

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Usystematyzowanie terminologii z zakresu metodologii badań naukowych

W1, U1, K1

Sylabusy
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2.

Typy projektów badawczych – kryteria i strategie. Komu jest potrzebny dobry
projekt

W1, W2, U1, K1

3.

Poszczególne kroki operacjonalizacji strategii: ilościowej, jakościowej i mieszanej

W1, W2, U1, K1

4.

Błędy w projektowaniu badań – przykłady

W3, U2, K1

5.

Projekty badawcze – wzór dobrych praktyk

W3, U3, K2, K3

6.

Projektowanie badań a rekomendacje dla praktyki. Czy ktoś ich potrzebuje?

W3, U3, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, dyskusja
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach (dopuszcza się 1 nieusprawiedliwioną nieobecność)
Pozytywne zaliczenie wypowiedzi na zajęciach (min 70% pozytywnych
odpowiedzi) Aktywność z czytanego tekstu Przygotowanie projektu
ilościowego lub jakościowego (do wyboru przez studenta)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wiedza z zakresu metodologii oraz metod ilościowych i jakościowych.

Sylabusy
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Wspólnota w społeczeństwie nowoczesnym
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Grupa 1 zajęć specjalizacyjnych: Animacja społecznokulturowa

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDASKS.220.5cdbee8a96b80.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Ponieważ jednym z głównych celów animacji społecznej jest uruchamianie procesów nastawionych na budowanie
wspólnot między ludźmi, student tego kierunku powinien być wprowadzony do dyskusji na temat wspólnoty
w nowoczesnym oraz ponowoczesnym społeczeństwie, powinien on rozumieć dlaczego temat utraconej
wspólnoty towarzyszy społeczeństwu nowoczesnemu od jego początku oraz jakie odpowiedzi wskazujące
na możliwości budowania pozytywnych wspólnot między ludźmi pojawiają się w tej dyskusji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student rozumie różnice między społeczeństwami:
tradycyjnym, nowoczesnym oraz późnonowoczesnym

PED_K2_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

W2

student zna główne argumenty krytyków
społeczeństwa nowoczesnego używane w dyskusji
na temat wspólnoty oraz wybrane teorie dotyczące
budowania wspólnot w takim społeczeństwie.

PED_K2_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

porównać poznane koncepcje teoretyczne.

PED_K2_U01

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

U2

student poznane pojęcia i koncepcje teoretyczne
potraﬁ zastosować do opisu wybranych zjawisk
społecznych.

PED_K2_U02

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

U3

przygotować dyskusję oxfordzką.

PED_K2_U09

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student zna zasady etyki dyskursu i je stosuje.

PED_K2_K05

zaliczenie pisemne

K2

student jest gotowy do komunikowania się
i współpracy z osobami zajmującymi się tą
problematyką .

PED_K2_K07

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

20

przygotowanie do egzaminu

15

przygotowanie do ćwiczeń

5

przygotowanie do zajęć

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Społeczeństwo tradycyjne a społeczeństwo nowoczesne

W1, W2, U1, U2

2.

2. Społeczeństwo późnonowoczesne czy ponowoczesne?

W1, W2, U1, K2

3.

3. Temat utraconej wspólnoty w dyskusji na temat nowoczesnego społeczeństwa

W1, W2, U1, U2, K2

Sylabusy
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4.

4. Losy wspólnoty lokalnej

W2, U1

5.

5. Naród w społeczeństwie nowoczesnym

W1, W2, U1, U2

6.

6. Etyka dyskursu. Działanie komunikacyjne jako „klej” nowoczesnych
społeczeństw w koncepcji J. Habermasa

W2, U3, K1, K2

7.

7. Sfera publiczna. Dyskurs obywatelski/dyskurs totalitarny

W2, U2, U3, K1, K2

8.

8. Wspólnota w świetle koncepcji kapitału społecznego

W2, U1, U2, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń

ćwiczenia

Warunkiem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń jest : • Posiadanie 80%
zaliczenie pisemne obecności na zajęciach • Aktywność na zajęciach, w tym w dyskusji oraz
debacie oxfordzkiej

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Diagnoza w resocjalizacji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Grupa 3 zajęć specjalizacyjnych: Pedagogika
resocjalizacyjna

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDPRS.220.5cdbee9acca11.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Pedagogika

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest prezentacja zagadnień związanych z realizacją procesu diagnostycznego w resocjalizacji osób
nieletnich, a także osadzonych w zakładach karnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna, w sposób pogłębiony, kategorie i pojęcia
diagnostyki organizujące wiedzę i działanie w ramach
określonych koncepcji (modeli) diagnostycznych
wykorzystywanych w odniesieniu do nieletnich.

PED_K2_W01

egzamin pisemny / ustny

W2

Student ma pogłębioną wiedzę na temat specyﬁki,
w tym trudności i ograniczeń, procesu
diagnostycznego w resocjalizacji osób nieletnich
i osadzonych w zakładach karnych.

PED_K2_W02

egzamin pisemny / ustny

W3

Student ma uporządkowaną wiedzę na temat
kulturowych i innych uwarunkowań procesu
diagnostycznego w resocjalizacji.

PED_K2_W08

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ sprawnie posługiwać się wybranymi
ujęciami teoretycznymi w celu analizowania
podejmowanych przez diagnostę działań.

PED_K2_U02

egzamin pisemny / ustny

U2

Student potraﬁ wybrać i zastosować właściwy
na potrzeby resocjalizacji osób nieletnich sposób
postępowania diagnostycznego dobiegając adekwatne
metody i narzędzia diagnostyczne.

PED_K2_U03

egzamin pisemny / ustny

U3

Student potraﬁ generować oryginalne rozwiązania
złożonych problemów pedagogicznych, prognozować
przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki
planowanych działań.

PED_K2_U04

egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student ma gotowość do rozwijania swoich
kompetencji diagnostycznych.

PED_K2_K01

egzamin pisemny / ustny

K2

Student posiada przekonanie o potrzebie kierowania
się etyką w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu
działań resocjalizacyjnych opartych na rzetelnej
diagnozie.

PED_K2_K04

egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

uczestnictwo w egzaminie

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Specyﬁka i uwarunkowania procesu diagnostycznego w resocjalizacji.
2. Diagnoza prognostyczna. Teleologia oddziaływań resocjalizacyjnych.
3. Analiza procesu niedostosowania społecznego nieletnich – studium
indywidualnych przypadków.
4. Praktyczne aspekty zastosowania technik wywiadu, obserwacji i socjometrii w
diagnozie resocjalizacyjnej.
5. Wybrane polskie i anglosaskie koncepcje (modele) oraz narzędzia
diagnostyczne stosowane wobec nieletnich do oceny niedostosowania
społecznego.
6. Diagnoza penitencjarna – wybrane problemy.
7. Diagnoza warunków oraz skuteczności i efektywności oddziaływań działań
resocjalizacyjnych.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
uzyskanie 60% liczby punktów na egzaminie

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa wiedza z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej

Sylabusy
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Główne nurty w teatrze współczesnym
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Grupa 1 zajęć specjalizacyjnych: Animacja społecznokulturowa

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDASKS.220.5cdbee8abda46.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest wyposażenie studenta w wiedzę na temat głównych nurtów we współczesnym teatrze,
umiejętność charakteryzowania i rozróżniania tych nurtów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

k_W07 (P7S_WK) Posiada podstawowe informacje
na temat teatru współczesnego i kierunków jego
rozwoju

PED_K2_W07

egzamin pisemny

W2

k_W08 (P7U_W, P7S_WG) Zna twórczość
najważniejszych artystów teatru współczesnego

PED_K2_W08

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

k_U07 (PS7_UW) Potraﬁ rozpoznać i scharakteryzować
główne nurty współczesnego teatru

PED_K2_U07

egzamin pisemny

U2

k_U05 (P7S_UU) Potraﬁ przyporządkować twórczość
teatru współczesnego do konkretnego nurtu

PED_K2_U05

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

k_K08 (P7U_K, P7S_KO) Posiada umiejętności
pozwalające mu na tworzenie programów wydarzeń
i festiwali teatralnych

PED_K2_K08

egzamin pisemny

K2

k_K07 (P7U_K, P7S_KO, P7S_KK) Odznacza się
gotowością do współpracy z artystami teatru
współczesnego

PED_K2_K07

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przeprowadzenie badań literaturowych

15

przygotowanie do egzaminu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Krótki rys historyczny – pionierzy teatru współczesnego
2. Podstawowe informacje na temat polskiego teatru ostatniej dekady – twórcy,
teatry, czasopisma teatralne
3. Tekst we współczesnym teatrze
4. Teatr postdramatyczny
5. Teatr performatywny
6. Teatr zaangażowany społecznie
7. Teatr tańca
8. Teatr autorski
9. Performance art
10. Eksperymenty teatralne z widzem
11. Najnowsze tendencje – teatr codzienności
12. Jak czytać krytykę teatralną

1.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Kompetencje międzykulturowe w pracy proﬁlaktyczno-resocjalizacyjnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Grupa 3 zajęć specjalizacyjnych: Pedagogika
resocjalizacyjna

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDPRS.220.5cdbee9b0238c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Pedagogika

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z teoretycznymi podstawami kompetencji międzykulturowych

C2

Rozwijanie wrażliwości kulturowej

C3

Rozwój umiejętności międzykulturowej analizy tekstów naukowych

C4

Rozwój świadomości znaczenia czynników kulturowych w proﬁlaktyce społecznej i resocjalizacji

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

fenomen kompetencji międzykulturowych

PED_K2_W01

zaliczenie na ocenę

W2

jakościowy paradygmat badań międzykulturowych

PED_K2_W02

zaliczenie na ocenę

W3

rozwój idei społeczeństwa wielokulturowego

PED_K2_W07

zaliczenie na ocenę

W4

wpływ procesów globalizacyjnych i migracyjnych
na życie społeczne; w tym na „przestępczość
międzykulturową”,

PED_K2_W07

zaliczenie na ocenę

W5

potrzebę dostosowania oddziaływań proﬁlaktyczno –
resocjalizacyjnych do proﬁlu kulturowego
indywidualnego odbiorcy lub grupy społecznej

PED_K2_W11

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

stosować strategię empowerment

PED_K2_U02

zaliczenie na ocenę

U2

różnicować metody pracy w zależności od kultury
pochodzenia indywidualnego odbiorcy bądź grupy
społecznej

PED_K2_U03

zaliczenie na ocenę

U3

aplikować wiedzę teoretyczną do rozwiązywania
problemów praktycznych

PED_K2_U04

zaliczenie na ocenę

U4

przeprowadzić wywiad etnograﬁczny

PED_K2_U07

zaliczenie na ocenę

U5

pracować samodzielnie i w zespole

PED_K2_U11

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

reﬂektowania własnych uwarunkowań kulturowych

PED_K2_K01

zaliczenie na ocenę

K2

działania, prezentując wrażliwość na różnice kulturowe PED_K2_K01

zaliczenie na ocenę

K3

oceniać poziom i zakres własnych kompetencji
międzykulturowych

PED_K2_K02

zaliczenie na ocenę

K4

stosować dialog międzykulturowy w pracy zawodowej

PED_K2_K07,
PED_K2_K08

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie projektu

15

przygotowanie do zajęć

15

poznanie terminologii obcojęzycznej

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Transdyscyplinarny koncept kompetencji międzykulturowych

W1

2.

Edukacja bi-, między- i transkulturowa

U3, U5, K4

3.

Globalizacja, migracja i szok kulturowy

W3, W4

4.

Zdrowie publiczne w kontekście wielokulturowym

W4, W5, U1, U2, K2

5.

Kryminologia Innego

W4, W5, K2

6.

Ekskluzja – inkluzja – integracja społeczna

W4, W5, U1, U2, U4, K1

7.

Funkcje mitów i stereotypów

K1, K3

8.

Metodologiczne aspekty badań międzykulturowych

W2

9.

Podejście etnograﬁczne w międzykulturowej pracy proﬁlaktycznej

W2, U1, U4, U5, K1, K2

10.

Znaczenie czynników kulturowych w procesie resocjalizacji rdzennych
mieszkańców Ameryki Północnej, Australii oraz Nowej Zelandii

W1, W5, U2

11.

Pedagogia pogranicza w wieku postmodernizmu

W1, K1

12.

Dialog międzykulturowy jako wyzwanie cywilizacyjne

K1, K3, K4

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest min. 90% frekwencji na zajęciach,
aktywność studenta w trakcie zajęć oraz przygotowanie i realizacja
projektu badań międzykulturowych. Ocena końcowa stanowi średnią
zaliczenie na ocenę
ważoną ocen uzyskanych z poszczególnych cząstkowych form zaliczenia
z następującymi wagami:  aktywność własna studenta (1,5)  projekt
badań międzykulturowych (1,5)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach obowiązkowa. Znajomość koncepcji zarządzania ryzykiem powtórnej przestępczości, teorii patologii
społecznej, orientacja w problematyce globalizacji. Posiadanie podstawowych kompetencji psychospołecznych oraz
umiejętności czytania tekstów w języku obcym.

Sylabusy
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Edukacja muzealna - wybrane aspekty
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Grupa 1 zajęć specjalizacyjnych: Animacja społecznokulturowa

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDASKS.220.5cdbee8ae29bf.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Pedagogika

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Zna podstawowe terminy i kategorie edukacji
muzealnej, deﬁniuje podstawowe pojęcia w obszarze
muzeologii i edukacji muzealnej.

PED_K2_W11

egzamin ustny, esej

W2

Zna wybrane koncepcje pedagogiki muzealnictwa,
wskaże jej najważniejsze nurty rozwoju.

PED_K2_W04

egzamin ustny, esej

Sylabusy
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Posiada pogłębioną wiedzę o edukacyjnych
i animacyjnych formach działań prowadzonych
w różnych muzeach w Polsce i na świecie. Problemach
pracy pedagogicznej w obszarze animacji społeczno kulturowej w instytucjach kultury,

PED_K2_W09,
PED_K2_W12,
PED_K2_W14

egzamin ustny, esej

U1

Potraﬁ zanalizować i zaproponować działania
edukacyjne lub animacyjne dla wybranych grup
docelowych w odniesieniu do typologii muzeów
i klasyﬁkacji wystaw.

PED_K2_U02

egzamin ustny, esej

U2

Posiada umiejętność analizowania tekstów
dotyczących projektów edukacyjnych oraz założeń
koncepcji pedagogicznych w wybranych działaniach
edukacyjnych muzeów.

PED_K2_U08,
PED_K2_U09

egzamin ustny, esej

U3

Weryﬁkuje i krytycznie analizuje działania eduukacyjnanimacyjne w muzeum pod względem
merytorycznym, metodycznym i etycznym.

PED_K2_U05,
PED_K2_U08

egzamin ustny

W3

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Posiada przekonanie o społecznej misji muzeów, ich
roli w edukacji otwartej, kształtowaniu postaw
kulturalnych, wrażliwości i tożsamości kulturowej.

PED_K2_K08

egzamin ustny

K2

Przejawia gotowość realizacji działań animacyjnych
i edukacyjnych w zakresie sztuki i dziedzictwa kultury.

PED_K2_K01,
PED_K2_K08

egzamin ustny

K3

Potraﬁ się porozumiewać z innymi specjalistami
w zakresie projektowania działań edukacyjnych
w muzeach.

PED_K2_K05,
PED_K2_K07

egzamin ustny, esej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie eseju

20

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do zajęć

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Wybrane tematy:
Pedagogika muzealnictwa - deﬁnicje, zadania i funkcje.
Kierunki rozwoju muzealnictwa w kontekście edukacji.
Nowa muzeologia. Od muzeum templum do muzeum partycypacyjnego.
Ekspozycja muzealna jako medium edukacji.
Obiekt i jego odbiorca. Udostępnianie, upowszechnianie, pośredniczenie,
edukacja.
Pedagogiczne działania w muzeum i jego otoczeniu.
Muzeum jako centrum kultury, edukacji i animacji, społecznej komunikacji i
pośredniczenia.
Praktyka edukacyjna muzeów. Wydarzenia, projekty, zajęcia edukacyjne.
Dydaktyka muzealnictwa.
Projektowanie i planowanie działań edukacyjnych w muzeum i jego otoczeniu.
Rola i zadania pedagogów/edukatorów/ animatorów muzealnych.
Muzealnictwo i turystyka kulturowa. Nowe wyzwania dla

1.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, konsultacje
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Egzamin dotyczy sprawdzenia znajomości deﬁniowania pojęć - ocena na
podstawie poprawności treści min. 60 % poprawnych odpowiedzi.
egzamin ustny, esej
Sprawdzenie operacjonalizacji pojęciami w toku rozmowy na temat
przygotowanego eseju. Frekwencja na zajęciach
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Mediacje
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Grupa 3 zajęć specjalizacyjnych: Pedagogika
resocjalizacyjna

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDPRS.220.5cdbee9b29f21.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Pedagogika

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest zdobycie umiejętności rozwiązywania konﬂiktów, uczenie się negocjowania i prowadzenie
mediacji w kontaktach międzyludzkich.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Posiada wiedzę na temat etycznych aspektów roli
zawodowej mediatora oraz podstaw prawnych. Zna
procedurę mediacji i zakres stosowania mediacji.Zna
metody i techniki rozwiązywania sporów oraz modele
mediacji.

PED_K2_W01,
PED_K2_W12

zaliczenie na ocenę

W2

Zna prawa i obowiązki mediatora.

PED_K2_W01,
PED_K2_W12

zaliczenie na ocenę

PED_K2_U03,
PED_K2_U04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

K1

Rozumie że negocjacje i mediacje pozwalają
rozwiązywać konﬂikty interpersonalne. Oznacza się
gotowością do odpowiedzialności za własne
przygotowanie do pracy i podejmowania decyzji.

PED_K2_K02,
PED_K2_K06

zaliczenie na ocenę

K2

Posiada przekonanie, że konﬂikty między ludźmi
można rozwiązać w drodze negocjacji i mediacji.

PED_K2_K02

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Stosuje strategie negocjacji i mediacji
w przygotowanych symulacjach różnych rodzajach
konﬂiktów. Posiada umiejętność tworzenia skutecznej,
asertywnej komunikacji.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

15

przygotowanie do zajęć

10

analiza aktów normatywnych

5

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

wykonanie ćwiczeń

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Sposoby deﬁniowania mediacji na tle innych form rozwiązywania
konﬂiktów.metody rozwiązywania sporów oraz modele mediacji. Warunki
efektywnego porozumiewania się i techniki komunikacji. Podstawowe zagadnienia
psychologii konﬂiktu. Diagnoza konﬂiktu, typy konﬂiktów i ich dynamika.
Negocjacje. Przebieg negocjacji, modele i style negocjacji. Mediacje w sprawach
cywilnych, karnych i młodocianych - regulacje prawne. Zasady mediacji,
procedura mediacji, etapy przebiegu mediacji. Sytmulacje modelowe mediacji trening. Paradygmat sprawiedliwości naprawczej. Osoba mediatora. Dyrektywy
dotyczące jego kompetencji. Kodeks etyczny mediatora.

W1, W2, U1, K1, K2

2.

Kodeks etyczny mediatora

W1, W2, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, Metody praktyczne - symulacja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Udział w dyskusji. Praca pisemna.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończony kurs z komunikacji intertpersonalnej. Obowiązkowa obecność na zajęciach.

Sylabusy
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Praca w środowisku metodami teatralnymi
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Grupa 1 zajęć specjalizacyjnych: Animacja społecznokulturowa

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDASKS.220.5cdbee8b3ddeb.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Pedagogika

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest wyposażenie studenta w wiadomości i umiejętności, które pozwolą mu na umiejętne
dobranie i zastosowanie narzędzi teatralnych w pracy z konkretną społecznością lokalną.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

k_W06 (P7S_WG) Zna możliwości i cel
wykorzystywania narzędzi teatralnych w celu poprawy
jakości życia środowisk lokalnych

PED_K2_W06

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W2

k_W08 (P7U_W, P7S_WG) Zna metody teatralne
stosowane w pracy ze środowiskami lokalnymi

PED_K2_W08

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

k_U07 (P7S_UW) Potraﬁ deﬁniować problemy
środowiska lokalnego, które mogą zostać rozwiązane
dzięki metodom teatralnym

PED_K2_U07

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U2

k_U03 (P7S_UW, P7S_UO, P7S_UK) Umie dostosować
narzędzia teatralne do pracy z konkretnymi
środowiskami lokalnymi

PED_K2_U03

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

K1

k_K07 (P7U_K, P7S_KO, P7S_KK) Odznacza się
gotowością do skorzystania z dotychczasowych
doświadczeń twórców teatralnych pracujących
ze środowiskami lokalnymi

PED_K2_K07

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

K2

k_K02 (P7S_KO, P7S_KK) Posiada umiejętności
pozwalające mu na tworzenie projektów teatralnych
skierowanych do społeczności lokalnych

PED_K2_K02

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

przygotowanie opisu i interpretacji okazów

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Sposoby pracy metodami teatralnymi ze środowiskiem lokalnym
2. Metody deﬁniowania potrzeb środowiska lokalnego, możliwych do zaspokojenia
za pomocą działań teatralnych
3. Podstawy koncepcji community arts
4. Estetyka relacyjna a praca teatralna w środowisku lokalnym
5. Metoda Teatru Forum Augusto Boala
6. Omówienie praktyk poszczególnych teatralnych działaczy w środowiskach
lokalnych: podróże Reduty, staże parateatralne Jerzego Grotowskiego, gry
teatralne Jana Dormana, Living Theatre, Bread & Puppet, Akademia Ruchu, Odin
Teatret, teatr uciśnionych Augusto Boala, wyprawy „Gardzienic", Robert Wilson,
Pina Bausch, kolędowania Teatru Węgajty, Pippo del Bono, Christoph
Schlingensief i in.

1.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie z oceną - obecność na zajęciach (minimum 80%) aktywny udział w zajęciach - przygotowanie własnego
zaliczenie na ocenę, prezentacja
projektu działań w środowisku lokalnym - przygotowanie
case study

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Budowanie projektu animacyjnego w środowisku lokalnym
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Grupa 1 zajęć specjalizacyjnych: Animacja społecznokulturowa

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDASKS.220.5cdbee8b6ce8d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Pedagogika

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest wyposażenie studenta w wiedzę i umiejętności, które pozwolą mu na samodzielne
zaprojektowanie i przeprowadzenie projektu animacyjnego w środowisku lokalnym

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

zna różne rodzaje projektów z zakresu animacji
w środowisku lokalnym

PED_K2_W09

zaliczenie na ocenę
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W2

zna sposoby budowania projektów z zakresu animacji
w środowisku lokalnym

PED_K2_W11

zaliczenie na ocenę

PED_K2_U09,
PED_K2_U10,
PED_K2_U11

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ zaplanować projekt z zakresu animacji
w środowisku lokalnym, sprawnie go przeprowadzić
i dokonać ewaluacji

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

ma gotowość do rozwijania swoich kompetencji
społecznych, wychowawczych i dydaktycznych

PED_K2_K01

zaliczenie na ocenę

K2

posiada przekonanie o potrzebie kierowania się
rozwagą i etyką w projektowaniu, planowaniu
i realizowaniu działań pedagogicznych

PED_K2_K04

zaliczenie na ocenę

K3

odznacza się wrażliwością na potrzeby uczestników
projektów z zakresu animacji w środowisku lokalnym
i swoimi działaniami odpowiada na te potrzeby

PED_K2_K07

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie projektu

20

przygotowanie raportu

5

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

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.

W trakcie zajęć studenci planują, a następnie realizują własny projekt z zakresu
animacji w środowisku lokalnym, dokonując jego ewaluacji

W1, W2, U1, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, konsultacje, ﬁlm
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaplanowanie i realizacja projektu Warunkiem zaliczenia poszczególnych
zaliczenie na ocenę zajęć jest terminowe wykonanie poszczególnych etapów projektu. Forma
zaliczenia – projekt
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Animator muzealny w środowisku lokalnym
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Grupa 1 zajęć specjalizacyjnych: Animacja społecznokulturowa

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDASKS.220.5cdbee8b99630.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Pedagogika

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Wymienia najważniejsze terminy, kategorie, deﬁniuje
pojęcia w obszarze społecznych badań
środowiskowych w instytucjach kultury w obszarze
muzealnictwa.

PED_K2_W01,
PED_K2_W02,
PED_K2_W12

esej, prezentacja

W2

Posiada pogłębioną wiedzę w zakresie środowiskowej
pracy animatora i edukatora muzealnego. Zna
struktury pracy muzeum, wymieni podstawowe
podmioty współpracy środowiskowej animatora
i edukatora muzealnego.

PED_K2_W07,
PED_K2_W08,
PED_K2_W09,
PED_K2_W15

esej, prezentacja

Sylabusy
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Diagnozuje środowisko społeczno – kulturowe,
w którym znajduje się muzeum w celu opracowania
adekwatnych działań animacyjno-eduakcyjnych.

PED_K2_U03

esej, prezentacja

U2

Potraﬁ zaplanować program działań o charakterze
inkluzyjnym, edukacyjno-animacyjnych w muzeum
i jego otoczeniu dla zróżnicowanej społeczności.

PED_K2_U05,
PED_K2_U07

esej

U3

Analizuje etyczne strony działań projektowanych dla
środowiska lokalnego; analizuje teoretyczne założenia
i proponowane działania w zakresie edukacji
muzealnej dla środowiska lokalnego.

PED_K2_U05,
PED_K2_U07,
PED_K2_U09

esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa
w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących
działania pedagogiczne.

PED_K2_K05,
PED_K2_K06

esej, prezentacja

K2

Zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi
i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie
działającymi w środowisku lokalnym otoczenia
instytucji muzealnych. Ma przekonanie o wartości
dziedzictwa kulturowego w kontekście edukacji
muzealnej i animacji społęczno-kulturowej, potrzeby
jego zachowania dla kolejnych pokoleń.

PED_K2_K01,
PED_K2_K07,
PED_K2_K08

prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

25

przygotowanie eseju

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Wybrane tematy;
Uwarunkowania społeczno – kulturowe pracy w muzeum.
Typologia muzeów a środowisko lokalne
Typy środowisk lokalnych w edukacji muzealnej.
Charakterystyka grup docelowych działań animacyjnych
w środowisku lokalnym.
Współpraca instytucji kultury z środowiskiem lokalnym – muzeum.
Szanse, kompromisy i wyzwania dla projektów środowiskowych w muzeach.
Edukacyjne projekty muzealne w środowisku lokalnym.
Wydarzenia muzealne w środowisku lokalnym - program edukacji nieformalnej.
Turystyka kulturowa dla różnych grup docelowych w środowisku lokalnym.
Przykłady dobrych praktyk. Prezentacje.
Analiza jakościowo – ilościowa działań edukacyjnych
w środowisku lokalnym.
Diagnozowanie potrzeb środowiska lokalnego w pracy pedagoga muzealnego

1.

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, Zajęcia w terenie
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Przygotowanie eseju wraz z opisem projektu edukacyjnego dedykowanego
konkretnemu zdiagnozowanemu środowisku lokalnemu. Prezentacja
wybranego projektu z analizą krytyczną
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Praca w klasach terapeutycznych i integracyjnych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Grupa 3 zajęć specjalizacyjnych: Pedagogika
resocjalizacyjna

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDPRS.220.5cdbee9b7d9fd.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Pedagogika

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

wskazuje formy współpracy z rodzicami, nauczycielami
oraz placówkami wspierającymi działania integracyjne PED_K2_W12
i terapeutyczne szkoły

zaliczenie ustne

W2

wskazuje specyﬁkę działań terapeutycznych
i integracyjnych prowadzonych na terenie szkoły

zaliczenie ustne

PED_K2_W10

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

swobodnie porusza się w obszarze uregulowań
prawnych dotyczących pracy terapeutycznej
i integracyjnej w szkole

PED_K2_U05

zaliczenie ustne

U2

określa cele, zasady i metody diagnozowania
środowiska szkolnego, rodzinnego oraz specjalnych
potrzeb edukacyjnych

PED_K2_U03,
PED_K2_U04

prezentacja

U3

dobiera formy i sposoby pracy z uczniem
o specjalnych potrzebach edukacyjnych

PED_K2_U03,
PED_K2_U04

prezentacja

U4

planuje odpowiednie procedury postępowania
w sytuacjach problemowych

PED_K2_U03,
PED_K2_U04

prezentacja

U5

określa rolę i zadania pedagoga szkolnego na każdym
etapie kształcenia terapeutycznego i integracyjnego

PED_K2_U03

prezentacja

PED_K2_K03,
PED_K2_K04

zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

posiada przekonanie o wartości i potrzebie
zachowania się w sposób profesjonalny oraz
przestrzegania zasad etyki zawodowej w każdym
obszarze działań

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

przygotowanie do zajęć

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Rola i zadania pedagoga szkolnego na każdym etapie kształcenia
instytucjonalnego

W2

2.

Uregulowania prawne dotyczące pracy integracyjnej i terapeutycznej w szkole

U1

3.

Cele, zasady i metody diagnozowania środowiska szkolnego, rodzinnego oraz
specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów

U2

4.

Formy i sposoby pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

U3, U4, U5, K1

5.

Formy współpracy z rodzicami, nauczycielami oraz placówkami wspierającymi
działania integracyjne i terapeutyczne szkoły

W1

Sylabusy
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6.

Specyﬁka działań integracyjnych i terapeutycznych prowadzonych na terenie
szkoły

W2, U5

7.

Procedury postępowania w sytuacjach problemowych

U4

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda sytuacyjna, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Poprawne wykonanie prezentacji i odpowiednie przygotowanie
do zajęć

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Modele wsparcia dziecka z zaburzeniami psychicznymi
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Grupa 3 zajęć specjalizacyjnych: Pedagogika
resocjalizacyjna

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDPRS.220.5cdbee9ba7cf5.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski
Dyscypliny
Pedagogika

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student posiada uporządkowaną i uaktualnioną
wiedzę na temat typowych zaburzeń psychicznych
u dzieci i młodzieży.

PED_K2_W10

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W2

Posiada wiedzę na temat udzielania wsparcia dziecku
z zaburzeniami i jego rodzinie.

PED_K2_W01

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W3

Zna i rozumie podstawowe modele wsparcia dzieci
z zaburzeniami psychicznymi.

PED_K2_W06,
PED_K2_W11

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

Student wskazuje możliwości wsparcia dzieci
z różnymi rodzajami zaburzeń psychicznych.

PED_K2_U04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U2

Posiada umiejętność doboru odpowiedniego modelu
wsparcia do potrzeb dziecka z zaburzeniami
psychicznymi.

PED_K2_U03

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

PED_K2_K07

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student posiada gotowość do rozwijania swoich
kompetencji dotyczących wspierania dzieci z
zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

15

przygotowanie do ćwiczeń

15

rozwiązywanie zadań problemowych

5

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

wykonanie ćwiczeń

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

1. Zaburzenia psychiczne specyﬁczne u dzieci; symptomy tych zaburzeń; czynniki
sprawcze rozwoju danego zaburzenia psychicznego u dziecka.
Rodzaje wsparcia społecznego. Założenia I Modelu Wsparcia Emocjonalnego.
2. Istota Modelu Wsparcia Instrumentalnego. Diagnoza klimatu bezpieczeństwa i
potrzeb dziecka /ucznia.
Wybrane metody wspomagania rozwoju.
3. Założenia Modelu Wsparcia Grupowego. Istota grupy socjoterapeutycznej.
Zaburzenia psychiczne u oﬁar wykorzystywania seksualnego.Terapeutyczne
walory twórczości plastycznej w pracy z dziećmi z problemami psychicznymi.
W1, W2, W3, U1, U2, K1
4. Model Wsparcia Dzieci Zagrożonych Agresją i Odrzuconych. Emocje a rozwój
zaburzeń zachowania u dzieci. Dzieci zagrożone agresją a środowisko rówieśnicze.
Analiza trójkąta dramatycznego. Konsekwencje wycofania i odrzucenia dziecka.
Model trzystopniowej interwencji na terenie szkół.
5. Model Kreatywnej Edukacji Dzieci z Zaburzeniami Psychicznymi; warunki
zaistnienia kreatywnej edukacji. Metody i techniki kreatywnej edukacji. Modelowy
system wsparcia psychologiczno – pedagogicznego uczniom z zaburzeniami
uczenia się.

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe, techniki kreatywnej edukacji
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie z oceną dobrą student uzyska na podstawie
stuprocentowej obecności na zajęciach oraz aktywnego w nich
udziału. Prezentacja określonego tematu jest dobrowolna i
tylko ona pozwoli uzyskać ocenę plus dobry lub bardzo dobry.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończony kurs z zaburzeń w rozwoju dzieci i młodzieży

Sylabusy
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Elementy treningu zastępowania agresji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Grupa 3 zajęć specjalizacyjnych: Pedagogika
resocjalizacyjna

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDPRS.220.5cdbee9bcf764.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski
Dyscypliny
Pedagogika

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy na temat treningu zastępowania agresji, jako metody pracy z osobami
przebywającymi w instytucjach resocjalizacyjnych i wychowawczych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Wymienia i charakteryzuje metody zmiany postaw
i zachowań w ART.

PED_K2_W02

zaliczenie na ocenę
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W2

Zna teoretyczne podstawy ART.

PED_K2_W01

zaliczenie na ocenę

W3

Zna praktyczne zastosowanie ART w instytucjach
wychowawczych i resocjalizacyjnych.

PED_K2_W11

zaliczenie na ocenę

W4

Posiada wiedzę na temat skuteczności metody ART.

PED_K2_W11

zaliczenie na ocenę

W5

Wymienia korzyści płynące z zastosowania ART
w pracy z osobami agresywnymi.

PED_K2_W10

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Posiada umiejętność formułowania komunikatów
odważnych FUKOZ.

PED_K2_U03

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U2

Realizuje kroki wybranych umiejętności społecznych.

PED_K2_U03

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U3

Raportuje kontrolę złości i stosuje odpowiednie
metody reakcji na złość.

PED_K2_U03

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U4

Dokonuje wnioskowania moralnego na podstawie
wybranego dylematu moralnego.

PED_K2_U07

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U5

Potraﬁ sformułować dylematy moralne na potrzeby
pracy metodą ART.

PED_K2_U07

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U6

Projektuje scenariusz zajęć z wykorzystaniem
elementów ART.

PED_K2_U03

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Jest nastawiony na dokonywanie oceny poziomu
własnych kompetencji z zakresu ART.

PED_K2_K06

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

K2

Posiada przekonanie o potrzebie doskonalenia
własnych umiejętności z zakresu ART.

PED_K2_K02

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

K3

Odznacza się gotowością do podjęcia współpracy
w grupie w celu realizacji ART.

PED_K2_K01

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

2

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

2

wykonanie ćwiczeń

5

przygotowanie do testu zaliczeniowego

4

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
28

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Teoretyczne podstawy ART.

W1, W2, W4

2.

Przebieg Treningu Zastępowania Agresji.

W2

3.

Stosowanie komunikatu odważnego –FUKOZ.

U1, K2, K3

4.

Trening umiejętności społecznych.

U2, K2, K3

5.

Kontrola złości.

U3, K2, K3

6.

Wnioskowanie moralne.

U4, U5, K2, K3

7.

Konstruowanie scenariusza zajęć z wykorzystaniem elementów ART.

U6, K3

8.

ART w praktyce.

W3, W4, W5, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
inscenizacja, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, praca w grupach
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Student uzyskuje pozywtyną ocenę z kolokwium
zaliczeniowego. Student atywnie bierze udział w zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Organizacja partycypacyjnych działań teatralnych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Grupa 1 zajęć specjalizacyjnych: Animacja społecznokulturowa

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDASKS.220.5cdbee8bf0890.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest wyposażenie studenta w umiejętność organizacji działań pertycypacyjnych metodami
teatralnymi

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

k_W08 (P7U_W, P7S_WG) Zna różne rodzaje projektów
z zakresu upowszechniania kultury teatralnej

PED_K2_W08

zaliczenie na ocenę
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W2

k_W11 (P7S_WG) Zna sposoby budowania projektów
z zakresu upowszechniania kultury teatralnej

PED_K2_W11

zaliczenie na ocenę

W3

k_W06 (P7S_WG) Zna sposoby angażowania
uczestników w działania teatralne

PED_K2_W06

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

k_U03 (P7S_UW, P7S_UO, P7S_UK) Potraﬁ zaplanować
projekt z zakresu upowszechniania kultury teatralnej
i sprawnie go przeprowadzić

PED_K2_U03

zaliczenie na ocenę

U2

k_U07 (P7S_UW) Potraﬁ dokonać ewaluacji swoich
działań

PED_K2_U07

zaliczenie na ocenę

PED_K2_K07

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
k_K07 (P7U_K, P7S_KO, P7S_KK) Odznacza się
wrażliwością na potrzeby uczestników projektów
z zakresu upowszechniania kultury teatralnej i swoimi
działaniami odpowiada na te potrzeby.

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie projektu

30

testowanie

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

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.

W trakcie zajęć studenci planują, a następnie realizują własny projekt z zakresu
upowszechniania kultury teatralnej, dokonując jego ewaluacji.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, burza mózgów, dyskusja
Rodzaj zajęć

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach (minimum 80%) Zaplanowanie i realizacja
projektu

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Budowanie projektu wspierającego uczestnictwo w kulturze
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Grupa 1 zajęć specjalizacyjnych: Animacja społecznokulturowa

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDASKS.220.5cdbee8c27631.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Pedagogika

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

zna podstawowe deﬁnicje i pojęcia kultury, jej rodzaje
– symboliczna, popularna, wysoka, niska, masowa
kultura eventu, itd. Zna różne koncepcje rozumienia
kultury. Ma wiedzę na temat głównych nurtów
w kulturze dawnej i współczesnej. Rozpoznaje typy,
rodzaje uczestnictwa w kulturze

PED_K2_W01

zaliczenie pisemne,
projekt, prezentacja
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W2

zna i rozpoznaje rodzaje uczestnictwa w kulturze:
bierne, czynne, aktywne, pasywne, itd., a
partycypacja kulturalna; posiada wiedzę na temat
terminologii stosowanej w kulturze: uczestnictwo,
uprzystępnianie i upowszechnianie kultury (koncepcja
S. Szumana). Nowoczesne koncepcje uczestnictwa –
przemiany uczestnictwa kulturalnego społeczeństwa
polskiego; model relacyjny uczestnictwa w kulturze;
zna i rozumie wyrażenie ”projekt wspierający
uczestnictwo w kulturze”

PED_K2_W04

zaliczenie pisemne,
projekt, prezentacja

PED_K2_U01,
PED_K2_U02

zaliczenie pisemne,
projekt, prezentacja

PED_K2_K02,
PED_K2_K03

zaliczenie pisemne,
projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

potraﬁ wykorzystać zdobytą wiedzę na zajęciach
do analizy rodzaju uczestnictwa w kulturze i potraﬁ
podjąć działania na rzecz wspierania uczestnictwa
w kulturze dla różnych grup wiekowych

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

analizuje, komentuje, wyciąga wnioski z różnorodności
uczestnictwa w kulturze, używa różnych aspektów
uczestnictwa w kulturze do jej intencjonalnego
wspierania i jej upowszechniania, uprzystępniania
(przestrzeń kulturowa, wystawa plenerowa, event;
zasady: częstotliwość, regularność, systematyczność,
przystępność, itd.);docenia znaczenie wiedzy
o kulturze dla rozwoju kulturalnego jednostki
i budowania więzi społecznych, budowania relacji
między jednostką a wspólnotą.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie projektu

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie do sprawdzianu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

• Tematyka uczestnictwa w kulturze i jego wspierania dla różnych grup
wiekowych i środowisk – prezentacja multimedialna, ﬁlm, uczestnictwo w
wystawie, wydarzeniu kulturalnym, koncercie, .przedstawieniu teatralnym,
wycieczce krajoznawczej, spacerze edukacyjnym, wyjściu do muzeum, wyjście w
teren-przestrzeń kulturowa, środowisko kulturowe, wystawa plenerowa, itd. – do
wyboru w zależności od możliwości realizacyjnych w danym semestrze.
• W trakcie zajęć studenci planują, a następnie realizują własny projekt z zakresu
animacji w środowisku lokalnym, dokonując jego ewaluacji

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, metoda sytuacyjna, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, ﬁlm
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, projekt, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
• zaliczenie z oceną • zaplanowanie i realizacja
projektu
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Partycypacja w kulturze muzealnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Grupa 1 zajęć specjalizacyjnych: Animacja społecznokulturowa

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDASKS.220.5cdbee8c4e2c0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Pedagogika

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Deﬁniuje pojęcia: partycypacja, uczestnictwo
w kulturze, kultura muzealna. Przedstawia podstawy
pracy badawczej animatora/pedagoga muzealnego.

PED_K2_W08,
PED_K2_W09

esej

W2

Posiada wiedzę o teoriach partycypacji i implikacji
w działaniach społeczno-kulturowych w instytucjach
kultury, w muzeach w kontekście społeczności
lokalnych, na arenie międzynarodowej.

PED_K2_W07,
PED_K2_W08,
PED_K2_W12,
PED_K2_W14

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

Absolwent posiada umiejętność analizowania założeń
merytorycznych i metodycznych muzealnych
programów partycypacyjnych.

PED_K2_U07

esej

U2

Potraﬁ opracować ankietę ewaluacyjną, przeprowadzić
wywiad, obserwację uczestniczącą dla opracowania
działań partycypacyjnych w muzeum dla społeczności
lokalnej.

PED_K2_U01,
PED_K2_U06

esej

U3

Potraﬁ dokonać ewaluacji procesu i rezultatów pracy
muzeum w aspekcie partycypacji różnych grup
społecznych.

PED_K2_U07,
PED_K2_U09,
PED_K2_U11

esej

K1

Posiada przekonanie o społecznej i edukacyjnej misji
muzeów, zasadności prowadzenia działań
edukacyjnych i animacyjnych, podejmowania badań
diagnostycznych i ewaluacyjnych w muzeach.

PED_K2_K01,
PED_K2_K03,
PED_K2_K07

esej

K2

Ma przekonanie o wartości podejmowania
adekwatnych działań na rzecz społecznej partycypacji
– aktywnego angażowania się jednostki w działania
kulturotwórcze.

PED_K2_K02,
PED_K2_K04,
PED_K2_K08

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie eseju

20

Przygotowywanie projektów

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

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.

Wybrane tematy:
Deﬁniowanie pojęć partycypacja, animacja społeczna w muzeum.
Podstawowe założenia partycypacji w muzeach.
Badania diagnostyczne w muzeum wybrane metody i narzędzia.
Formy partycypacji i animacji w wybranych typach muzeów.
Partycypacja i animacja w przestrzeni otwartej muzeum.
Znaczenie partycypacji i animacji w muzeach dla społecznej komunikacji i
edukacji.

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Napisanie eseju krytycznego na temat praktyk edukacji i partycypacji
muzealnej oraz opracowanie scenariusza projektu lub zajęć edukacyjnych
o charakterze partycypacyjnym.
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Pedagogika twórczości
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Grupa 3 zajęć specjalizacyjnych: Pedagogika
resocjalizacyjna

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDPRS.220.5cdbee70c0211.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Pedagogika

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest wprowadzenie studentów w problematykę twórczości człowieka oraz możliwości oddziaływań
psychoedukacyjnych, stymulujących aktywność twórczą

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Podstawowe pojęcia związane z pedagogiką
twórczości. Opisuje i objaśnia koncepcję twórczości
człowieka wyprowadzoną z teorii J.P.Guilforda, potraﬁ
nazywać i opisywać ścieżki myślenia
konwergencyjnego oraz dywergencyjnego, wskazywać
przykłady zastosowań poszczególnych zadań i ćwiczeń
wspierających myślenie twórcze człowieka. Uzasadnia
teoretyczne źródła leżące u podstaw treningu
twórczości według E.Nęcki, potraﬁ wymieniać,
nazywać i opisywać rodzaj i charakter operacji
intelektualnych, biorących udział w myśleniu
twórczym, objaśniać bariery twórczego myślenia oraz
wskazywać możliwości ich przezwyciężania.
Prezentuje podstawy koncepcji wykorzystywania
synektyki (metafory wizualnej) w procesach twórczych
na podstawie propozycji W.Limont

PED_K2_W01,
PED_K2_W04,
PED_K2_W11

projekt

PED_K2_U02,
PED_K2_U03

projekt

PED_K2_K01,
PED_K2_K03

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Dokonać kategoryzacji i interpretacji wybranych
ćwiczeń, zawartych w pakietach psychoedukacyjnych
rozpoznając ich podstawy teoretyczne oraz cel
edukacyjny. Umie zastosować wiedzę wyprowadzaną
z poszczególnych koncepcji teoretycznych na temat
twórczości do samodzielnego konstruowania zadań
wspierających myślenie twórcze. Potraﬁ
zaprojektować własny pakiet ćwiczeń z zakresu
psychoedukacji.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Promowania naukowych podstaw pedagogiki
twórczości. Posiada przekonanie o istnieniu wielu
alternatywnych dróg, strategii, metod, form
wspierających myślenie twórcze człowieka oraz
nastawienie na elastyczność w doborze strategii,
metod, form wspierających myślenie twórcze
człowieka. Posiada przekonanie o znaczeniu
aktywności twórczej w pracy nauczyciela

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

15

przygotowanie projektu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
25

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy

185 / 387

Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Psychoedukacja twórczości. Pedagogika twórczości. Pedagogiczne koncepcje
wspierania twórczości.
2. Program wspierania postawy twórczej integrującej grupę - ćwiczenia
ułatwiające wzajemne poznanie, stymulujące wrażliwość wzrokową, słuchową,
dotykową, spostrzegawczość, umiejętność świadomej obserwacji, koncentracji
uwagi, odkrywania, formułowania, rozumienia problemów i drogi ich
rozwiązywania, współdziałania w grupie, rozwijające sferę emocjonalnomotywacyjną oraz działaniową.
3. Inspiracje w pedagogice twórczości koncepcją zdolności twórczych człowieka
J.P.Guilforda – model intelektu, ścieżki myślenia konwergencyjnego i
dywergencyjnego, ćwiczenia wspierające myślenie dywergencyjne (płynność
słowną, ekspresyjną, ideacyjną, skojarzeniową, antycypacyjną, giętkość ﬁguralną,
semantyczną, adaptacyjną oraz oryginalność myślenia)
4. Możliwości pedagogicznego wykorzystywania koncepcji twórczych operacji
umysłowych, opracowanej przez E.Nęckę - zadania stymulujące możliwości w
zakresie głównych operacji intelektualnych (rozumowania dedukcyjnego,
indukcyjnego, metaforyzowania, dokonywania skojarzeń, transformacji i
abstrahowania), elementy treningu twórczości, przezwyciężanie przeszkód
(sztywności myślenia, osłabiania wewnętrznej cenzury, ćwiczenie widzenia inaczej
i twórczej samooceny)
5. Możliwości wykorzystywania synektyki w działaniach pedagogicznych
wspierających twórczość człowieka – propozycja W.Limont

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład konwersatoryjny, burza mózgów, metoda projektów, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
80% obecności na zajęciach konwersatoryjnych oraz udział w ćwiczeniach
podlegających ewaluacji formatywnej. Ocena z przygotowanego przez
studenta projektu zajęć wspierających aktywność twórczą człowieka,
zawierającego pakiet autorskich ćwiczeń wraz z ich uzasadnieniem
teoretycznym

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Kształcenie i wspieranie uczniów zdolnych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Grupa 3 zajęć specjalizacyjnych: Pedagogika
resocjalizacyjna

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDPRS.220.5cdbee9c389b3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski
Dyscypliny
Pedagogika

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest nabycie prze studenta wiedzy, umięjętności i kompetencji przydatnych w pracy z uczniem
zdolnym w szkole.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Deﬁniować„szczególne uzdolnienia”

PED_K2_W09,
PED_K2_W11

zaliczenie pisemne
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W2

Podawać metody i formy pracy z uczniem zdolnym

PED_K2_W09,
PED_K2_W11

zaliczenie pisemne

W3

Określać cechy i trudności ucznia zdolnego

PED_K2_W09,
PED_K2_W11

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Identyﬁkować, obserwować, zbierać wywiad
i diagnozować poziom zdolności ucznia zdolnego

PED_K2_U01,
PED_K2_U03,
PED_K2_U07

zaliczenie pisemne

U2

Dobierać odpowiednie metody i formy pracy
PED_K2_U01,
z uczniem zdolnym na lekcji oraz wskazywać i określać
PED_K2_U03,
szkolne i pozaszkolne formy rozwijania zdolności
PED_K2_U07
uczniów

zaliczenie pisemne

U3

Konstruować Plan Działań Wspierających dla uczniów
zdolnych oraz wskazywać zasady organizacyjne
indywidualnego toku nauczania ucznia zdolnego

PED_K2_U01,
PED_K2_U03,
PED_K2_U07

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Wyrażania przekonania o potrzebie systemowego
ujęcia kształcenia ucznia zdolnego

PED_K2_K01,
PED_K2_K07

zaliczenie pisemne

K2

Podnoszenia kompetencji i samokształcenia w zakresie PED_K2_K01,
metodyki pracy z uczniem zdolnym
PED_K2_K07

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

25

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Ujęcia deﬁnicyjne „szczególnych uzdolnień”
2. Cechy i trudności ucznia zdolnego
3. Systemowe ujęcie kształcenie ucznia zdolnego
4. Identyﬁkacja, obserwacja, zebranie wywiadu i diagnoza zdolności ucznia
zdolnego
5. Metody i formy pracy z uczniem zdolnym na lekcji
6. Szkolne i pozaszkolne formy rozwijania zdolności uczniów
7. Konstruowanie Planu Działań Wspierających dla uczniów zdolnych
8. Indywidualny tok nauczania ucznia zdolnego

1.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda sytuacyjna, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
• warunki zaliczenia (np.: uzyskanie 55% liczby punktów na teście •
warunki dopuszczenia do zaliczenia: udział w zajęciach
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Pedagogika zabawy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Grupa 3 zajęć specjalizacyjnych: Pedagogika
resocjalizacyjna

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDPRS.220.5cdbee757cf52.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Pedagogika

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

1. Wprowadzenie wiedzy dotyczącej pedagogiki zabawy. 2. Namysł nad teorią zabawy na przestrzeni wieków. 3.
Przygotowanie w zakresie pracy z różnorodnymi grupami za pomocą zabawy i pokrewnych metod.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

posiada wiedzę na temat zabawy jako jednej
z podstawowych czynności człowieka

PED_K2_W05,
PED_K2_W11

zaliczenie na ocenę
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W2

charakteryzuje różnorodne cele, funkcje i rodzaje
zabaw

PED_K2_W05,
PED_K2_W11

zaliczenie na ocenę

W3

omawia metodyczne założenia pedagogiki zabawy

PED_K2_W04,
PED_K2_W05,
PED_K2_W11

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

samodzielnie prowadzi różnorodne gry i zabawy,
spontanicznie animuje grupę;

PED_K2_U11

zaliczenie na ocenę

U2

dobiera zabawy do specyﬁki grupy i do sytuacji;

PED_K2_U03

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

docenia wartość pedagogiki zabawy w edukacji
szkolnej

PED_K2_K03

zaliczenie na ocenę

K2

Rozumie potrzebę zabawy w życiu człowieka, docenia
jej wychowawczy charakter

PED_K2_K01

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

15

przygotowanie projektu

10

przygotowanie do ćwiczeń

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

• Podstawy pedagogiki zabawy;

W1, W2, W3, K1, K2

2.

• Teoria zabawy (przegląd od starożytności po współczesność);

W1, W2, W3

3.

• Funkcje i cele zabawy (różne ujęcia);

W1, W2, W3

4.

• Rodzaje zabaw (wg różnych kryteriów);

W1, W2, W3, U1, U2

5.

• Dobór zabaw do grupy docelowej;

U1, U2

6.

• Scenariusze i bloki zajęć, rola animatora zabaw;

U1, U2

7.

• Dobre praktyki – KLANZA, zabawa w skautingu;

U1, U2

8.

• Animator zabawy – „jak trzymać rękę na pulsie”;

U1, U2

Sylabusy
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9.

• Praktyczne aspekty wykorzystania pedagogiki zabawy;

U1, U2, K1, K2

10.

• Ewaluacja i monitoring podczas gier i zabaw;

W1, W2, W3, U1, U2

11.

• Grywalizacja, outdoor education, adventure education;

U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda sytuacyjna, inscenizacja, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza
przypadków
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie z oceną na podstawie: - przeprowadzenie i opisanie wybranej
zabawy - aktywność na zajęciach - razem z grupą przygotowanie i
zaliczenie na ocenę
przeprowadzenie zajęć dla wybranej grupy z wykorzystaniem pedagogiki
zabawy

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Pedagogika kultury i jej współczesne implikacje
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Grupa 1 zajęć specjalizacyjnych: Animacja społecznokulturowa

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDASKS.240.5cdbee8cbe8c1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Pedagogika

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 20

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

K_W01: posiada uporządkowaną i pogłębioną wiedzę
na temat pedagogiki kultury obejmującą jej
terminologię, teorię i metodologię; zna pojęcie
i genezę oraz współczesne implikacje pedagogiki
kultury; zna najważniejszych przedstawicieli
pedagogiki kultury i ich koncepcje; zna relacje
pomiędzy kulturą a procesem wychowania; zna
najważniejsze tendencje we współczesnej edukacji
kulturalnej K_W03: posiada uporządkowaną wiedzę
dotyczącą ﬁlozoﬁcznych podstaw i kontekstów
pedagogiki kultury; -rozumie przydatność
współczesnej pedagogiki kultury dla edukacji - dialog
kulturowy, poszukiwanie porozumienia, możliwości
współpracy kulturalnej, itd. K_W08: Posiada
uporządkowaną wiedzę o kulturowych
uwarunkowaniach procesów edukacyjnych

PED_K2_W01,
PED_K2_W03,
PED_K2_W08

zaliczenie pisemne

W2

Posiada wiedzę na temat współczesnych implikacji
teorii pedagogiki kultury w praktyce edukacyjnej
i animacji społeczno- kulturowej innych w innych
krajach w stosunku do różnych grup docelowych.

PED_K2_W14,
PED_K2_W15

zaliczenie pisemne

U1

K_U01:potraﬁ wykorzystywać i integrować wiedzę
teoretyczną z zakresu wiedzy o kulturze i wychowaniu
oraz powiązanych z nią dyscyplinach w celu analizy
złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych
i kulturowych, a także diagnozowania i projektowania
działań praktycznych.

PED_K2_U01

zaliczenie pisemne

U2

Potraﬁ analizować współczesne praktyki edukacji
w odniesieniu do wybranych teorii pedagogiki i ich
społecznych oddziaływań.

PED_K2_U02,
PED_K2_U07,
PED_K2_U09,
PED_K2_U11

zaliczenie pisemne

K1

K_K03: docenia znaczenie wiedzy o kulturze,
pedagogice kultury i wychowaniu dla rozwoju
jednostki i prawidłowych więzi w środowiskach
społecznych, ma pozytywne nastawienie
do nabywania wiedzy z zakresu studiowanej
dyscypliny naukowej i budowania warsztatu pracy
pedagoga;

PED_K2_K01,
PED_K2_K03,
PED_K2_K04,
PED_K2_K08

zaliczenie pisemne

K2

Posiada umiejętność rozpoznawania różnych koncepcji
pedagogiki kultury; Posiada przekonanie o istotności
pedagogiki kultury w działaniach pedagogicznych
i postawę otwartą wobec współczesnych wyzwań
pedagogiki kultury.

PED_K2_K02,
PED_K2_K07,
PED_K2_K08

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

20

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie do sprawdzianu

20

Sylabusy

194 / 387

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Pedagogika kultury, jej terminologia, teoria i metodologia (prezentacja
multimedialna, wykład konwersatoryjny, dyskusja);
2. Filozoﬁczne podstawy i konteksty pedagogiki kultury (wykład konserwatoryjny,
prezentacja multimedialna).
3. Kulturowe uwarunkowania procesów edukacyjnych (prezentacja multimedialna,
wykład informacyjny).
4. Pojęcie i genezę oraz współczesne implikacje pedagogiki kultury (prezentacja
multimedialna, analiza fragmentów tekstów naukowych, dyskusja)
5. Najważniejsi przedstawiciele pedagogiki kultury i ich koncepcje oraz wkład we
współczesną pedagogikę kultury (prezentacja multimedialna, wykład
informacyjny).
6. Relacje pomiędzy kulturą a procesem wychowania. Rozpoznawanie różnych
koncepcji pedagogiki kultury (prezentacja multimedialna, dyskusja).
7. Postawa otwarta wobec współczesnych wyzwań pedagogiki kultury
(transnarodowe tożsamości, migrujące dziedzictwo a wyzwania dla edukacji,
itd.)(prezentacja multimedialna, dyskusja, pokaz, ﬁlm).

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

• zaliczenie w formie testu wiadomości z zakresu znajomości zadanej i
omówionej literatury przedmiotu • Forma – pisemny tekst wiadomości •
warunki zaliczenia (uzyskanie określonej z góry liczby punktów ECTS na
zaliczenie pisemne
zaliczeniu, wykazanie się konkretnymi umiejętnościami analizy tekstów z
zakresu pedagogiki kultury); • warunki dopuszczenia do: udział w
zajęciach, zaliczenie ćwiczeń.
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Elementy statystyki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDS.240.5cdbee876603c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Matematyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0540Matematyka i statystyka nieokreślone dalej

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem prowadzonych zajęć jest przekazanie wiedzy na temat podstaw technik statystycznych i umiejętności ich
adekwatnego stosowania

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

wymienia podstawowe pojęcia z zakresu statystyki
(potraﬁ zastosować odpowiednie symbole).

PED_K2_W02

zaliczenie pisemne
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W2

zna podstawowe miary z zakresu statystyki opisowej
i wnioskowania statystycznego.

PED_K2_W02,
PED_K2_W04

zaliczenie pisemne

W3

zna najbardziej użyteczne techniki statystycznej
analizy danych ze szczególnym uwzględnieniem
technik służących do porównań grupowych oraz
analizy związków między zmiennymi.

PED_K2_W02,
PED_K2_W04

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

posiada niezbędne umiejętności planowania analizy
statystycznej zebranego materiału badawczego.

PED_K2_U04,
PED_K2_U06

zaliczenie pisemne

U2

potraﬁ ocenić przydatność poszczególnych technik
analizy i dobrać je do postawionych problemów
badawczych.

PED_K2_U04,
PED_K2_U06

zaliczenie pisemne

U3

posiada umiejętność wykorzystywania nowoczesnych
technik komputerowych wspomagających statystykę
opisową i wnioskowanie statystyczne.

PED_K2_U04,
PED_K2_U06

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

uzasadnia potrzebę ciągłego rozwoju własnych
pedagogicznych kompetencji.

PED_K2_K02,
PED_K2_K04

zaliczenie pisemne

K2

posiada przekonanie o wartości i przydatności
prowadzonych analiz statystycznych dla teorii
i praktyki pedagogicznej

PED_K2_K02,
PED_K2_K05

zaliczenie pisemne

K3

przejawia gotowość do oceny posiadanej przez siebie
wiedzy merytorycznej i rozumie zarazem potrzebę jej
rozszerzania w obszarach związanych
z wnioskowaniem statystycznym

PED_K2_K05,
PED_K2_K06

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

przygotowanie do egzaminu

35

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawowy zbiór pojęć statystycznych

W1, U1, K1

2.

Miary tendencji centralnych i rozproszenia

W1, W2, U1, K1, K2

Sylabusy

197 / 387

3.

Testowanie hipotez. Założenia prawdopodobieństwa

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

4.

Testy parametryczne i nieparametryczne. (Testy dla dwóch i więcej grup)

W1, W2, U1, U2, K1, K2

5.

Miara i siła związku między zmiennymi – min. tabele krzyżowe, współczynniki
korelacji

W3, U2, U3, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
minimum 60% poprawnych odpowiedzi. Oceny: 60%-dst. 65%-70% - plus
dst. 71%-80% - dobry 81%-90% - plus dobry 91%-100% - bardzo dobry

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wiedza z zakresu metodologii oraz metod ilościowych

Sylabusy
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Elementy psychoterapii dzieci i młodzieży
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Grupa 3 zajęć specjalizacyjnych: Pedagogika
resocjalizacyjna

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDPRS.240.5cdbee9cb2120.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski
Dyscypliny
Psychologia

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem wykładów jest zapoznanie studentów z problematyką psychoterapii dzieci i młodzieży: głównymi teoriami,
podstawowymi zjawiskami, mechanizmami i czynnikami leczącymi. Student zostanie zapoznany z głównymi
nurtami psychoterapii, a szczególnie z terapią poznawczo-behawioralną oraz z niedyrektywną terapią zabawą.
Studenci poznają metody terapii i pracy z rodzicami dzieci i młodzieży, a także zostaną im przybliżone postawy
psychoterapeuty

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

k_W01- Studenci: w zaawansowanym stopniu
posiadają wiedzę dotyczącą istoty psychoterapii dzieci
i młodzieży w różnych podejściach teoretycznych,
ze szczególnym uwzględnieniem nurtu poznawczobehawioralnego; P7U_W, P7S_WG

PED_K2_W01,
PED_K2_W02,
PED_K2_W03,
PED_K2_W04

egzamin pisemny

W2

k_W05 - mają pogłębioną wiedzę na temat specyﬁki
faz rozwoju człowieka, ze szczególnym
uwzględnieniem okresu szkolnego oraz adolescencji.
P7S_WG

PED_K2_W01,
PED_K2_W02,
PED_K2_W03,
PED_K2_W04,
PED_K2_W05

egzamin pisemny

W3

k_W10 – posiadają pogłębioną wiedzę psychologiczną
na temat specyﬁki zaburzeń rozwoju i funkcjonowania
psychospołecznego dzieci i młodzieży; P7U_W,
P7S_WG

PED_K2_W01,
PED_K2_W02,
PED_K2_W03,
PED_K2_W04,
PED_K2_W05

egzamin pisemny

W4

k_W11 – mają pogłębioną wiedzę dotyczącą
podstawowych zjawisk i mechanizmów w terapii dzieci
i młodzieży oraz szczegółową wiedzę dotyczącą
praktycznej działalności terapeutycznej; P7S_WG

PED_K2_W01,
PED_K2_W02,
PED_K2_W03,
PED_K2_W04,
PED_K2_W05

egzamin pisemny

U1

k_U01- potraﬁą poddać reﬂeksji istotę trudności
w działalności psychoterapeutycznej dzieci oraz
adolescentów, a także potraﬁą rozwiązać złożone
problemy w odniesieniu do rodzajów i zakresów
ujawnionych problemów; P7U_U, P7S_UW

PED_K2_U01,
PED_K2_U02,
PED_K2_U03,
PED_K2_U04,
PED_K2_U05

egzamin pisemny

U2

k_U02- posiadają stosowne umiejętności zastosowania
wiedzy teoretycznej oraz nabytych umiejętności
z zakresu psychoterapii w kontakcie z rodzicami oraz
dziećmi i młodzieżą; P7S_UW

PED_K2_U01,
PED_K2_U02,
PED_K2_U03,
PED_K2_U04,
PED_K2_U05

egzamin pisemny

U3

k_U03- posiadają stosowne umiejętności
do kompetentnego wyboru najlepszych metod pracy
psychoterapeutycznej dla pacjenta w różnych fazach
rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem wieku
przedszkolnego, wieku szkolnego i adolescencji.
P7S_UW; P7S_UO; P7S_UK

PED_K2_U01,
PED_K2_U02,
PED_K2_U03

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

k_K01 – mają gotowość do rozwijania własnych
kompetencji społecznych i wychowawczych; P7U_K;
P7S_KR

PED_K2_K01,
PED_K2_K02,
PED_K2_K03

egzamin pisemny

K2

k_K02 - mają gotowość do rozwijania warsztatu
psychoterapeuty. P7S_KO; P7S_KK

PED_K2_K01,
PED_K2_K02,
PED_K2_K03

egzamin pisemny

K3

k_K05 – są przekonani o konieczności i doniosłości
zachowania się w sposób profesjonalny
i przestrzegania zasad etyki zawodowej

PED_K2_K01,
PED_K2_K02,
PED_K2_K03,
PED_K2_K04

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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wykład

30

przygotowanie do ćwiczeń

5

przygotowanie do egzaminu

25

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

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.

1. Wprowadzenie w problematykę psychoterapii oraz psychoterapii dzieci i
młodzieży

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2, K3

2.

2. Podstawowe terminy w psychoterapii i ich wyjaśnienie

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2, K3

3.

3. Główne nurty w psychoterapii

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2, K3

4.

4. Konteksty i źródła psychoterapii dzieci i młodzieży; Stany uzasadniające lub
wymuszające leczenie

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2, K3

5.

5. Kategorie głównych zaburzeń ujawniających się w okresie niemowlęctwa,
dzieciństwa, dorastania

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2, K3

6.

6. Zaburzenia eksternalizowane oraz zaburzenia zinternalizowane – zagadnienia
ogólne

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2, K3

7.

7. Kategoryzacja problemów występujących wśród dzieci i młodzieży –
podsumowanie

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2, K3

8.

8. Specyﬁka terapii dzieci i młodzieży

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2, K3

9.

9. Organizacja procesu psychoterapii-przygotowanie i przebieg. Zalecenia dla
terapeutów pracujących z dziećmi i młodzieżą

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2, K3

10.

10. Zagadnienia etyczne w psychoterapii – deﬁniowanie oraz analizowanie
problemów etycznych

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2, K3

11.

11. Rola rodziców w psychoterapii dzieci i młodzieży

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2, K3

12.

12. Rodzaje postaw terapeuty w pracy z dzieckiem i adolescentem

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2, K3

13.

13. Zaburzenia eksternalizacyjne oraz zaburzenia internalizacyjne – ujęcie
szczegółowe: rodzaje, diagnoza, terapia

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2, K3

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład konwencjonalny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
80% obecności na zajęciach, - wynik z egzaminu powyżej 60%,
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Edukacja artystyczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Grupa 1 zajęć specjalizacyjnych: Animacja społecznokulturowa

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDASKS.240.5cdbee8ce868d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Pedagogika

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 20

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

efektem kształcenia będzie zdobycie umiejętności
poszukiwania własnych materiałów do edukacji
artystycznej, nabycie i utrwalenie praktyk związanych
z odbiorem sztuki - rozwijanie kompetencji kulturowej,
wpływ na inny typ orientacji w stosunku do świata
i osób, rozwijanie konkretno-opisową wizję
rzeczywistości. Efektem będzie pojawienie się
kompetencji artystycznej, pogłębiona percepcja
estetyczna. nabycie postawy estetycznej. Poznanie
języka sztuki, przybliżenie pojęć twórczość
artystyczna, wyobraźnia, ekspresja twórcza.

PED_K2_W01

zaliczenie pisemne

W2

posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą ﬁlozoﬁcznych
podstaw edukacji w zakresie najważniejszych nurtów
i problemów współkształtującą rozumienie
współczesnych tendencji rozwoju koncepcji
pedagogicznych w kontekście edukacji artystycznej

PED_K2_W03

zaliczenie pisemne

W3

posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie pedagogiki
porównawczej ukierunkowaną na wybraną działalność
pedagogiczną w zakresie edukacji artystycznej

PED_K2_W14

zaliczenie pisemne

U1

potraﬁ dobrać i zastosować właściwy dla pedagoga
sposób postępowania dobierając adekwatne formy
edukacji artystycznej celem udzielenia wsparcia
poszczególnym podmiotom edukacyjnym

PED_K2_U03

zaliczenie pisemne

U2

posiada umiejętność upowszechniania wiedzy
pedagogicznej w kontekście edukacji artystycznej;
potraﬁ sprawnie porozumiewać się przy użyciu
różnych kanałów i technik komunikacyjnych
ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak
i z odbiorcami spoza grona specjalistów, korzystając
z nowoczesnych rozwiązań technologicznych

PED_K2_U08

zaliczenie pisemne

K1

posiada nastawienie na identyﬁkowanie problemów
edukacyjnych w kontekście edukacji artystycznej
i wyraża gotowość do komunikowania się i współpracy
z otoczeniem

PED_K2_K07

zaliczenie pisemne

K2

ma przekonanie o wartości zachowania dziedzictwa
kulturowego i upowszechniania wiedzy o nim poprzez
edukację artystyczną

PED_K2_K08

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Sylabusy
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przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

10

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie referatu

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Edukacja artystyczna w szkołach w Europie - jej zalety, próba określenia, formy.
Próba ujęcia porównawczego. Bogactwo form i obszarów edukacji artystycznej.
2. Różne rodzaje edukacji artystycznej, np. w zakresie sztuki muzycznej, w
zakresie sztuk plastycznych, itd.
2. Ewolucja myśli na temat edukacji estetycznej: Wychowanie estetyczne i jego
dziedziny - koncepcja Stefana Szumana i Ireny Wojnar.
3. Wychowanie przez sztukę w ujęciu Herberta Reada.
4. Czy jest kompetencja kulturowa i kompetencja artystyczna?
5. Percepcja estetyczna i postawa estetyczna.
6. Sztuka a świat dziecka, młodego człowieka i dorosłego.
7. Estetyczna przygoda sztuki.
8. Współpraca ze światem sztuki i zajęcia pozalekcyjne - powszechnie stosowane
praktyki mające na celu promowanie edukacji artystycznej w szkołach.

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Uczestnictwo w zajęciach konwersatoryjnych, czytanie zadanych tekstów,
zaliczenie pisemne przygotowanie się do zaliczenia, przygotowanie prac cząstkowych.
zaliczenie kolokwium zaliczeniowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Pozytywny stosunek do zjawisk sztuki, zainteresowanie zjawiskami sztuki, elementarna wiedza o kierunkach sztuki.

Sylabusy
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Opracowywanie danych ilościowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDS.240.5cdbee878d591.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Matematyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0540Matematyka i statystyka nieokreślone dalej

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem prowadzonych zajęć jest przekazanie wiedzy na temat opracowywania danych ilościowych przy użyciu
oprogramowania oraz stosowania technik statystycznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Posiada wiedzę na temat poprawnego planowania
procesu opracowywania wyników badań oraz
wynikające z tego roli badacza.

PED_K2_W02

zaliczenie ustne
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W2

Posiada wiedzę o wytycznych w organizowaniu danych
empirycznych w bazach.

PED_K2_W02

zaliczenie ustne

W3

Zna nowoczesne techniki służące do analiz danych
empirycznych wspomagających statystykę opisową
i wnioskowanie statystyczne (programów: np. SPSS,
Statistica itp.).

PED_K2_W02

zaliczenie ustne

W4

Zna różne formy prezentacji danych empirycznych (ich
PED_K2_W02
zalety i ograniczenia).

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Posiada umiejętność projektowania bazy danych dla
zebranego materiału empirycznego.

PED_K2_U01,
PED_K2_U06

projekt

U2

Posiada niezbędne umiejętności przeprowadzania
samodzielnego opracowania danych ilościowych przy
użyciu specjalistycznego oprogramowania
komputerowego.

PED_K2_U04,
PED_K2_U06,
PED_K2_U08

projekt

U3

Posiada umiejętność dostosować zebrany materiał
empiryczny do analizy statystycznej (min. „wyczyścić
bazę”, zrekodowaniać dane, zliczyć wyniki wg klucza
itd.).

PED_K2_U01,
PED_K2_U06

projekt

U4

Potraﬁ dokonać odpowiednich obliczeń w zależności
od skali pomiaru, a także zastosować odpowiednią
procedurę analizy.

PED_K2_U01,
PED_K2_U06

projekt

U5

Potraﬁ poprawnie prezentować otrzymane wyniki
badań i uzasadnić wybór określonej metody.

PED_K2_U06,
PED_K2_U08

projekt

U6

Posiada umiejętności interpretowania otrzymanych
wyników i formułowania na ich podstawie wniosków
pedagogicznych.

PED_K2_U04,
PED_K2_U06

projekt

PED_K2_K03

dyskusja grupowa
odnosząca się do
zdobytych kompetencji z
zakresu analizy
statystycznej i
opracowania wyników
badań

PED_K2_K05

dyskusja grupowa
odnosząca się do
zdobytych kompetencji z
zakresu analizy
statystycznej i
opracowania wyników
badań

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

K2

Posiada kompetencje analitycznego spojrzenia
na projekt realizowanych badań pod kątem jego
przydatności dla teorii i praktyki pedagogicznej.

Posiada kompetencje samodzielnego przeprowadzenia
analizy wyników badań, przygotowania raportu z nich
wraz z prezentacją wyników przestrzegając zasady
etyki pedagoga badawcza.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Sylabusy
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przygotowanie projektu

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

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.

Planowanie procesu opracowania wyników badań.

W1, U1, K1

2.

Istota opracowywania baz danych.

W2, U1

3.

Pogramy do tworzenia ilościowych baz danych, wspomagających statystykę
opisową i wnioskowanie statystyczne (min. SPSS, Statistica itp.).

W3, U2

4.

Przykłady istniejących zbiorów danych (np. Polski Generalny Sondaż Społeczny,
Diagnoza Społeczna, World Value Survey)

W4

5.

Sposoby i technik przetwarzania danych ilościowych poprzez tworzenie
właściwych dla nich kategorii kodowych oraz ich analiza statystyczna.

W2, W3, U2, K2

6.

Przekształcanie danych i ich przygotowanie do dalszej analizy.

W3, U2, U3, K2

7.

Przeprowadzenie analiz statystycznych z zastosowaniem odpowiednio dobranych
metody opisu i wnioskowania statystycznego.

W3, U2, U3, U4, K2

8.

Poprawność wizualizacji analizowanych danych empirycznych.

W4, U5, K2

9.

Przygotowanie i prezentacja raportu z badań – dobre praktyki.

W4, U6, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia
przedmiotowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne, projekt, dyskusja grupowa
odnosząca się do zdobytych kompetencji z
zakresu analizy statystycznej i opracowania
wyników badań

Warunki zaliczenia przedmiotu
90% obecności na zajęciach; zaliczenia
quizów sprawdzających poziom
zapamiętanych wiadomości na poziomie
minimum 60%; przedłożenie projektu zaliczanego etapami w trakcie zajęć, zgodnie
z podanym algorytmem.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wiedza z zakresu metodologii, metod ilościowych i elementów statystyki

Sylabusy
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Socjoterapia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Grupa 3 zajęć specjalizacyjnych: Pedagogika
resocjalizacyjna

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDPRS.240.5cdbee9cdce49.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski
Dyscypliny
Pedagogika

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Podstawowym celem zajęć jest pokazanie, w jaki sposób pedagodzy i wychowawcy mogą wykorzystywać
elementy socjoterapii, która zaliczana jest do procesów psycho-korekcyjnych, w działaniach wspierających
młodzież w okresie dorastania, osoby borykające się z problemami osobistymi i trudnościami życiowymi, a także
te, które weszły już w konﬂikt z prawem.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Posiada pogłębioną wiedzę na temat specyﬁki działań
socjoterapeutycznych. Zna podstawowe metody
i techniki pracy socjoterapeutycznej; uzasadnia ich
wybór w zależności od sytuacji i potrzeb grupy.
Pogłębił rozumienie przebiegu procesów grupowych
ze szczególnym uwzględnieniem specyﬁki
funkcjonowania grup socjoterapeutycznych. Zna
i rozumie trudności pojawiające się w grupowej pracy
socjoterapeutycznej, umie wskazać w oparciu
o literaturę przedmiotu ich przyczyny oraz
zaproponować możliwe ich rozwiązania. Zna typy
kontraktów oraz reguły jego zawierania
z uwzględnieniem specyﬁki grupy (wieku, poziomu
rozwoju uczestników grupy, rodzaju zaburzeń
i niedostosowania społecznego), a także rozumie jego
znaczenie dla pracy socjoterapeutycznej. Rozumie
i potraﬁ uzasadnić znaczenie rozwoju kompetencji
prowadzącego zajęcia w oparciu o literaturę
przedmiotu oraz indywidualną i grupową pracę
superwizyjną. Wyjaśnia współzależność kwaliﬁkacji
i kompetencji osoby prowadzącej socjoterapię
a efektami rozwojowymi grupy i poszczególnych jej
uczestników.

PED_K2_W05,
PED_K2_W06,
PED_K2_W11,
PED_K2_W12

zaliczenie pisemne,
projekt

PED_K2_U01,
PED_K2_U03,
PED_K2_U04,
PED_K2_U07,
PED_K2_U09,
PED_K2_U11

projekt

PED_K2_K01,
PED_K2_K02,
PED_K2_K04,
PED_K2_K05,
PED_K2_K06

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Potraﬁ dokonać właściwego wyboru scenariusza zajęć
socjoterapeutycznych, metod, technik oraz ćwiczeń
i zadań w zależności od specyﬁki i aktualnych potrzeb
grupy oraz poszczególnych uczestników. Rozumie
znaczenie kontraktu grupowego i potraﬁć go
przeprowadzić. Umie przeprowadzić zajęcia
o podstawowym stopniu trudności zgodnie z dynamiką
procesu grupowego. Potraﬁ zastosować podstawowe
metody i techniki pracy socjoterapeutyczne. Potraﬁ
adekwatnie do procesu grupowego dobierać ćwiczenia
wprowadzające, osiowe i domykające podczas
grupowych oddziaływań socjoterapeutycznych.
Poszerzył i utrwalił swoje kompetencje w zakresie
skutecznego komunikowania się i współdziałania
z grupą. Potraﬁ konstruktywnie i krytycznie analizować
i oceniać własny i członków grupy sposób
funkcjonowania w trakcie realizowania poszczególnych
zadań, a także dzielić się spostrzeżeniami w postaci
informacji zwrotnych, z zachowaniem reguł
obowiązujących w pracy terapeutycznej.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Sylabusy

Uzasadnia potrzebę ciągłego rozwoju własnych
pedagogicznych kompetencji. Potraﬁ przeprowadzić
analizę aktualnego poziomu własnych kompetencji
i wskazać obszary wymagające dalszej pracy nad nimi
oraz możliwe sposoby podjęcia tej drogi. Posiada
przekonanie o wartości teoretycznej wiedzy
pedagogicznej i powiązanych z nią innych dyscyplin
nauki jako podstawie orientacyjnej dla wszelkich
profesjonalnych działań pedagogicznych. Rozważnie
projektuje i realizuje działania pedagogiczne
(scenariusze) oraz dba o poczucie bezpieczeństwa
członków grupy.

210 / 387

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

45

przygotowanie projektu

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

przygotowanie do zajęć

12

poprawa projektu

6

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

12

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zagadnienia teoretyczne – realizowane w formie konwersatorium na pierwszych 4
spotkaniach (zajęcia trwają 3h dydaktyczne):
1. Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej psychospołeczna nauka w grupie.
2. Dynamika grupy socjoterapeutycznej oraz metody i techniki pracy z grupą.
3. Rozwój grupy, krytyczne momenty, radzenie sobie z trudnościami w pracy
grupowej.
4. Komunikacja w pracy z grupą, możliwości zakłóceń, sposoby przeciwdziałania i
rozwiązywania trudnych sytuacji.
5. Specyﬁka zadań prowadzącego ukierunkowanych na grupę oraz na
poszczególnych jej uczestników.
6. Zależność pomiędzy kwaliﬁkacjami socjoterapeuty a efektami uczenia się
podopiecznych w grupie.

W1

Sylabusy
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Część praktyczna zajęć to realizacja wybranych scenariuszy z programów
socjoterapeutycznych, w trakcie której każdy student (po wcześniejszym, między
spotkaniami, samodzielnym ale w oparciu o konsultacje z prowadzącym zajęcia
przygotowaniu), wciela się w rolę osoby prowadzącej grupę socjoterapeutyczną,
którą na czas zajęć staje się część grupy studentów. Pracy towarzyszą
obserwatorzy (3-4 studentów i prowadzący). 40 minutowa praca jest później
szczegółowo analizowana i omawiana z odwołaniem się do zagadnień
teoretycznych.
Przykładowy obszar, z którego mogą być wybierane scenariusze:
1. Socjoterapia dla dzieci i młodzieży w młodszym i średnim wieku szkolnym:
• programy socjoterapeutyczne dla uczniów z trudnościami adaptacyjnymi;
• zajęcia socjoterapeutyczne jako pomoc w korygowaniu obrazu własnej osoby
dzieci nieśmiałych.
2. Programy socjoterapeutyczne wokół problemu:
• program interwencyjny dla klasy szkolnej;
• program socjoterapeutyczny dla dzieci z nadpobudliwością psychoruchową;
• program interwencyjno-edukacyjny dla dzieci i młodzieży z grup o niskim i
podwyższonym czynniku ryzyka.
Dobór scenariuszy umożliwia rozwój umiejętności stosowania wybranych metod i
technik pracy socjoterapeutycznej ze szczególnym uwzględnieniem:
1. terapeutycznych walorów twórczości plastycznej – arteterapii;
2. rysunku jako metody diagnostycznej i terapeutycznej;
3. muzykoterapii w pracy z osobami przejawiającymi zaburzenia emocjonalne i
zaburzenia w zachowaniu;
4. socjoterapeutycznych właściwości dramy;
5. ćwiczeń relaksacyjnych i koncentrujących, ich możliwości i zagrożeń.
Wskazany jest zróżnicowany dobór metod i technik dla każdego zadania w
scenariuszu.

2.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, metoda sytuacyjna, inscenizacja, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia (zaliczenie na ocenę) przedmiotu jest 100%
obecność na wszystkich zajęciach (indywidualne zaliczenie
ewentualnych udokumentowanych i usprawiedliwionych
nieobecności); aktywne uczestnictwo w zajęciach; przygotowanie i
oddanie prowadzącemu opracowanego w parach scenariusza przed
zajęciami (scenariusz 1-wersja papierowa)) oraz przesłanie go w
formie elektronicznej po zajęciach; jego realizacja na zajęciach w
trakcie 40 minut oraz powtórne, w terminie do 1 tygodnia po
przeprowadzeniu zajęć przesłanie prowadzącemu wersji elektronicznej
(scenariusz 2-wersja) z uwzględnieniem korekty i uwag będących
efektem informacji zwrotnych po przeprowadzonych zajęciach.
Pozytywne zaliczenie pisemnego kolokwium z zagadnień omówionych
na zajęciach oraz literatury podanej przez prowadzącego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość zagadnień z zakresu: psychologii rozwojowej, wychowawczej i klinicznej; teoretycznych podstaw kształtowania
stosunków interpersonalnych; komunikacji interpersonalnej; procesów grupowych oraz zaburzeń w rozwoju i zachowaniu
dzieci i młodzieży; niedostosowania społecznego; edukacji zdrowotnej.

Sylabusy
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Edukacja międzykulturowa w pracy animatora
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Grupa 1 zajęć specjalizacyjnych: Animacja społecznokulturowa

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDASKS.240.5cdbee8d249e7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Pedagogika

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Wprowadzenie w tematykę międzykulturowej pracy pedagogicznej, zapoznanie z podstawową terminologią,
problematyką badawczą i literaturą przedmiotu.

C2

Nabycie umiejętności projektowania działań edukacyjno-animacyjno-międzykulturowych w środowisku
wielokulturowym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Zna podstawowe koncepcje społeczeństwa
wielokulturowego;

PED_K2_W02,
PED_K2_W03

projekt, prezentacja

W2

Posiada wiedzę na temat wpływu procesów
globalizacyjnych i migracyjnych na życie społeczne;

PED_K2_W08,
PED_K2_W09

projekt, prezentacja

W3

Rozumie potrzebę dostosowania działań animacyjnych
do proﬁlu kulturowego indywidualnego odbiorcy lub
grupy społecznej;

PED_K2_W06

projekt, prezentacja

U1

Student różnicuje metody pracy w zależności
od kultury pochodzenia jednostki lub grupy społecznej. PED_K2_U07,
PED_K2_U11
Planuje i konstruuje międzykulturowe działania
edukacyjne i animacyjne dla grupy docelowej.

projekt, prezentacja

U2

Przeprowadza obserwację etnograﬁczną w warunkach
międzykulturowości;

PED_K2_U09,
PED_K2_U10

projekt, prezentacja

U3

Potraﬁ pracować samodzielnie i w interdyscyplinarnym
PED_K2_U11
zespole.

projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Absolwent jest świadomy własnych uwarunkowań
kulturowych. Prezentuje wrażliwość na różnice
kulturowe.

PED_K2_K02

projekt, prezentacja

K2

Ocenia poziom i zakres własnych kompetencji
międzykulturowych, przejawia chęć ich doskonalenia.

PED_K2_K01,
PED_K2_K02,
PED_K2_K06,
PED_K2_K07

projekt, prezentacja

K3

Prezentuje gotowość stosowania dialogu
międzykulturowego w pracy pedagogicznej i animacji
społeczno-kulturowej.

PED_K2_K03,
PED_K2_K04

projekt, prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

20

przygotowanie projektu

20

przygotowanie do zajęć

25

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Interdyscyplinarny koncept kompetencji międzykulturowych.
Globalizacja, migracja i szok kulturowy.
Asymilacja, integracja, akulturacja, enkulturacja.
Pojęcie i funkcje stereotypów: od uprzedzeń do dyskryminacji i eksterminacji.
Ekskluzja – inkluzja – integracja społeczna.
Animacja w środowisku polimorﬁcznym kulturowo.
Metodologiczne aspekty badań międzykulturowych (paradygmat ilościowy i
jakościowy).
Metodyczne aspekty działań animacyjnych o charakterze międzykulturowym
Rozwój społeczności partycypacyjnej metodami animacji.
Komunikacja międzykulturowa jako wyzwanie cywilizacyjne.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda sytuacyjna, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

90% obecności na zajęciach i aktywnego zaangażowania w dyskusję.
projekt, prezentacja opracowanie prezentacji wybranej literatury przedmiotu z tezami do
dyskusji. Przygotowanie szkicu projektu o tematyce międzykulturowej.
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Opracowywanie danych jakościowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDS.240.5cdbee87b54a2.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Pedagogika

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Wprowadzenie w podstawową terminologię i metody opracowywania danych jakościowych w kontekście
wykorzystania nowych technologii.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat
specyﬁki badań jakościowych i metod opracowywania
danych jakościowych.

PED_K2_W02

zaliczenie na ocenę,
prezentacja
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W2

Student ma wiedzę dotyczącą sposobów
porównywania przypadków na podstawie danych
jakościowych z zastosowaniem dotychczas zdobytej
wiedzy pedagogicznej.

PED_K2_W01,
PED_K2_W03,
PED_K2_W04,
PED_K2_W06,
PED_K2_W08,
PED_K2_W10,
PED_K2_W14

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Posiada umiejętności przygotowania materiału
badawczego i opracowywania danych jakościowych.

PED_K2_U01

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U2

Potraﬁ opracowywać dane jakościowe pracując
w zespole.

PED_K2_U10,
PED_K2_U11

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U3

Student prezentuje opracowane przez siebie dane
jakościowe oraz wnioski uzyskane
z przeprowadzonego projektu.

PED_K2_U08

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U4

Student posługuje się literaturą anglojęzyczną podczas
zgłębiania współczesnych tendencji w opracowywaniu PED_K2_U12
danych jakościowych.

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
Ma nastawienie na rozwój własnych umiejętności
badawczych i krytyczne nastawienie wobec
analizowanych przez siebie treści.

PED_K2_K01,
PED_K2_K02,
PED_K2_K05,
PED_K2_K06

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

K2

Posiada przekonanie o potrzebie uwzględniania
dorobku metodologii badań pedagogicznych
w codziennej pracy pedagogicznej.

PED_K2_K02,
PED_K2_K03,
PED_K2_K04,
PED_K2_K05,
PED_K2_K06,
PED_K2_K07

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

K3

Student ma gotowość do rozwijania własnych
kompetencji związanych z realizacja zespołowych
projektów badawczych.

PED_K2_K01

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

K1

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

15

przygotowanie do zajęć

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
55

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Specyﬁka badań jakościowych prowadzonych z użyciem oprogramowania
CAQDAS. Analiza przykładowych opracowań danych przy użyciu oprogramowania.
Transkrypcja i umieszczenie materiału badawczego w programie. Wprowadzanie
zmiennych dla dokumentów.
2. Proces kodowanie. Zróżnicowane podejścia w metodologii badań jakościowych.
3. Tworzenie drzewa kodowego w oparciu o problematykę badawczą.
4. Kodowanie materiału w oparciu o drzewo kodowe.
5. Tworzenie matryc cytatów i tabel krzyżowych.
6. Sposoby wizualizacji danych przy użyciu funkcji programu MAXQDA.

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe, ćwiczenia
przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aby uzyskać zaliczenie z przedmiotu należy spełnić określone
warunki: • 85% obecności na zajęciach. • Poprawne wykonanie
wraz z grupą każdego z trzech zadań wyznaczonych między
kolejnymi spotkaniami: 1. Poprawne wykonanie zadania
weryﬁkującego umiejętność obsługi programu do analizy danych
jakościowych 2. Zakodowanie dostarczonych materiałów 3.
Stworzenie drzewa kodowego 4. Stworzenie prezentacji z
opracowaniem danych

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Podstawy interwencji kryzysowej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Grupa 3 zajęć specjalizacyjnych: Pedagogika
resocjalizacyjna

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDPRS.240.5cdbee9d12c36.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z teoretycznymi podstawami interwencji kryzysowej

C2

Rozwijanie umiejętności interwencji w różnych rodzajach kryzysu

C3

Rozwijanie wglądu intrapsychicznego

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

potrzebę dostosowania oddziaływań interwencyjnych
do proﬁlu kulturowego indywidualnego odbiorcy lub
grupy społecznej

PED_K2_W08

zaliczenie na ocenę

W2

znaczenie współpracy międzyinstucjonalnej
w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych

PED_K2_W09

zaliczenie na ocenę

W3

istotę interwencji kryzysowej

PED_K2_W10

zaliczenie na ocenę

W4

podstawowe koncepcje kryzysu i interwencji
kryzysowej

PED_K2_W10

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

konceptualizować interwencję kryzysową w aspekcie
jednostkowym i globalnym

PED_K2_U02

zaliczenie na ocenę

U2

ocenić zasadność stosowania interwencji kryzysowej
w konkretnej sytuacji

PED_K2_U03

zaliczenie na ocenę

U3

konstruować plan interwencji

PED_K2_U04

zaliczenie na ocenę

U4

w stopniu podstawowym interweniować w kryzysie,
tzn. diagnozować, analizować, empatyzować, być
wrażliwym na przeciwprzeniesienie

PED_K2_U07

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

reﬂektowania własnych uwarunkowań kulturowych

PED_K2_K01

zaliczenie na ocenę

K2

autoreﬂeksyjności

PED_K2_K02

zaliczenie na ocenę

K3

postępowania zgodnie z zasadami etyki zawodowej
w trakcie analizy oraz treningu rozwiązywania sytuacji
kryzysowych

PED_K2_K05

zaliczenie na ocenę

K4

do pracy samodzielnej i w zespole

PED_K2_K07

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie projektu

10

przygotowanie do zajęć

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Filozoﬁczne i psychologiczne podstawy interwencji kryzysowej

W3

2.

Podstawowe koncepcje kryzysu i interwencji kryzysowej

W4

3.

Stres, napięcie, skala wskaźników zmian życiowych, syndrom stresu
pourazowego, koncepcja resilience

W3

4.

Zasady, procedury prowadzenia interwencji, interwencja kryzysowa a terapia,
zespoły interdyscyplinarne, system oraz grupy wsparcia

W2, U2

5.

Empatia i język ciała

U4

6.

Przeniesienie – przeciwprzeniesienie – superwizja

U4

7.

Przykłady proﬁlowanej interwencji kryzysowej

W1, U3, U4, K1, K2, K3,
K4

8.

Kulturowe aspekty interwencji kryzysowej

W1, K1, K2

9.

Interwencja telefoniczna oraz interwencja kryzysowa w sieci

W3, U3

10.

Prawne aspekty interwencji kryzysowej

W2, W3

11.

Transkryzys, ekokryzys i teoria chaosu

U1

12.

Antycypacyjne i prewencyjne modele interwencji kryzysowej

W4

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, inscenizacja, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest min. 90% frekwencji na zajęciach,
aktywność studenta w trakcie zajęć (teoretyczna i warsztatowa),
zespołowe przygotowanie i zaprezentowanie projektu interwencji
zaliczenie na ocenę
kryzysowej. Ocena końcowa stanowi średnią ważoną ocen uzyskanych z
poszczególnych cząstkowych form zaliczenia z następującymi wagami: 
aktywność studenta (1,5)  projekt interwencji kryzysowej (1,5)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach obowiązkowa. Znajomość głównych kierunków psychologicznych, psychologii rozwojowej oraz
psychopatologii; znajomość zasad tworzenia lokalnego systemu wsparcia.

Sylabusy
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Dom kultury – polskie i zagraniczne doświadczenia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Grupa 1 zajęć specjalizacyjnych: Animacja społecznokulturowa

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDASKS.240.5cdbee8d5790c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski
Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Dom kultury jest takim typem instytucji, która najbardziej predestynowana jest do wdrażania animacji społecznej
i kulturalnej, z tego względu oraz dlatego, że właśnie w tych instytucjach w Polsce bardzo rzadko animacja jest
praktykowana, student będzie miał okazję starannie przeanalizować sposób funkcjonowania domów kultury
a także poszerzyć wiedzę na temat różnych modeli tych instytucji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

k_W07 (P7S_WK) Ma rozszerzoną wiedzę o różnych
rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia
społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach
istotnych z punktu widzenia procesów edukacyjnych,
ze szczególnym uwzględnieniem animacji
i organizowania działalności kulturalnej.

PED_K2_W07

zaliczenie na ocenę,
kazus, esej

W2

k_W14 (P7U_W) Posiada uporządkowaną wiedzę
w zakresie pedagogiki porównawczej ukierunkowaną
na działalność animacyjną i organizowanie działalności
kulturalnej.

PED_K2_W14

zaliczenie na ocenę,
kazus, esej

W3

k_W12 (P7S_WG) Ma uporządkowaną wiedzę
o podmiotach działalności edukacyjnej, pogłębioną
w zakresie działalności społeczno - kulturalnej.

PED_K2_W12

zaliczenie na ocenę,
kazus, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

k_U01 (P7U_U, P7S_UW) Posiada umiejętność
wykorzystywania wiedzy teoretycznej do opisu
i analizowania sytuacji i procesów pedagogicznych
poszerzoną o formułowanie własnych opinii oraz
krytyczny dobór danych i metod analizy
ukierunkowaną na działalność społeczno - kulturalną.

PED_K2_U01

kazus

U2

k_U07 (P7S_UW) Ma pogłębione umiejętności
obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania
PED_K2_U07
złożonych sytuacji edukacyjnych oraz analizowania
motywów i wzorów ludzkich zachowań.

kazus

U3

k_U04 (P7U_U, P7S_UK) Potraﬁ generować oryginalne
rozwiązania złożonych problemów pedagogicznych
i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz
przewidywać skutki planowanych działań w praktyce
działalności społeczno - kulturalnej.

PED_K2_U04

esej

U4

k_U03 (P7S_UW, P7S_UO, P7S_UK) Potraﬁ wybrać
i zastosować właściwy dla danej działalności społeczno
– kulturalnej sposób postępowania dobierając
adekwatne strategie działań, metody, formy i środki
pracy w celu udzielania wsparcia poszczególnym
podmiotom edukacyjnych.

PED_K2_U03

zaliczenie na ocenę, esej

K1

k_K04 (P7S_KR, P7S_KO) Posiada przekonanie
o potrzebie kierowania się rozwagą i etyką
w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań
społeczno - kulturalnych.

PED_K2_K04

esej

K2

k_K05 (P7S_KR, P7S_KO) Jest przekonany
o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób
profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej;
dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy
etyczne związane z własną i cudzą pracą; poszukuje
optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania
nieprawidłowych działań w obszarze animacji.

PED_K2_K05

esej

K3

k_K06 (P7U_K, P7S_KO) Odznacza się gotowością
do przejęcia odpowiedzialności za własne
przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje
i prowadzone działania oraz ich skutki, a także
do promowania wartości odpowiedzialności
w środowisku.

PED_K2_K06

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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K4

k_K07 (P7U_K, P7S_KO, P7S_KK) Posiada nastawienie
na identyﬁkowanie problemów edukacyjnych, jest
gotowy do komunikowania się i współpracy
z otoczeniem, w tym z osobami niebędącymi
specjalistami w danej dziedzinie, oraz do aktywnego
uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących
działania pedagogiczne i animacyjne.

PED_K2_K07

esej

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

20

przygotowanie do zajęć

25

przygotowanie do sprawdzianu

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Domy kultury jako instytucja – cechy specyﬁczne.
2. Model domu kultury – pojęcie.
3. Modele domów kultury w Polsce– ujęcie historyczne (domy ludowe/domy
społeczne w Polsce przedwojennej; dom kultury w scentralizowanej strukturze
PRL; domy kultury po 1989 roku)
5. Modele domów kultury – wybrane doświadczenia w krajach zachodnich
6. Współczesny dom kultury w Polsce w świetle badań.
7. W poszukiwaniu nowego modelu domu kultury.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3, K4

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę, kazus,
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Ocena końcowa jest wypadkową ocen cząstkowych, które
student będzie otrzymywał za zadania wykonywane w toku
zajęć, w tym prace pisemne sprawdzające jego wiedzę oraz
umiejętność jej zastosowania do analizy konkretnych
przypadków.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Prawne podstawy działalności społeczno-kulturalnej Polityka kulturalna

Sylabusy
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Tożsamość pedagoga
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDS.240.5cdbee87da284.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Pedagogika

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Wiedza ogólnopedagogiczna z zakresu podstawowych pojęć pedagogicznych, statusu pedagogiki jako nauki
(podział i metodologia nauk), współczesnych kierunków i teorii wychowania, komunikacji interpersonalnej oraz
wiedza z zakresu specjalizacji. Cele szczegółowe: 1. Zapoznanie studentów z antropologicznymi i
metodologicznymi kategoriami pedagogiki humanistyczno-egzystencjalnej. 2. Przeprowadzenie przez każdego
studenta analizy, zdobytej w trakcie studiów, wiedzy pedagogicznej („zimnej” i „gorącej”, ogólnopedagogicznej
i specjalizacyjnej). 3. Zaprezentowanie ich krytycznej syntezy z perspektywy uzasadnionych merytorycznie
preferencji określających zawodową tożsamość konkretnego studenta-pedagoga.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

zna i rozumie pojęcie „kategorii” i jej metodologiczne
zastosowanie – również w pedagogice.

PED_K2_W01

egzamin

W2

zna i rozumie przedmiotową specyﬁkę pedagogicznej
wiedzy „zimnej” i „gorącej”.

PED_K2_W02

egzamin

W3

zna i rozumie założenia pedagogiki humanistycznoegzystencjalnej w zakresie kategorii antropologicznych
(koncepcji człowieka, jego świata życia codziennego
PED_K2_W03
i świata przeżywanego, dialogu i komunikacji
interpersonalnej, sytuacji i relacji pedagogicznej,
odpowiedzialności i sensu) i metodologicznych
(fenomenologii oraz hermeneutyki)

egzamin

W4

zna i rozumie interpretacje pojęcia tożsamości
z perspektywy rozwojowej, społeczno-kulturowej,
pedagogicznej oraz pojęcie koncepcji
wychowania/edukacji.

PED_K2_W03,
PED_K2_W04

egzamin

W5

posiada mentalną „mapę” osobistej wiedzy
i umiejętności komunikacyjnych i metodycznych

PED_K2_W01,
PED_K2_W05

egzamin

U1

potraﬁ zoperacjonalizować pojęcie kategorii
na potrzeby określania osobistej koncepcji
pedagogicznej odzwierciedlającej jego zawodową
tożsamość.

PED_K2_U02

egzamin

U2

potraﬁ wskazać specyﬁkę wiedzy „zimnej” i „gorącej”.

PED_K2_U01

egzamin

U3

potraﬁ przeprowadzić krytyczną analizę założeń
pedagogiki egzystencjalno-humanistycznej w celu
doprecyzowania osobistej tożsamości zawodowej

PED_K2_U03

egzamin

U4

potraﬁ skonstruować, zaprezentować i opisać „mapę”
przekazanej i nabytej przez niego w trakcie studiów
ogólnej i specjalizacyjnej wiedzy pedagogicznej,
(„gorącej” i „zimnej”).

PED_K2_U01,
PED_K2_U09

egzamin

U5

potraﬁ wskazać te ew. wydarzenia ze swojej biograﬁi
oraz z doświadczenia praktycznego, które były
kluczowe w kształtowaniu się jego koncepcji
wychowania

PED_K2_U10

egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

potraﬁ zaprezentować w sposób komunikatywny
skonstruowaną przez siebie (lub zespołowo) „mapę”
nabytej w trakcie studiów wiedzy „zimnej” i „gorącej”.

PED_K2_K03

egzamin

K2

poszerza samoświadomość potrzeby interioryzacji
nabytej wiedzy oraz umiejętności w celu ich
wykorzystywania w konkretnych sytuacjach
pedagogicznych, jak również uzasadniania swoich
decyzji i działań. posiadania osobistej koncepcji
tworzenia i bycia w sytuacjach wychowawczych,

PED_K2_K02,
PED_K2_K06

egzamin

K3

wzmacnia przekonanie o wartości ogólnoludzkich
i zawodowych kompetencji społecznych w pracy
pedagogicznej

PED_K2_K01

egzamin

Bilans punktów ECTS

Sylabusy
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Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

przygotowanie projektu

10

analiza i przygotowanie danych

5

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

8

przygotowanie eseju

12

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Deﬁniowanie pojęcia „kategoria”, określanie jej funkcji, podawanie przykładów

W1, U1

2.

Deﬁniowanie wiedzy „gorącej” i „zimnej”. Koncepcja pedagogiczna i jej składowe.
Repetytorium z podziału wiedzy pedagogicznej oraz nauk pomocniczych.
Struktura koncepcji studiów z podziałem na wiedzę i umiejętności
ogólnopedagogiczne i specjalizacyjne

W2, U2, K1

3.

Pojęcie tożsamości z perspektywy rozwojowej, społeczno-kulturowej,
pedagogologicznej.

W4, K2

4.

Założenia pedagogiki humanistyczno-egzystencjalnej: antropologia (holistyczna
koncepcja człowieka, egzystencja
i świat życia codziennego/przeżywanego, komunikacja interpersonalna a
dialogiczność relacji w sytuacji pedagogicznej, odpowiedzialność pedagoga

W3, U3, K3

5.

Metodologia i metodyka (zasady poznania fenomenologicznego, deskrypcja i
postawa fenomenologiczna, struktura procesu rozumienia, egzystencjalne
nadawanie znaczeń a hermeneutyka pedagogiczna).

W3, U5, K2

6.

Studenckie prezentacje „mapy” wiedzy pedagogicznej.

W5, U4, U5, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
• warunki dopuszczenia do egzaminu: obecność na 80% zajęć zaliczenie
prezentacji „mapa wiedzy pedagogicznej" (projekt) • warunki zaliczenia
przedmiotu: pozytywna ocena pisemnej pracy egzaminacyjnej (5-6 stron
tekstu sformatowanego) wysokość oceny końcowej zależy od jakości
pracy egzaminacyjnej (jej wartości merytorycznej, samodzielności i
reﬂeksyjności opracowania, komunikatywności wypowiedzi).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wiedza ogólnopedagogiczna z zakresu podstawowych pojęć pedagogicznych, statusu pedagogiki jako nauki (podział i
metodologia nauk), współczesnych kierunków i teorii wychowania, komunikacji interpersonalnej oraz wiedza z zakresu
specjalizacji.

Sylabusy
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Samopomoc w resojalizacji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Grupa 3 zajęć specjalizacyjnych: Pedagogika
resocjalizacyjna

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDPRS.240.5cdbee9d3dc55.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Pedagogika

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

przekazanie studentowi wiedzy i umiejętności w obszarze samopomocy w resocjalizacji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zna, w sposób pogłębiony, kategorie i pojęcia
organizujące wiedzę i działanie w ramach określonych
koncepcji, teorii opisujących ideę samopomocy

W2

ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur
społecznych i instytucjach życia społecznego oraz
zachodzących między nimi relacjach istotnych
z punktu widzenia ruchy samopomocy w resocjalizacji

W3

ma uporządkowaną wiedzę o celach, organizacji
i funkcjonowaniu ruchu samopomocy w resocjalizacji

PED_K2_W01

raport, prezentacja,
aktywność na zajęciach
(aktywność w trakcie
zajęć jest punktowana
przez osobę
prowadzącą),

PED_K2_W07

raport, prezentacja,
aktywność na zajęciach
(aktywność w trakcie
zajęć jest punktowana
przez osobę
prowadzącą),

PED_K2_W09

raport, prezentacja,
aktywność na zajęciach
(aktywność w trakcie
zajęć jest punktowana
przez osobę
prowadzącą),

PED_K2_U05

prezentacja, aktywność
na zajęciach (aktywność
w trakcie zajęć jest
punktowana przez osobę
prowadzącą),

PED_K2_U07

raport, aktywność na
zajęciach (aktywność w
trakcie zajęć jest
punktowana przez osobę
prowadzącą),

PED_K2_K02

aktywność na zajęciach
(aktywność w trakcie
zajęć jest punktowana
przez osobę
prowadzącą),

PED_K2_K07

aktywność na zajęciach
(aktywność w trakcie
zajęć jest punktowana
przez osobę
prowadzącą),

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

posiada pogłębioną umiejętność samodzielnego
analizowania tekstów, krytycznej oceny stanowisk
teoretycznych oraz argumentacji własnego stanowiska
kierując się przy tym zasadami etycznymi.

U2

ma pogłębione umiejętności obserwowania,
diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych
sytuacji dotyczących działania grup samopomocowych
oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich
zachowań.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

ma nastawienie na własny rozwój zawodowy oraz
posiada przekonanie o potrzebie podejmowania
świadomych działań w kierunku zdobywania
i poszerzania profesjonalnej wiedzy i umiejętności.

K2

posiada nastawienie na identyﬁkowanie problemów,
jest gotowy do komunikowania się i współpracy
z otoczeniem, w tym z osobami niebędącymi
specjalistami w danej dziedzinie, oraz do aktywnego
uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących
działania na rzecz osób zrzeszających się w grupy
samopomocowe

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

Sylabusy
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przygotowanie raportu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

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.

1. Ujęcie deﬁnicyjne samopomocy

W1, U1

2.

2. Samopomoc w teorii i praktyce psychopedagogicznej

W1, W2, U1, K1

3.

3. Cel normy i struktura grup samopomocowych

W2, W3, U1, U2, K1

4.

4. Metody pomocy i samopomocy w uzależnieniach

W2, W3, U2, K1, K2

5.

7. Wspólnoty organizujące się wokół idei samopomocy

W2, W3, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
analiza przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

raport, prezentacja, aktywność na
zajęciach (aktywność w trakcie zajęć
jest punktowana przez osobę
prowadzącą),

Warunkiem uzyskania zaliczenia z przedmiotu jest:
aktywność na zajęciach (dyskusja- aktywność w trakcie
zajęć jest punktowana przez osobę prowadzącą),
przygotowanie i przedstawienie wybranej grupy
samopomocowe wraz z prezentacją multimedialną,
sprawozdanie z uczestnictwa w 3 otwartych mitingach
różnych grup samopomocowych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
-

Sylabusy
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Funkcjonowanie środowiskowych instytucji kultury
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Grupa 1 zajęć specjalizacyjnych: Animacja społecznokulturowa

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDASKS.240.5cdbee8d9fda5.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski
Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

K_W09 Ma uporządkowaną wiedzę o celach,
organizacji i funkcjonowaniu instytucji edukacyjnych,
pogłębioną w zakresie działalności kulturalnej P7U_W,
P7S_WK

PED_K2_W09

projekt

233 / 387

K_W12 Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę
o różnych podmiotach edukacyjnych oraz
środowiskach wychowawczych, ich specyﬁce
i procesach w nich zachodzących, ze szczególnym
uwzględnieniem działalności społeczno-kulturalnej
P7S_WG

PED_K2_W12

projekt

U1

K_U03 Potraﬁ wybrać i zastosować właściwy dla
pedagoga/animatora sposób postępowania dobierając
adekwatne strategie działań, metody, formy i środki
pracy w celu udzielania wsparcia poszczególnym
podmiotom edukacyjnym P7S_UW

PED_K2_U03

projekt

U2

K_U07 Ma pogłębione umiejętności obserwowania,
diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych
sytuacji edukacyjnych oraz analizowania motywów
i wzorów ludzkich zachowań P7S_UW

PED_K2_U07

projekt

K1

K_K03 Posiada przekonanie o wartości teoretycznej
wiedzy pedagogicznej i powiązanych z nią innych
dyscyplin nauki jako podstawie orientacyjnej dla
wszelkich profesjonalnych działań pedagogicznych
związanych z działalnością społeczno - kulturalną
P7U_K, P7S_KR

PED_K2_K03

projekt

K2

K_K08 Ma przekonanie o wartości zachowania
dziedzictwa kulturowego i upowszechniania wiedzy
o nim. P7U_K, P7S_KO

PED_K2_K08

projekt

W2

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie projektu

20

przygotowanie do ćwiczeń

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Tematyka zajęć: Podstawa prawna domów kultury, ich rodzaje i organizatorzy,
Wizja/misja/cele działalności domów kultury w Polsce, Kadra domów kultury,
Oferta domów kultury, Uczestnicy domów kultury, Rola domu kultury w
środowisku lokalnym, Ministerialny program dotacyjny Dom Kultury+ i jego
oddziaływanie, Domy kultury prowadzone metoda CAL, Domy kultury
„społecznościowe”, Partycypacja społeczności lokalnej w funkcjonowaniu
środowiskowych instytucji kultury

1.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uzyskanie pozytywnej oceny z projektu działań doskonalących
funkcjonowanie wybranej środowiskowej instytucji kultury. 80% obecności
na ćwiczeniach oraz aktywny udział w zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Seminarium dyplomowe 2
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDS.2C0.5ca75b5904424.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Pedagogika

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
10.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem jest wsparcie studentów w przygotowaniu pracy magisterskiej i wprowadzeniu do samodzielnej pracy
naukowej. Cel to zdobycie umiejętności samodzielnego sformułowania problemu badawczego, analizowania
zjawisk i problemów społecznych, przeprowadzenia badań empirycznych, wyciągania wniosków z rezultatów tych
badań i samodzielnego przygotowania pisemnej pracy magisterskiej.

Sylabusy

236 / 387

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Podstawowa wiedza na temat pedagogicznych
kategorii pojęciowych organizujących wiedzę
operacyjną: pedagogika, subdyscypliny pedagogiczne,
wychowanie, kształcenie, rozwój, proces, sytuacja,
relacja, komunikacja, podmioty relacji, koncepcje
i teorie pedagogiczne. Ma elementarną wiedzę
o projektowaniu i prowadzeniu badań w pedagogice
służących diagnozie pedagogicznej jednostki, rodziny,
grupy, społeczności lokalnej. Podstawowa wiedza
z zakresu podstaw kształtowania się stosunków
interpersonalnych, teorii komunikowania
interpersonalnego oraz zaburzeń procesów
komunikacyjnych w relacjach międzyludzkich.

PED_K2_W01,
PED_K2_W04,
PED_K2_W11

zaliczenie

PED_K2_U02,
PED_K2_U04,
PED_K2_U07

zaliczenie

PED_K2_K03,
PED_K2_K05

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Potraﬁ posługiwać się podstawowymi pojęciami
teoretycznymi analizując motywy i wzory ludzkich
zachowań, diagnozując i prognozując sytuacje oraz
analizować strategie działań praktycznych
w odniesieniu do różnych kontekstów działalności
pedagogicznej. Posiada podstawowe umiejętności
obserwowania, analizowania, i interpretowania
różnorodnych zjawisk społecznych oraz potraﬁ
powiązać je z różnymi obszarami działalności
pedagogicznej. Posiada podstawową umiejętność
pisania tekstów naukowych oraz stosowania reguł
dotyczących ochrony własności intelektualnej, potraﬁ
w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się
na tematy dotyczące wybranych zagadnień
pedagogicznych z wykorzystaniem różnych ujęć
teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku
pedagogiki, jak i innych dyscyplin.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Posiada przekonanie o sensie, wartości i potrzebie
podejmowania aktywnych indywidualnych
i zespołowych działań pedagogicznych w środowisku
społecznym. Posiada nastawienie na identyﬁkowanie
dylematów i problemów etycznych w pracy
pedagogicznej oraz na ich rozwiązywanie

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

Przygotowanie prac pisemnych

70

Sylabusy
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przeprowadzenie badań literaturowych

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
125

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

Przygotowanie prac pisemnych

70

przygotowanie do egzaminu

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
125

ECTS
10.0

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.

• Zasady pisania prac magisterskich
• Określanie problematyki badawczej i tematu pracy
• Techniki poszukiwania literatury przedmiotu i źródeł
• Technika pisania pracy
• Konstrukcja pracy - zasady opracowania koncepcji i planu pracy
• Przedstawianie planów pracy, referowanie koncepcji
• Poszanowanie praw własności intelektualnej
• Przygotowanie pracy do obrony

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
zaliczenie na podstawie przygotowanej pracy magisterskiej
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Semestr 4
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
zaliczenia na podstawie przygotowanej pracy magisterskiej

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecnośc na zajęciach jest obowiązkowa

Sylabusy
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Pedagogika szkolna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Grupa 3 zajęć specjalizacyjnych: Pedagogika
resocjalizacyjna

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDPRS.240.5cdbee9d671d9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Pedagogika

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z teoretycznymi podstawami pedagogiki szkolnej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

absolwent posiada pogłębioną i uporządkowaną
wiedzę na temat przedmiotowej i metodologicznej
specyﬁki pedagogiki szkolnej oraz na temat jej
powiązań z innymi dyscyplinami nauk.

PED_K2_W04

egzamin pisemny

W2

absolwent posiada podstawową i pogłębioną wiedzę
w zakresie teorii szkoły a zwłaszcza na temat
sposobów uzasadniania niezbędności szkoły, na temat
jej funkcji, zadań i środków.

PED_K2_W04

egzamin pisemny

W3

student posiada podstawową i pogłębioną wiedzę
na temat teoretycznych ujęć roli i zadań pedagoga
szkolnego prezentowanych w regulacjach prawnych
oraz w literaturze pedagogicznej.

PED_K2_W09

egzamin pisemny

W4

absolwent posiada uporządkowaną i pogłębioną
wiedzę o głównych podmiotach występujących
w rzeczywistości szkolnej i procesach w niej
zachodzących.

PED_K2_W12

egzamin pisemny

W5

absolwent posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie
pedagogiki porównawczej dotyczącej pedagogiki
szkolnej.

PED_K2_W14

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

absolwent posiada pogłębione umiejętności wyboru,
analizowania, strukturyzowania, porządkowania,
interpretowania oraz integrowania teoretycznej wiedzy PED_K2_U01
pedagogicznej i nauk pomocniczych w celu analizy
złożonych problemów w zakresie pedagogiki szkolnej.

egzamin pisemny, esej

U2

absolwent posiada umiejętność sprawnego
posługiwania się wybranymi ujęciami teoretycznymi
w celu analizowania działań podejmowanych przez
pedagoga szkolnego.

PED_K2_U02

egzamin pisemny, esej

U3

absolwent posiada umiejętność wybierania
i zastosowania adekwatnych strategii działań, metod,
form i środków pracy w celu udzielania wsparcia
poszczególnym podmiotom edukacyjnym.

PED_K2_U03

egzamin pisemny, esej

PED_K2_K03

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

absolwent dowodzi ukształtowanego przekonania
o wartości teoretycznej wiedzy pedagogicznej
i powiązanej z nią wiedzy w zakresie innych dyscyplin
nauki jako podstawy orientacyjnej dla wszelkich
profesjonalnych działań pedagogicznych.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

przygotowanie eseju

10

Sylabusy
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przygotowanie do egzaminu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pedagogika szkolna jako subdyscyplina pedagogiki; główne koncepcje ujęć
teoretycznych pedagogiki szkolnej, deﬁnicje, struktura przedmiotowa, powiązania
z innymi subdyscyplinami pedagogiki i naukami pomocniczymi.

W1

2.

Teoria szkoły jako dyscyplina składowa pedagogiki szkolnej; deﬁnicje, struktura
przedmiotowa, pedagogiczna teoria szkoły a socjologiczne i organizacyjne teorie
szkoły.

W2, U1

3.

Pedagogika szkolna jako dyscyplina praktyczna. Aktualne regulacje prawne i ich
implikacje dla roli i zadań pedagoga szkolnego oraz dla przygotowania
zawodowego pedagogów szkolnych.

W3, U2, K1

4.

Główne podmioty występujące w szkole oraz podstawowe procesy zachodzące w
rzeczywistości szkolnej.

W4, U3

5.

Rola i zadania pedagoga szkolnego na tle porównawczym. Doradca szkolny,
pedagog szkolny, psycholog szkolny – podobieństwa i różnice roli i zadań.

W5

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest złożenie w terminie
egzamin pisemny, esej określonym przez prowadzącego eseju na jeden z podanych tematów i
uzyskanie pozytywnej oceny z tej pracy.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak wymagań wstępnych

Sylabusy
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Pedagogika teatralna z elementami warsztatu kompetencji teatralnych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Grupa 1 zajęć specjalizacyjnych: Animacja społecznokulturowa

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDASKS.240.5cdbee8dd5648.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest wyposażenie studenta w podstawową wiedzę i umiejętności niezbędne do zrozumienia
głównych założeń pedagogiki teatru i edukacji przez teatr.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

k_W01 (P7U_W, P7S_WG) Zna i rozumie pojęcia:
pedagogika teatru i edukacja przez teatr

PED_K2_W01

zaliczenie na ocenę
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W2

k_W04 (P7U_W, P7S_WG) Zna interdyscyplinarne
podstawy pedagogiki teatru

PED_K2_W04

zaliczenie na ocenę

W3

k_W04 (P7U_W, P7S_WG) Zna tradycje, założone cele
i funkcje edukacji teatralnej

PED_K2_W04

zaliczenie na ocenę

W4

k_W09 (P7U_W, P7S_WK) Zna zasady funkcjonowania
amatorskiego ruchu teatralnego (w tym teatru
szkolnego)

PED_K2_W09

zaliczenie na ocenę

W5

k_W11 (P7S_WG) Zna ćwiczenia rozwijające warsztat
teatralny

PED_K2_W11

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

k_U02 (P7S_UW) Potraﬁ wymienić i objaśnić główne
koncepcje wychowania przez sztukę

PED_K2_U02

zaliczenie na ocenę

U2

k_U09 (P7S_UW, P7U_U) Umie wymienić i objaśnić
zasady prowadzenia zajęć teatralnych z zakresu
twórczości własnej i upowszechniania

PED_K2_U09

zaliczenie na ocenę

U3

k_U01 (P7U_U, P7S_UW) Potraﬁ wskazać mocne i słabe
strony rozwiązań systemowych w zakresie edukacji
teatralnej w Polsce

PED_K2_U01

zaliczenie na ocenę

U4

k_U11 (P7S_UU) Potraﬁ przeprowadzić ćwiczenia
rozwijające warsztat teatralny uczestników

PED_K2_U11

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

k_K08 (P7U_K, P7S_KO) Jest przekonany o potrzebie
edukacji teatralnej w społeczeństwie

PED_K2_K08

zaliczenie na ocenę

K2

k_K07 (P7U_K, P7S_KO, P7S_KK) Jest gotowy
współuczestniczyć w rozwiązywaniu problemów
dotyczących optymalizacji edukacji teatralnej

PED_K2_K07

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie eseju

15

przygotowanie do egzaminu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Pedagogika teatru i edukacja teatralna – ustalenia deﬁnicyjne.
2. Interdyscyplinarne podstawy pedagogiki teatru.
3. Istota edukacji przez teatr – upowszechnianie wiedzy o teatrze (edukacja do
odbioru sztuki) oraz amatorska twórczość teatralna (edukacja przez własną
twórczość w zakresie sztuki).
4. Tradycje, założone cele, zadania i funkcje edukacji teatralnej.
5. Idea ruchu amatorskiego i teatru szkolnego.
6. Główne koncepcje wychowania przez sztukę.
7. Modele edukacji teatralnej.
8. Zasady prowadzenia zajęć teatralnych z zakresu twórczości własnej i
upowszechniania.
9. Edukacja nieformalna i alternatywne formy edukacji w kontekście sztuki teatru.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną Ocena końcowa stanowi średnią
ważoną ocen uzyskanych z poszczególnych cząstkowych form zaliczenia
zaliczenie na ocenę z następującymi wagami: - test sprawdzający (2,0) - przygotowanie pracy
pisemnej (esej) na temat dobrych praktyk związanych z amatorskim
uprawianiem sztuki (1,0). - obecność na zajęciach (minimum 80%)

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Badania eksperymentalne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Grupa 3 zajęć specjalizacyjnych: Pedagogika
resocjalizacyjna

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDPRS.240.5cdbee9d91100.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Pedagogika

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

poznaje istotność klarownych konceptualizacji
i operacjonalizacji w ramach badań
eksperymentalnych.

PED_K2_W01

projekt, prezentacja

W2

poznaje wagę manipulacji eksperymentalnych.

PED_K2_W02

projekt, prezentacja

W3

potraﬁ interpretować efekty główne i efekty
interakcyjne

PED_K2_W02

projekt, prezentacja

Sylabusy
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W4

umie analizować i interpretować wyniki
eksperymentalne odnośnie ogólnych pytań, które
sobie stawaliśmy na początek projektu

PED_K2_W02

projekt, prezentacja

U1

będzie uczony jak klarownie stworzyć konceptualizacje
PED_K2_U01
i operacjonalizacje niezbędne do badań empirycznych.

projekt, prezentacja

U2

będzie uczony jak korzystać z manipulacji
eksperymentalnych.

PED_K2_U06

projekt, prezentacja

U3

będzie rozumiał wagę efektów głównych i efektów
interakcyjnych w ramach badaniach empirycznych.

PED_K2_U06

projekt, prezentacja

U4

będzie uczony jak analizować i interpretować dane
w ramach schematu eksperymentalnego 2x2

PED_K2_U09

projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

w ramach ćwiczeń student poznaje istność i siłę
skonkretyzowania pojęć na bardziej czytelne
konceptualizacje i operacjonalizacje.

PED_K2_K03

projekt, prezentacja

K2

student poznaje istność i siłę manipulacji
eksperymentalnych jako unikatowy element metody
eksperymentalnej, który pozwala wyciągnąć wnioski
z łańcucha przyczynowo skutkowego.

PED_K2_K03

projekt, prezentacja

K3

student będzie rozumiał różnice między odrębnymi
efektami pojedynczych czynników niezależnych, ale
i też pomiędzy rożnymi efektami, które mogą się
pojawić w ramach interakcji między nimi.

PED_K2_K03

projekt, prezentacja

K4

student rozwija swoją elastyczność poznawczą
interpretując dane eksperymentalne. Student nie tylko
poznaje krytyczną wagę klarownych konceptualizacji
i operacjonalizacji głównych pojęć, ale i też uczy się
jak interpretować dane w ramach obszerniejszych
pytań, które nas intrygują.

PED_K2_K03

projekt, prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie raportu

20

przygotowanie do ćwiczeń

10

przeprowadzenie badań empirycznych

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wstęp

W1, U1, K1

2.

Rola eksperymentów w naukach społecznych I

W1, U1, K1

3.

Rola eksperymentów w naukach społecznych II

W1, U1, K1

4.

Konceptualizacja

W1, U1, K1

5.

Operacjonalizacja I

W1, U1, K1

6.

Operacjonalizacja II

W1, U1, K1

7.

Efekty główne

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4

8.

Efekty interakcyjne I

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4

9.

Efekty interakcyjne II

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4

10.

Co dane mówią nam o szerszych tematach, które nas interesują?

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4

11.

Istotność statystyczna

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4

12.

2x2 ANOVA I

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4

13.

2x2 ANOVA II

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4

14.

Studenckie prezentacje multimedialne I

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4

15.

Studenckie prezentacje multimedialne II

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, seminarium, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wprowadzenie własnego projektu (zbieranie i analizy własnych danych),
projekt, prezentacja podsumowanie projektu w piśmie (raport końcowy) i w mowie (w krótkiej
prezentacji)
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Edukacja na rzecz dziedzictwa kulturowego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Grupa 1 zajęć specjalizacyjnych: Animacja społecznokulturowa

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDASKS.240.5cdbee8e21362.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Pedagogika

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

posiada podstawową wiedzę na temat dziedzictwa
kulturowego, jego rodzajów; zna i rozumie określenie
dziedzictwa kulturowego, kultury przestrzeni; zna rolę
dziedzictwa kulturowego w przekazie
międzypokoleniowym, wychowaniu i edukacji, ma
świadomość odpowiedzialności za zachowanie
dziedzictwa kulturowego regionu, kraju

PED_K2_W04

egzamin pisemny
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W2

rozumie wagę dziedzictwa dla kształtowania
tożsamości kulturowej; zna najważniejsze instytucje
zajmujące się ewidencją, ochroną, promocją,
upowszechnianiem dziedzictwa

PED_K2_W12

egzamin pisemny

W3

zna i rozumie posiada szczegółową wiedzę na temat
etycznych aspektów roli zawodowej oraz podstaw
prawnych regulujących działalność podmiotów
edukacyjnych w obszarze edukacji na rzecz
dziedzictwa kulturowego

PED_K2_W15

egzamin pisemny

W4

zna i rozumie ma rozszerzoną wiedzę o różnych
rodzajach struktur społecznych i instytucjach ochrony
i upowszechniania dziedzictwa oraz zachodzących
między nimi relacjach istotnych z punktu widzenia
procesów edukacyjnych.

PED_K2_W07

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie
dziedzictwa kulturowego regionu, kraju

PED_K2_U05

egzamin pisemny

U2

posiada umiejętność upowszechniania wiedzy
o dziedzictwie; potraﬁ sprawnie porozumiewać się
przy użyciu różnych kanałów i technik
komunikacyjnych (prezentacja multimedialna)
ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak
i z odbiorcami spoza grona specjalistów, korzystając
z nowoczesnych rozwiązań technologicznych

PED_K2_U08

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

ma przekonanie o wartości zachowania dziedzictwa
kulturowego i upowszechniania wiedzy o nim

PED_K2_K08

egzamin pisemny

K2

jest gotowy do identyﬁkowania problemów
edukacyjnych, jest gotowy do komunikowania się
i współpracy z otoczeniem w tym z osobami
z instytucji ochrony i upowszechniania dziedzictwa
kulturowego oraz do aktywnego uczestnictwa
w grupach i organizacjach realizujących działania
pedagogiczne.

PED_K2_K07

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

25

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

przygotowanie do egzaminu

15

przygotowanie do sprawdzianu

15

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
90

ECTS
3.0
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Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Miejsce edukacji na rzecz dziedzictwa kulturowego we współczesnej
pedagogice.
2. Wkład pedagogiki kultury w myślenie o dziedzictwie (wybrane problemy).
3. Pojęcie dziedzictwa i jego rodzaje.
4. Dziedzictwo jako wartość. Pojęcie „wyjątkowa wartość uniwersalna”.
5. Podstawowe pojęcia edukacji na rzecz dziedzictwa kulturowego
6. Edukacja na rzecz dziedzictwa kulturowego wobec wielokulturowości i
globalizmu.
7. Idea zrównoważonego rozwoju. Zastosowania.
8. Dziedzictwo kulturowe w praktyce edukacyjnej.
9. Polskie obiekty na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego
UNESCO oraz inne katalogi dziedzictwa europejskiego, światowego.
10. Ku nowej ﬁlozoﬁi dziedzictwa.
11. Rozważania o istocie dziedzictwa europejskiego.
(W trakcie wykładów wykorzystana zostanie prezentacja multimedialna, ﬁlm,
pokaz, dyskusja, wykład konwersatoryjny i wykład problemowy).

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda sytuacyjna, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
• forma egzaminu - test wiadomości. • forma egzaminu: pisemna. •
warunki zaliczenia: uzyskanie określonej z góry liczby punktów na
egzaminie, wykazanie się konkretnymi umiejętnościami doboru formy
ochrony do obiektu dziedzictwa; • warunki dopuszczenia do egzaminu:
udział w zajęciach (frekwencja), zaliczenie wykładu, aktywność w trakcie
dyskusji.
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Metody badań jakościowych w pedagogice resocjalizacyjnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Grupa 3 zajęć specjalizacyjnych: Pedagogika
resocjalizacyjna

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDPRS.240.5cdbee9db8cbb.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Pedagogika

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem jest zapoznanie studenta ze specyﬁką badań jakościowych oraz stosowanych w ich ramach strategii
badawczych na gruncie pedagogiki resocjalizacyjnej. Student pozna metody i techniki badawcze oraz charakter
badań w tzw. „trudnym terenie”, jakim są instytucje izolacyjne lub enklawy biedy w środowisku miejskim, co
pozwoli mu dobierać i konstruować narzędzia badawcze adekwatne do przedmiotu i terenu badań.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Zna, w sposób pogłębiony, kategorie i pojęcia języka
pedagogiki oraz paradygmaty metodologiczne,
organizujące wiedzę i działanie w ramach określonych
koncepcji, teorii oraz praktyk pedagogicznych
stosowanych w pedagogice resocjalizacyjnej, co
pozwala mu na zastosowanie podejścia jakościowego
od momentu zbierania danych za po ich opracowanie,
analizę, prezentację i wykorzystanie w praktyce.

PED_K2_W01

zaliczenie pisemne

W2

Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę
o przedmiotowej i metodologicznej specyﬁce
pedagogiki resocjalizacyjnej oraz jej powiązaniach
z innymi dyscyplinami nauk pedagogicznych jak
i z metodologią nauk, szczególnie w zakresie metod,
technik i narzędzi badawczych z pola strategii
jakościowych.

PED_K2_W02

zaliczenie pisemne

W3

Ma pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi społecznych
i o rządzących nimi prawidłowościach istotnych
z punktu widzenia procesów metodologicznych.

PED_K2_W06

zaliczenie pisemne

W4

Ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur
społecznych i instytucjach życia społecznego oraz
zachodzących między nimi relacjach istotnych
z punktu widzenia procesów metodologicznych.

PED_K2_W07

zaliczenie pisemne

W5

Ma uporządkowaną wiedzę o kulturowych
uwarunkowaniach procesów edukacyjnych
i społecznych w kontekście ich badania.

PED_K2_W08

zaliczenie pisemne

W6

Ma uporządkowaną wiedzę na temat planowania
i projektowania procesów wychowania, kształcenia
i upowszechniania wiedzy pedagogicznej
ukierunkowaną na zastosowanie praktyczne
w kontekście uzyskanych wyników badań.

PED_K2_W11

zaliczenie pisemne

W7

Posiada szczegółową wiedzę na temat etycznych
aspektów roli zawodowej w kontekście roli badacza
oraz podstaw prawnych regulujących działalność
podmiotów edukacyjnych w obszarze działalności
pedagoga resocjalizacyjnego.

PED_K2_W15

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Posiada pogłębione umiejętności wyboru,
analizowania, strukturyzowania, porządkowania,
interpretowania oraz integrowania teoretycznej wiedzy
PED_K2_U01
pedagogicznej i nauk pomocniczych w celu analizy
złożonych problemów pedagogicznych w kontekście
metodologicznym.

projekt

U2

Posiada pogłębioną umiejętność samodzielnego
analizowania tekstów, krytycznej oceny stanowisk
teoretycznych oraz argumentacji własnego stanowiska
kierując się przy tym zasadami etycznymi i wynikami
badan naukowych.

PED_K2_U05

projekt

U3

Posiada rozwinięte umiejętności badawcze: rozróżnia
orientacje w metodologii badań pedagogicznych,
formułuje problemy badawcze, dobiera adekwatnie
metody, techniki i konstruuje narzędzia badawcze;
opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań,
wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań
w kontekście strategii badań jakościowych
w pedagogice resocjalizacyjnej.

PED_K2_U06

projekt

Sylabusy
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Posiada rozwinięte umiejętności badawcze: rozróżnia
orientacje w metodologii badań pedagogicznych,
formułuje problemy badawcze, dobiera adekwatnie
metody, techniki i konstruuje narzędzia badawcze;
opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań,
wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań
w kontekście strategii badań jakościowych
w pedagogice resocjalizacyjnej.

PED_K2_U06

projekt

K1

Ma nastawienie na własny rozwój zawodowy oraz
posiada przekonanie o potrzebie podejmowania
świadomych działań w kierunku zdobywania
i poszerzania profesjonalnej wiedzy i umiejętności.

PED_K2_K02

zaliczenie pisemne,
projekt

K2

Posiada nastawienie na identyﬁkowanie problemów
edukacyjnych, jest gotowy do komunikowania się
i współpracy z otoczeniem, w tym z osobami
niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie, oraz
do aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach
realizujących działania pedagogiczne, służąc im
swoimi badawczymi umiejętnościami.

PED_K2_K07

zaliczenie pisemne,
projekt

U4

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie do egzaminu

10

przeprowadzenie badań literaturowych

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przygotowanie projektu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

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.

1. Specyﬁka metodologii badań jakościowych;

W1, W2, U1, U2, U4, K1

Sylabusy
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2.

2. Wybrane metody, techniki i narzędzia badawcze stosowane w badaniach
jakościowych ze szczególnym uwzlędnieniem badań terenowych;

W2, U1, K1

3.

3. Badania etnograﬁczne, autoetnograﬁczne, badania w działaniu (action
research), obserwacja uczestnicząca, wywiady narracyjne, itp. jako szczególny
rodzaj badań terenowych na gruncie pedagogiki i edukacji;

W1, W2, W3, W4, W5,
W7, U1, U4, K1

4.

4. Zastosowanie specyﬁcznych narzędzi do zbierania danych z terenu (m. in.
praca z aparatem fotograﬁcznym);

W1, W2, W5, U1, U4, K1,
K2

5.

5. Charakterystyka terenu badań- czym charakteryzuje się “trudny teren”
(zakłady karne, ośrodki dla młodzieży niedostosowanej społecznie i leczenia
uzależnień, zakłady porawcze, getta biedy, obozy dla uchodźców, itp) ?

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, U1, U2, U3, U4,
K1, K2

6.

6. Kodeksy etyczne w pracy badacza jakościowego;

W1, W7, U1, U4, K2

7.

7. Miejsce i społeczne usytuowanie badacza jakościowego w badaniach
terenowych;

W3, W4, W5, W6, U3, U4,
K1, K2

8.

8. Postawa badacza zaangażowanego a dylematy etyczne badań naukowych;

W7, U4, K1, K2

9.

9. Dylematy metodologiczne badacza w tzw. “trudnym terenie” (zakłady karne,
ośrodki dla młodzieży niedostosowanej społecznie i leczenia uzależnień, zakłady
porawcze, getta biedy, obozy dla uchodźców, itp.)

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, U4, K2

10.

10. Analiza sytuacji trudnych w badaniach terenowych i sposoby ich neutralizacji
w procesie badawczym. Perspektywa biograﬁczna I doświadczenia własne
słuchaczy.

W1, W2, W3, W4, W5,
W7, U3, U4, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Kolokwium, prezentacja projektu badawczego, obecność 95%
oraz aktywny udział w zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Student posiada podstawową wiedzę z zakresu metodologii badań pedagogicznych i płynnie posługuje się podstawowymi
pojęciami metodologicznymi.

Sylabusy
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Dziedzictwo kulturowe, jego ochrona i upowszechnianie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Grupa 1 zajęć specjalizacyjnych: Animacja społecznokulturowa

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDASKS.240.5cdbee8e5e132.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

zna podstawowe deﬁnicje dziedzictwa kulturowego,
jego rodzaje (tradycja, historia, pamięć-zbiorowa
i kulturowa),miejsca pamięci, przedmiot i metody
badań dziedzictwa. Ewolucja pojęcia dziedzictwo

PED_K2_W01

zaliczenie pisemne

W2

ma wiedzę na temat głównych koncepcji-konwencji
ochrony dziedzictwa kulturowego oraz zna ich
najważniejsze założenia, zna główne problemy
podejmowane na gruncie ochrony dziedzictwa
kulturowego

PED_K2_W07

zaliczenie pisemne

Sylabusy

256 / 387

W3

posiada wiedzę na temat terminologii używanej
w ochronie dziedzictwa kulturowego na poziomie
podstawowym i zna podstawy prawne regulujące
działalność podmiotów edukacyjnych w obszarze
działalności pedagoga w kontekście dziedzictwa

PED_K2_W15

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ wykorzystać wiedzę zdobytą na zajęciach
do analizy obiektów dziedzictwa kulturowego i potraﬁ
podjąć działania na rzecz ochrony tych obiektów

PED_K2_U02

zaliczenie pisemne

U2

posiada umiejętność upowszechniania wiedzy
pedagogicznej; potraﬁ sprawnie porozumiewać się
przy użyciu różnych kanałów i technik
komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie
pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona
specjalistów, korzystając z nowoczesnych rozwiązań
technologicznych

PED_K2_U08

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

odznacza się gotowością do przejęcia
odpowiedzialności za różnorodność obiektów
dziedzictwa

PED_K2_K06

zaliczenie pisemne

K2

docenia znaczenie wiedzy o dziedzictwie dla rozwoju
kulturalnego jednostki i budowania więzi społecznych,
budowania relacji między jednostką a wspólnotą

PED_K2_K08

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

przygotowanie do ćwiczeń

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Określenie dziedzictwa kulturowego (tradycja, historia, pamięć-zbiorowa i
kulturowa). Rodzaje dziedzictwa. Dobro kultury, zabytek. Idea ochrony
dziedzictwa kulturowego – wprowadzenie (prezentacja multimedialna, wykład
konwersatoryjny, dyskusja, ﬁlm).
2. Tradycja ochrony dziedzictwa kulturowego. Polski system ochrony dziedzictwa
kulturowego (prezentacja multimedialna, wykład konwersatoryjny, dyskusja i/lub
ﬁlm).
3. Lista Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego (prezentacja
multimedialna, wykład konwersatoryjny, dyskusja i/lub ﬁlm).
4. Dziedzictwo kulturowe jako wartość (prezentacja multimedialna, wykład
konwersatoryjny, dyskusja i/lub ﬁlm).
5. Wartości zabytków (prezentacja multimedialna, wykład konwersatoryjny,
dyskusja i/lub ﬁlm)
6. Percepcja dziedzictwa kulturowego i postawy wobec jego ochrony. Badania
percepcji krajobrazu kulturowego (wybrane przykłady).Idea swojskości krajobrazu
kulturowego. Koloryt lokalny. Rola samorządu w ochronie dziedzictwa
kulturowego. (prezentacja multimedialna, wykład konwersatoryjny, dyskusji i/lub
ﬁlmu.)
7. Kierunki zmian w ochronie dziedzictwa. Zagraniczne przykłady ochrony
dziedzictwa – wybrane przykłady. (prezentacja multimedialna, wykład
konwersatoryjny, dyskusja i/lub ﬁlm.)
8. Edukacja kulturalna społeczeństwa jako podstawa ochrony dziedzictwa.
Edukacja na rzecz dziedzictwa kulturowego (edukacja regionalna, edukacja
międzykulturowa). (prezentacja multimedialna, wykład konwersatoryjny, dyskusja
i/lub ﬁlm.)
9. Instytucje ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce i na świecie (wybrane
przykłady). (prezentacja multimedialna, wykład konwersatoryjny, dyskusja i/lub
ﬁlm.)
10. Raport nt. dziedzictwa kulturowego przygotowany na Kongres Kultury Polskiej
w 2009 r. (J. Purchla, A. Bohm). (prezentacja multimedialna, wykład
konwersatoryjny, dyskusja i/lub ﬁlm.)
11. Prawo ochrony dziedzictwa (prezentacja multimedialna, wykład
konwersatoryjny, dyskusja)
12. Przykłady upowszechniania dziedzictwa kulturowego (ﬁlmy).

1.

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, ﬁlm, ekspozycja
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

• forma zaliczenia: egzamin w formie testu wiadomości (standardowa
skala ocen). • wykazanie się konkretnymi umiejętnościami analizy
zaliczenie pisemne tekstów z zakresu dziedzictwa kulturowego itd.); • warunki dopuszczenia
zaliczenia.: frekwencja, aktywność, udział w zajęciach, zaliczenie
zadanych tekstów
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Analiza danych zastanych i przegląd systematyczny
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Grupa 3 zajęć specjalizacyjnych: Pedagogika
resocjalizacyjna

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDPRS.240.5cdbee9de2746.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Matematyka

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0540Matematyka i statystyka nieokreślone dalej

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest wyposażenie studentów w wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do przeprowadzania
analizy danych zastanych i przeglądu systematycznego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

posiada wiedzę o źródłach danych zastanych i ich
dostępności

PED_K2_W12

projekt
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W2

zna możliwości i ograniczenia analiz prowadzonych
na podstawie danych zastanych z różnych badań
edukacyjnych i społecznych

PED_K2_W04

projekt

W3

posiada pogłębioną wiedzę na temat poprawnego
opracowywania wyników badań na danych zastanych

PED_K2_W02

projekt

W4

posiada pogłębioną wiedzę na temat poprawnej
prezentacji wyników z badań na danych zastanych

PED_K2_W02

projekt

W5

posiada wiedzę o zaletach i ograniczeniach przeglądu
systematycznego

PED_K2_W02

projekt

W6

posiada wiedzę na temat strategii wyszukiwania
literatury będącej podstawą przeglądu
systematycznego

PED_K2_W02

projekt

W7

posiada wiedzę na temat przygotowania raportu
na podstawie rezultatów z przeglądu systematycznego

PED_K2_W02

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ ocenić jakość danych zastanych i sposobu
gromadzenia tych danych

PED_K2_U01

projekt

U2

posiada umiejętność pracy z dostępnymi bazami
danych, odnajduje w zbiorach danych informacje,
które potraﬁ wykorzystać do zaprojektowania badań

PED_K2_U05

projekt

U3

potraﬁ przeprowadzić możliwe analizy statystyczne
na danych zastanych adekwatnie do postawionych
problemów badawczych

PED_K2_U06

projekt

U4

opracowuje i raportuje uzyskane wyniki analiz
z danych zastanych o wysokich walorach
merytorycznych

PED_K2_U06

projekt

U5

posiada umiejętności interpretowania otrzymanych
wyników i formułowania na ich podstawie wniosków
badawczych w odniesieniu do weryﬁkowanych hipotez

PED_K2_U04

projekt

U6

potraﬁ deﬁniować pytania do przeglądu
systematycznego

PED_K2_U02

projekt

U7

posiada umiejętność selekcjonowania materiału
na podstawie kryterium włączenia i wyłączenia

PED_K2_U06

projekt

U8

potraﬁ dokonać ekstrakcji danych z raportów
podstawowych

PED_K2_U06

projekt

U9

potraﬁ dokonać syntezy zgromadzonego materiału
empirycznego

PED_K2_U04

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

posiada gotowość do krytycznej oceny jakości baz
danych zastanych i sposobu ich gromadzenia

PED_K2_K07

projekt

K2

gotowość do samodzielnego przeprowadzenia
przeglądu systematycznego

PED_K2_K06

projekt

K3

posiada przekonanie o konieczności przestrzegania
zasad etyki badacza

PED_K2_K04

projekt

Bilans punktów ECTS
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Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

45

przygotowanie projektu

35

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Źródła danych zastanych z badań edukacyjnych i społecznych - ich możliwości i
ograniczenia

W1, W2, U1, U2, K1

2.

Przykłady powszechnie dostępnych baz danych: PISA, TIMSS, PIRLS, Diagnoza
Społeczna, Europejski Sondaż Społeczny, badania GUS

W1, W2, U1, U2, K1

3.

Praca z dostępnymi bazami danych, odnajdywanie przydatnych informacji
(zmiennych) celem projektowania badań własnych.

W3, U2, U3, K1, K2

4.

Analiza statystyczna w oparciu o dane zastane na postawiony przez studenta
problem badawczy.

W3, U3, K2, K3

5.

Opracowywanie i wizualizacja rezultatów przeprowadzonych analiz.

W4, U4, K2, K3

6.

Raportowanie i prezentowanie uzyskanych wyników wraz z wnioskami i
postulatami pedagogicznymi.

W4, U4, U5, K3

7.

Podstawowe założenia metodologiczne przeglądu systematycznego

W5, U1, K1

8.

Formułowanie pytań do przeglądu systematycznego

W5, U6, K1

9.

Praca z anglojęzycznymi bazami danych (SAGE, Springer, Wiley, Taylor&Francis,
Campbell Collaboration etc.)

W1, W2, W6, U1, U2, K1

10.

Ekstrakcja danych z raportów podstawowych i przeprowadzenie syntezy

W7, U7, U8, K2, K3

11.

Raportowanie i prezentacja rezultatów przeglądu systematycznego

W7, U9, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe, udział w badaniach, ćwiczenia
przedmiotowe, konsultacje

Sylabusy

261 / 387

Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
• obecność na zajęciach (90%) • aktywność • złożenie raportu końcowego
z prowadzonych analiz • zaprezentowanie rezultatów swojej pracy na
forum grupy (prezentacja 10-15 minut) Ocena końcowa z przedmiotu
będzie stanowiła średnią arytmetyczną ocen uzyskanych z dwóch
modułów tematycznych (analiza danych zastanych, przegląd
systematyczny).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność w trakcie zajęć jest obowiązkowa. Wymagana znajomość zagadnień z zakresu metodologicznych podstaw badań
społecznych oraz odbyty kurs z zakresu elementów statystyki i metod opracowywania danych ilościowych.

Sylabusy
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Proﬁlaktyka zaburzeń w zachowaniu dzieci i młodzieży
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Grupa 2 zajęć specjalizacyjnych: Pedagogika
społeczno-opiekuńcza

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDPSOS.240.5cdbee9408fc2.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny
Poziom kształcenia
drugiego stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne

Języki wykładowe
Polski
Dyscypliny
Pedagogika
Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20, ćwiczenia: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi proﬁlaktyki zaburzeń
w zachowaniu dzieci i młodzieży mające umożliwić porządkowanie wiedzy w zakresie planowania i ewaluowania
skutecznej proﬁlaktyki oraz przyczynić się do wzrostu skuteczności działań wychowawczych. Uzupełnieniem
wykładu są ćwiczenia przedmiotowe.

C2

Celem ćwiczeń jest porządkowanie wiedzy w zakresie: planowania proﬁlaktycznej pracy wychowawczej oraz
rozwijanie umiejętności potrzebnych do pełnienia roli skutecznego wychowawcy (opiekuna) i prowadzącego
zajęcia o charakterze psychoedukacyjnym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Podstawowy zakres wiedzy na temat specyﬁki działań
proﬁlaktycznych. Zna podstawowe terminy i deﬁnicje
związane z proﬁlaktyką zaburzeń w zachowaniu.
Wskazuje pożądane oddziaływania wychowawcze
stanowiące podstawę proﬁlaktyki. Zna wybrane
koncepcje, modele, poziomy i strategie proﬁlaktyki.
Umie określić czynniki ryzyka i czynniki chroniące
właściwe dla określonych środowisk wychowawczych.
Rozumie znaczenie diagnozy w proﬁlaktyce. Rozumie
istotę znaczenia wysokich kwaliﬁkacji i kompetencji
osób inicjujących działania proﬁlaktyczne oraz potraﬁć
je określić. Rozumie znaczenie współdziałania
środowiska rodzinnego, szkolnego/instytucji
opiekuńczo-wychowawczej i lokalnego w efektywnych
oddziaływaniach proﬁlaktycznych. Rozumie znaczenie
ewaluacji prowadzonej proﬁlaktyki.

PED_K2_W01,
PED_K2_W05,
PED_K2_W06,
PED_K2_W11

egzamin pisemny

PED_K2_U01,
PED_K2_U02,
PED_K2_U03,
PED_K2_U07,
PED_K2_U09,
PED_K2_U11

projekt, zaliczenie

PED_K2_K04,
PED_K2_K05,
PED_K2_K06

projekt, zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Zaplanować scenariusze do zajęć proﬁlaktycznych
z zachowaniem zasad tworzenia programów dla grupy
docelowej na poziomie proﬁlaktyki uniwersalnej.
Potraﬁ przeprowadzić zajęcia z grupą w oparciu
o wybrany scenariusz zajęć proﬁlaktycznych. Umie
inicjować pracę w grupie z wykorzystaniem metod
aktywnych. Potraﬁ konstruktywnie reagować
na sytuacje trudne pojawiające się podczas
współdziałania członków grupy.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Prezentowania krytycznej i otwartej postawy wobec
zmian w procesie grupowym. Podejmowania działań
w oparciu o reguły i zasady organizowania bezpiecznej
pracy psychoedykacyjnej z podopiecznymi.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

20

ćwiczenia

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie projektu

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

6

poprawa projektu

6

przygotowanie do ćwiczeń

10

Sylabusy
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przygotowanie do egzaminu

18

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
40

ECTS
1.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wykład:
Podstawy prawne działań proﬁlaktycznych.
Proﬁlaktyka jako korekta i kompensacja nieprawidłowości wychowawczych.
Koncepcje proﬁlaktyki oraz modele wspomagania dzieci i młodzieży w rozwoju.
Poziomy, strategie i programy działań proﬁlaktycznych.
Metody i techniki aktywizujące wykorzystywane w działaniach proﬁlaktycznych,
kompensacyjnych i korekcyjnych.
Diagnoza jako warunek skutecznej proﬁlaktyki.
Kwaliﬁkacje i kompetencje osób prowadzących zajęcia proﬁlaktyczne.
Nauczyciele i rodzice jako podmioty współdziałania w obszarze proﬁlaktyki.
Partnerstwo i współpraca z instytucjami lokalnymi.
Ocena i ewaluacja działań proﬁlaktycznych.
Ćwiczenia:
Opracowywanie i prezentacja scenariuszy zajęć z zakresu proﬁlaktyki
uniwersalnej.
Metody i techniki aktywizujące podczas zajęć edukacyjnych.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, metoda sytuacyjna, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie z ćwiczeń.
Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie minimum 60%
poprawnych odpowiedzi z pisemnego egzaminu.

ćwiczenia

projekt, zaliczenie

Obecność oraz aktywne uczestnictwo w zajęciach. Przygotowanie i
przeprowadzenie przez studenta 45 minutowych zajęć proﬁlaktycznych
pozytywnie ocenionych przez prowadzącego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość zagadnień z zakresu: teoretycznych podstaw kształtowania stosunków interpersonalnych, psychologii
rozwojowej, wychowawczej i klinicznej; komunikacji interpersonalnej, procesów grupowych oraz zaburzeń w rozwoju dzieci i
młodzieży.
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Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Grupa 2 zajęć specjalizacyjnych: Pedagogika
społeczno-opiekuńcza

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDPSOS.240.5cdbee9431b03.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zdrowiu

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0988Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje
obejmujące zdrowie i opiekę społeczną

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 10, ćwiczenia: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z podstawowymi założeniami współczesnej koncepcji zdrowia jako teoretycznej podstawy
edukacji zdrowotnej oraz zasadami proﬁlaktyki problemów zdrowotnych i strategiami promocji zdrowia.

C2

Przygotowanie studentów do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu edukacji zdrowotnej oraz projektowania
programów promocji zdrowia.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

współczesną koncepcje zdrowia i jego uwarunkowań
jako teoretyczną podstawę edukacji zdrowotnej

PED_K2_W05

egzamin pisemny,
zaliczenie

W2

zjawisko podejmowania zachowań ryzykownych dla
zdrowia

PED_K2_W05,
PED_K2_W10

egzamin pisemny,
zaliczenie

W3

metodykę prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu
edukacji zdrowotnej

PED_K2_W05,
PED_K2_W10,
PED_K2_W13

egzamin pisemny,
zaliczenie

W4

założenia proﬁlaktyki problemów zdrowotnych
w różnych fazach życia oraz formy proﬁlaktyki
pierwotnej i drugorzędowej

PED_K2_W13

egzamin pisemny,
zaliczenie

W5

epidemiologię, symptomatologię i zasady proﬁlaktyki
chorób cywilizacyjnych

PED_K2_W13

egzamin pisemny,
zaliczenie

W6

cele, zadania i strategie promocji zdrowia

PED_K2_W13

egzamin pisemny,
zaliczenie

W7

zasady konstruowania programu promocji zdrowia

PED_K2_W13

egzamin pisemny,
zaliczenie

W8

informacje na temat zdrowia w zakresie racjonalnego
żywienia, higieny osobistej, aktywności ﬁzycznej,
proﬁlaktyki zaburzeń zdrowia psychicznego oraz
zachowań ryzykownych dla zdrowia

PED_K2_W05,
PED_K2_W13

egzamin pisemny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

samodzielnie zdobywać informacje na temat zdrowia
i jego zaburzeń korzystając z różnych źródeł i dokonać
ich krytycznej oceny

PED_K2_U02,
PED_K2_U05

egzamin pisemny,
zaliczenie

U2

posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu
pedagogiki, psychologii, socjologii i nauk medycznych
w celu opisywania i interpretowania problemów
wychowawczych i edukacyjnych związanych
ze zdrowiem, chorobą i proﬁlaktyką problemów
zdrowotnych, w tym mechanizmów zachowań
zdrowotnych podejmowanych przez ludzi w różnych
kontekstach środowiskowych

PED_K2_U01,
PED_K2_U02,
PED_K2_U07

egzamin pisemny,
zaliczenie

U3

projektować zajęcia edukacyjne z zakresu proﬁlaktyki
problemów zdrowotnych

PED_K2_U11

zaliczenie

U4

konstruować projekt promocji zdrowia w wybranym
środowisku

PED_K2_U02,
PED_K2_U03,
PED_K2_U11

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

dokonywania reﬂeksji na temat poziomu swojej wiedzy
na temat zdrowia i jego zaburzeń oraz podejmowania
działań ukierunkowanych na jej pogłębianie

PED_K2_K02

egzamin pisemny,
zaliczenie

K2

uznania konieczności inwestowania w zdrowie
i możliwości jego pozyskiwania

PED_K2_K03,
PED_K2_K06

egzamin pisemny,
zaliczenie

K3

rozwijania swoich kompetencji wychowawczych
i dydaktycznych w obszarze problematyki związanej
ze zdrowiem, jego ochroną i promocją

PED_K2_K01

egzamin pisemny,
zaliczenie

K4

deklarowania wysoką pozycję zdrowia we własnym
systemie wartości

PED_K2_K06

egzamin pisemny,
zaliczenie

K5

aktywnego uczestnictwa w grupach i instytucjach
podejmujących działania ukierunkowane na promocję
zdrowia

PED_K2_K07

egzamin pisemny,
zaliczenie
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K6

podejmowania działań ukierunkowanych na własny
rozwój zawodowy oraz posiada przekonanie
o potrzebie podejmowania świadomych działań
w kierunku zdobywania i poszerzania profesjonalnej
wiedzy i umiejętności w zakresie edukacji zdrowotnej
i promocji zdrowia

egzamin pisemny,
zaliczenie

PED_K2_K02

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

10

ćwiczenia

20

przygotowanie projektu

25

przygotowanie do egzaminu

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

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.

Pojęcie zdrowia w medycynie i naukach społecznych.

W1, U1, K1, K2

2.

Uwarunkowania zdrowia Styl życia jako czynnik warunkujący zdrowie. Podmiotowe W1, W2, U1, U2, K1, K2,
i społeczno-kulturowe uwarunkowania aktywności zdrowotnej
K4

3.

Proﬁlaktyka problemów zdrowotnych. Wybrane formy proﬁlaktyki pierwotnej i
drugorzędowej

W1, W4, U1, U2, K1, K2,
K3, K4, K5, K6

4.

Teoretyczne aspekty promocji zdrowia

W1, W6, W7, U1, U2, K1,
K2, K4, K5, K6

5.

Teoretyczne podstawy wychowania zdrowotnego i edukacji zdrowotnej

W3, U1, U2, U3, K1, K2,
K3, K4, K6

6.

Metodyka projektowania i ewaluacji programów promocji zdrowia oraz
prowadzenia zajęć edukacyjnych

W6, W7, U2, U3, U4, K1,
K2, K3, K4, K5, K6

7.

Konstruowanie projektu promocji zdrowia

W1, W2, W6, W7, W8,
U1, U2, U4, K1, K2, K3,
K4, K5, K6

8.

Konstruowanie scenariusza zajęć edukacyjnych i jego prezentacja

W1, W2, W3, W4, W5,
W7, W8, U1, U2, U3, K1,
K2, K3, K4, K5, K6
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, metoda sytuacyjna, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Egzamin w formie testowej. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest
zaliczenie ćwiczeń.

ćwiczenia

zaliczenie

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest minimum 80% frekwencja oraz
przygotowanie i zaprezentowanie projektu promocji zdrowia.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak wymagań wstępnych

Sylabusy
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Współczesne zagadnienia z pedagogiki specjalnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Grupa 2 zajęć specjalizacyjnych: Pedagogika
społeczno-opiekuńcza

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDPSOS.240.5cdbee9458515.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Pedagogika

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przybliżenie treści i zakresu zmiany paradygmatycznej w podejściu do problematyki niepełnosprawności
w kontekście interdyscyplinarnych ujęć i działań ortopedagogicznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

posiada wiedzę o społecznym wymiarze
ortopedagogiki, szansach i zagrożeniach jej rozwoju
w ponowoczesnym świecie.

PED_K2_W04

egzamin pisemny

W2

posiada wiedzę na temat społecznych i edukacyjnych
aspektów: normalizacji, autonomii, godności
i tożsamości w humanizacji pomocy i terapeutycznego
wsparcia osób z niepełnosprawnościami.

PED_K2_W06

egzamin pisemny

PED_K2_U02

egzamin pisemny

PED_K2_U01

wypowiedzi student w
trakcie kierowanej przez
prowadzącego dyskusji
grupowej i wykładu
problemowego

PED_K2_U04

wypowiedzi student w
trakcie kierowanej przez
prowadzącego dyskusji
grupowej i wykładu
problemowego

PED_K2_K01

wypowiedzi student w
trakcie kierowanej przez
prowadzącego dyskusji
grupowej i wykładu
problemowego

PED_K2_K05

wypowiedzi student w
trakcie kierowanej przez
prowadzącego dyskusji
grupowej i wykładu
problemowego

PED_K2_K06

wypowiedzi student w
trakcie kierowanej przez
prowadzącego dyskusji
grupowej i wykładu
problemowego

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

posiada umiejętność naukowego podejścia
w rozwiązywaniu problemów osób
z niepełnosprawnościami, biorąc pod uwagę kategorię
uszkodzeń i ograniczeń funkcji

U2

posiada umiejętność samodzielnego analizowania,
interpretowania i wykorzystania posiadanej wiedzy.

U3

posiada umiejętność organizowania i wprowadzania
zmian w środowisku lokalnym dla potrzeb
rehabilitacyjnych, edukacyjnych i społecznych dzieci,
młodzieży oraz dorosłych osób
z niepełnosprawnościami.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

przejawia gotowość do autooceny posiadanej wiedzy
merytorycznej i rozumie zarazem potrzebę jej
rozszerzania, selekcjonowania i aktualizowania, biorąc
pod uwagę zmieniającą się rzeczywistość oraz bariery
i możliwości wyrównywania szans osób z różną
niepełnosprawnością

K2

wyraża gotowość empatycznego rozumienia człowieka
Innego, wymagającego bezwarunkowej akceptacji
i wsparcia w rozwoju, edukacji i społecznym
funkcjonowaniu.

K3

kreuje w swoim zachowaniu i postawach wartość
odpowiedzialności w relacjach pomocowych
zorientowanych na osoby z ograniczoną sprawnością

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

15

przygotowanie do egzaminu

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

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.

WYKŁAD:
Pedagogika specjalna jako teoria i praktyka. Szanse i zagrożenia rozwoju
ortopedagogiki w ponowoczesności

W1

2.

Paradygmat niepełnosprawności i jej konsekwencje. Wybrane teorie i innowacyjne
kierunki analiz.

W1

3.

Osoby z niepełnosprawnościami: piętno, zagrożenie a interakcje społeczne.
Strategie działań naprawczych.

W2, K2

4.

Diagnoza i poradnictwo w procesie rehabilitacji. Systemowe działania w
przestrzeni społecznej i edukacyjnej.

W2, U1, U2, U3

5.

Jednostka o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Holistyczny model
deﬁniowania i pomocy specjalnej w kontekście biegu życia człowieka.

W2, U1, U2, U3, K1, K2

6.

Doświadczenia i koncepcje kształcenia integracyjnego – na przykładzie wybranych
krajów europejskich.

W1, W2, U2, U3, K1, K3

7.

Edukacja i rehabilitacja w kontekście podmiotowym i ekologicznym. Praktyczne
aspekty podejścia.

W1, W2, U2, U3, K1, K2,
K3

8.

ĆWICZENIA:
Paradygmatyczne zmiany we współczesnej pedagogice specjalnej.

W1, U2

9.

Współczesne systemy rewalidacji osób niepełnosprawnych, formy postępowania
terapeutyczno-wychowawczego i rehabilitacyjnego w poszczególnych rodzajach
niepełnosprawności.

W2, U1, U3, K1, K2, K3

10.

Środowisko rodzinne w procesie oddziaływań rewalidacyjnych: rola oraz zasady
współpracy i wsparcia.

W2, U1, U2, U3, K1, K2,
K3

11.

Nurt Disability Studies a problem wykluczenia osób niepełnosprawnych i idea ich
społecznej inkluzji.

W1, W2, U1, U2, U3, K2,
K3

12.

Sytuacja zawodowa osób z różnego typu niepełnosprawnością – programy
aktywizacji zawodowej.

U1, U2, U3, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody podające (wykład informacyjny, prelekcja, odczyt); metody problemowe (wykład problemowy, wykład
konwersatoryjny); metody aktywizujące (metoda przypadków, metoda sytuacyjna); metody praktyczne (pokaz, metoda
projektów, symulacja).
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Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny, wypowiedzi student w
trakcie kierowanej przez prowadzącego
dyskusji grupowej i wykładu problemowego

Warunki zaliczenia wykładu: pozytywny wynik z
egzaminu pisemnego, w formie testu
wielokrotnego wyboru z pytaniami otwartymi,
zaliczonego na poziomie min. 60%. Kryteria
oceny: 60%-dst; 65%-70% - plus dst; 75%-80% db; 85%-90% - plus db; 95%-100% - bdb

ćwiczenia

wypowiedzi student w trakcie kierowanej
przez prowadzącego dyskusji grupowej i
wykładu problemowego

Warunki zaliczenia ćwiczeń: 90% obecności na
zajęciach - aktywny udział w zajęciach; udział w
dyskusji grupowej na podstawie literatury
przedmiotu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wiedza humanistyczna i społeczna o charakterze interdyscyplinarnym zorientowana na pedagogikę specjalną.

Sylabusy
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Ochrona praw dziecka i rodziny – perspektywa porównawcza
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Grupa 2 zajęć specjalizacyjnych: Pedagogika
społeczno-opiekuńcza

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDPSOS.240.5cdbee948377c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny
Poziom kształcenia
drugiego stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Nauki prawne
Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest przekazanie uczestnikom kursu wiedzy z zakresu ochrony praw dziecka i rodziny,
ze szczególnym uwzględnieniem miejsca praw dziecka i rodziny w prawie polskim, europejskim
i międzynarodowym, charakterystyki praw przysługujących dziecku i rodzinie oraz sposobów ich prawnej
ochrony.

C2

Celem kształcenia jest nabycie oraz doskonalenie przez uczestników kursu umiejętności analizy tekstów
źródłowych, w tym aktów prawnych, analizy problemów o charakterze teoretycznym i praktycznym oraz
rozwijania umiejętności prowadzenia dyskusji naukowej.

C3

Celem kształcenia jest ukształtowanie w uczestnikach kursu kompetencji komunikacyjnych, organizacyjnych oraz
rozwijania gotowości do dalszego pogłębiania posiadanej wiedzy i umiejętności.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

znaczenie podstawowych terminów z zakresu
prawoznawstwa (prawo, system normatywny, akt
normatywny, wykładnia prawa, hierarchia aktów
prawa powszechnie obowiązującego)

PED_K2_W15

zaliczenie pisemne

W2

znaczenie podstawowych terminów związanych
z ochroną praw dziecka i rodziny (rodzina,
małżeństwo, pokrewieństwo, dziecko, prawo rodzinne,
prawa dziecka, prawa rodziny, piecza rodzicielska,
piecza zastępcza, ochrona, instytucja prawa, klauzula
generalna, prawa a obowiązki)

PED_K2_W15

zaliczenie pisemne

W3

podstawowe zasady leżące u podstaw ochrony praw
dziecka i rodziny (zasada dobra dziecka, zasada
równości, zasada poszanowania praw i
odpowiedzialności rodziców, zasada pomocy państwa
i inne)

PED_K2_W15

zaliczenie pisemne,
projekt

W4

Student wywodzi prawa przysługujące dziecku
i rodzinie z systemu praw człowieka

PED_K2_W15

zaliczenie pisemne,
projekt, dyskusja
grupowa

W5

akty prawne będące źródłami praw dziecka

PED_K2_W15

zaliczenie pisemne,
projekt

W6

Student na podstawie analizy aktów prawnych
charakteryzuje prawa przysługujące dziecku i rodzinie

PED_K2_W15

zaliczenie pisemne,
projekt

W7

prawne mechanizmy ochrony praw dziecka i rodziny

PED_K2_W15

zaliczenie pisemne,
projekt

W8

Student porównuje standard ochrony praw dziecka
i rodziny w polskim porządku prawnym oraz
w porządkach prawnych innych państw

PED_K2_W14

projekt, dyskusja
grupowa

W9

Student na podstawie analizy raportów, sprawozdań
i rekomendacji podmiotów prawa krajowego
i międzynarodowego charakteryzuje problem
przestrzegania praw dziecka i rodziny

PED_K2_W15

projekt

W10

Student formułuje zalecenia w zakresie optymalizacji
standardu przestrzegania praw dziecka i rodziny
w Polsce

PED_K2_W15

projekt, dyskusja
grupowa

W11

Student objaśnia rolę i zadania Rzecznika Praw
Dziecka i innych organów państwowych w ochronie
praw dziecka i rodziny

PED_K2_W15

zaliczenie pisemne,
projekt

W12

Student charakteryzuje zadania pełnione przez
organizacje pozarządowe dla ochrony praw dziecka
i rodziny

PED_K2_W15

zaliczenie pisemne,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student nabywa umiejętność analizy aktów prawa

PED_K2_U05

projekt

U2

Student nabywa umiejętność interpretacji aktów
prawa

PED_K2_U05

projekt

U3

Student doskonali umiejętność analizy tekstów
źródłowych

PED_K2_U05

projekt

Sylabusy
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U4

Student doskonali umiejętność pracy w grupie

PED_K2_U11

dyskusja grupowa

U5

Student doskonali umiejętność prowadzenia dyskusji

PED_K2_U09

dyskusja grupowa

U6

Student doskonali umiejętności samodzielnego
opracowania problemów o charakterze teoretycznym

PED_K2_U01

zaliczenie pisemne,
projekt

U7

Student doskonali umiejętność selekcjonowania
informacji pod kątem ich przydatności

PED_K2_U01

projekt

U8

Student doskonali umiejętność odnoszenia
rozstrzygnięć o charakterze teoretycznym do sfery
praktyki

PED_K2_U02

projekt, dyskusja
grupowa

U9

Student doskonali umiejętności argumentacyjne

PED_K2_U09

dyskusja grupowa

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student rozwija kompetencje komunikacyjne

PED_K2_K07

dyskusja grupowa

K2

Student uznaje ważność kreatywnego wyrażania myśli
i doświadczeń

PED_K2_K07

dyskusja grupowa

K3

Student rozwija kompetencje organizacyjne

PED_K2_K06

dyskusja grupowa

K4

Student wyraża gotowość do dalszego pogłębiania
wiedzy i umiejętności nabytych w toku zajęć

PED_K2_K02

dyskusja grupowa

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

15

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawowe zagadnienia z zakresu prawoznawstwa; analiza terminów
towarzyszących problematyce praw dziecka i rodziny

W1, W2, U3, U4, U5, U6,
U7, U9, K1, K2, K4

2.

Prawa dziecka i rodziny w kontekście systemu praw człowieka. Zasady leżące u
podstaw praw dziecka i rodziny

W3, W4, U1, U2, U3, U4,
U5, U6, U7, U8, U9, K1,
K2, K3, K4

3.

Miejsce praw dziecka i rodziny w polskim systemie prawa z uwzględnieniem
standardów europejskich i międzynarodowych

W5, U1, U2, U4, U5, U6,
U7, U8, U9, K1, K2, K3,
K4

Sylabusy
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4.

Charakterystyka praw dziecka i rodziny w prawie polskim w świetle prawa
unijnego i międzynarodowego oraz ustawodawstw innych krajów

W6, W7, U1, U2, U3, U4,
U5, U6, U7, U8, U9, K1,
K2, K3, K4

5.

Standard ochrony praw dziecka i rodziny; zalecenia i rekomendacje w zakresie
optymalizacji ochrony praw dziecka i rodziny

W10, W8, W9, U1, U2,
U3, U4, U5, U6, U7, U8,
U9, K1, K2, K3, K4

6.

Kompetencje i działalność Rzecznika Praw Dziecka oraz innych organów
państwowych w ochronie praw dziecka i rodziny; udział organizacji
pozarządowych w ochronie praw dziecka i rodziny

W11, W12, U1, U2, U3,
U4, U5, U6, U7, U8, U9,
K1, K2, K3, K4

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
analiza przypadków, pogadanka, objaśnienie, opis
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne, projekt, dyskusja
grupowa

Obecność na zajęciach (dopuszczalna jedna
nieusprawiedliwiona nieobecność); aktywność w
trakcie zajęć; zaliczenie kolokwium w formie pisemnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wymagania wstępne: zaliczenie kursu Prawo rodzinne i opiekuńcze (wykład 15 h)

Sylabusy
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Elementy mediacji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Grupa 2 zajęć specjalizacyjnych: Pedagogika
społeczno-opiekuńcza

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDPSOS.240.5cdbee94ac82f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski
Dyscypliny
Pedagogika

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest stworzenie studentom warunków do rozwijania umiejętności rozwiązywania konﬂiktów, uczenia
się negocjowania, prowadzenia mediacji, ważnych w kontaktach międzyludzkich.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student zna metody alternatywnego rozwiązywania
sporów oraz modele mediacji

PED_K2_W06,
PED_K2_W13

zaliczenie na ocenę
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W2

charakteryzuje procedurę mediacji i standardy
postępowania mediacyjnego

PED_K2_W11

zaliczenie na ocenę

W3

zna prawa i obowiązki mediatora

PED_K2_W15

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

stosuje strategie negocjacji i mediacji
w rozwiązywaniu symulowanych sytuacji
konﬂiktowych

PED_K2_U03

zaliczenie na ocenę

U2

rozwija swoje kompetencje w zakresie asertywnego
komunikowania się

PED_K2_U09,
PED_K2_U10

zaliczenie na ocenę

PED_K2_K02

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

posiada przekonanie, iż konﬂikt między ludźmi można
rozwiązać w drodze negocjacji i mediacji
we współpracy skonﬂiktowanych stron

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Metody alternatywnego rozwiązywania sporów oraz modele mediacji.
2. Kompetencje interpersonalne podstawą skuteczności działań negocjacyjnych i
mediacyjnych. Warunki efektywnego porozumiewania się i techniki asertywnej
komunikacji.
3. Diagnoza konﬂiktu: typy konﬂiktów i ich dynamika, style reagowania w
konﬂikcie. Symulacja sytuacji konﬂiktowej.
4. Negocjacje w konﬂikcie; rodzaje negocjacji, interesy w negocjacjach. Typy
negocjatorów i ich strategie. Ćwiczenie negocjacyjne.
5. Zasady mediacji i procedura mediacji. Symulacja modelowa mediacji.
6. Trening mediacyjny.
7. Konstruowanie ugody. Koło satysfakcji. Prawa i obowiązki mediatora. Kodeks
etyczny mediatora.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda sytuacyjna, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe, metody eksponujące
(ﬁlm, pokaz)
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie z oceną dobrą student uzyska na podstawie stuprocentowej
obecności na zajęciach oraz aktywnego w nich udziału. Prezentacja
zaliczenie na ocenę
określonego zagadnienia jest dowolna dla studenta, który pragnie
uzyskać ocenę dobry plus lub bardzo dobry.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończony kurs z komunikacji interpersonalnej

Sylabusy
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Diagnozowanie w działalności społeczno-opiekuńczej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Grupa 2 zajęć specjalizacyjnych: Pedagogika
społeczno-opiekuńcza

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDPSOS.240.5cdbee94d3f93.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski
Dyscypliny
Pedagogika

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest zapoznanie z teoretycznymi podstawami diagnozowania w obszarze pedagogiki.
Przekazanie wiedzy dotyczącej podstawowych obszarów diagnozowania pedagogicznego. Celem kształcenia jest
przekazanie wiedzy dotyczącej podstawowych metod, technik i narzędzi wykorzystywanych do diagnozowania
w pedagogice. Przygotowanie do podejmowania i podtrzymania kontaktu diagnostycznego z różnymi podmiotami
(dziecko, rodzic, rodzina, grupa, środowisko lokalne, instytucja). Wykształcenie umiejętności zbierania i analizy
danych oraz formułowania na ich podstawie wniosków. Przygotowanie do samodzielnego przygotowania projektu
oddziaływań wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych na podstawie diagnozy

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

deﬁniuje znaczenie podstawowych terminów z zakresu
diagnostyki (diagnoza, diagnoza rozwinięta, decyzyjna
badania diagnostyczne, metoda, technika, narzędzie,
środowisko lokalne)

PED_K2_W04

zaliczenie pisemne,
egzamin pisemny / ustny

W2

zna założenia teoretyczno-metodologiczne
diagnozowania w pedagogice

PED_K2_W04

zaliczenie pisemne,
egzamin pisemny / ustny

W3

diagnozuje wybrane środowisko (szkolne, rodzinne)

PED_K2_W08

zaliczenie pisemne,
egzamin pisemny / ustny

U1

nabywa umiejętność analizowania i interpretowania
orientacji badawczych występujących w diagnozie
pedagogicznej oraz stosowanych w ich ramach metod
i technik diagnozowania odnosząc je do wybranych
stanowisk teoretycznych

PED_K2_U03,
PED_K2_U08

zaliczenie pisemne,
egzamin pisemny / ustny

U2

doskonali umiejętność analizowania poszczególnych
etapów diagnozy pedagogicznej z uwzględnieniem
podstawowej wiedzy z zakresu pedagogiki

PED_K2_U05

zaliczenie pisemne,
egzamin pisemny / ustny

U3

doskonali umiejętność pracy w grupie

PED_K2_U11

zaliczenie pisemne,
egzamin pisemny / ustny

U4

doskonali umiejętność selekcjonowania informacji pod
kątem ich przydatności

PED_K2_U09

zaliczenie pisemne,
egzamin pisemny / ustny

U5

doskonali umiejętność odnoszenia rozstrzygnięć o
charakterze teoretycznym do sfery praktyki

PED_K2_U04

zaliczenie pisemne,
egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

ma świadomość etycznego wymiaru diagnozowania

PED_K2_K05

zaliczenie pisemne,
egzamin pisemny / ustny

K2

rozwija cechy reﬂeksyjnego badacza

PED_K2_K06

zaliczenie pisemne,
egzamin pisemny / ustny

K3

rozwija kompetencje organizacyjne

PED_K2_K07

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

20

ćwiczenia

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do ćwiczeń

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wyjaśnienia terminologiczne

W1, K2

2.

Analiza podstawowych pojęć i deﬁnicje diagnozy

W1, W2, U4

3.

Analiza etapów postepowania diagnostycznego

W2, U1

4.

Analiza warsztatu diagnostycznego pedagoga

U2, U3, U4, K2

5.

Analiza instytucji o charakterze społeczno-opiekuńczym

W3, U3, U5, K3

6.

Uwarunkowania procesu diagnostycznego

W2, U1, U2, U4

7.

Analiza potrzeb oraz sposoby ich zaspokajania u dzieci, młodzieży, osób starszych

W3, U4

8.

Specjalne potrzeby edukacyjne

W1, U2, K2

9.

Diagnoza nauczycielska, zasady etyczne w pracy wychowawczej

U2, U4, K1, K3

10.

Sposoby diagnozowania rodziny

W3

11.

Analiza metod technik i narzędzi w diagnozie rodzinnej

W2, W3, U1, U2

12.

Diagnoza ucznia w środowisku szkolnym

W3, K3

13.

Analiza wybranych technik i narzędzi do diagnozowania sytuacji szkolnej ucznia

W3, U2, U3

14.

Diagnoza zaburzeń w zachowaniu dziecka i jego rozwoju

W1, W3, U4

15.

Analiza wybranych technik i narzędzi do diagnozowania zaburzeń w zachowaniu i
rozwoju dziecka

W2, W3, U4, U5, K2, K3

16.

Czynniki wpływające na trafność diagnozy

W2, W3, U4, U5

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia
przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny / ustny Odpowiedź prawidłowa na 2 pytania

zaliczenie pisemne

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest 100% obecność na
wszystkich zajęciach (indywidualne zaliczenie ewentualnych
udokumentowanych i usprawiedliwionych nieobecności); aktywne
uczestnictwo w zajęciach; Pozytywne zaliczenie pisemnego
kolokwium z zagadnień omówionych na zajęciach oraz literatury
podanej przez prowadzącego.
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Podstawy badań ewaluacyjnych w pedagogice społeczno-opiekuńczej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Grupa 2 zajęć specjalizacyjnych: Pedagogika
społeczno-opiekuńcza

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDPSOS.240.5cdbee95095de.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski
Dyscypliny
Pedagogika

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest przekazanie uczestnikom kursu wiedzy dotyczącej badań ewaluacyjnych w pedagogice
społeczno-opiekuńczej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student zna podstawowe pojęcia związane z ewaluacją PED_K2_W02,
w pedagogice społeczno-opiekuńczej.
PED_K2_W07

projekt, zaliczenie
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W2

PED_K2_W02,
PED_K2_W08,
PED_K2_W09,
PED_K2_W11,
PED_K2_W12,
PED_K2_W15

projekt, zaliczenie

PED_K2_U01,
PED_K2_U02,
PED_K2_U04,
PED_K2_U05,
PED_K2_U06,
PED_K2_U07,
PED_K2_U11

projekt, zaliczenie

Uczestnik zajęć kieruje się reﬂeksyjnym podejściem
do projektowanych przez siebie działań społecznoopiekuńczych.

PED_K2_K01,
PED_K2_K02,
PED_K2_K03,
PED_K2_K04,
PED_K2_K05,
PED_K2_K06,
PED_K2_K07

projekt, zaliczenie

Student ocenia krytycznie analizowane przez siebie
raporty ewaluacyjne

PED_K2_K02,
PED_K2_K03,
PED_K2_K04,
PED_K2_K05,
PED_K2_K06,
PED_K2_K07

projekt, zaliczenie

Student zna podstawy planowania i przeprowadzania
badań ewaluacyjnych w działalności pedagogicznej.

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student projektuje plan badania ewaluacyjnego
z uwzględnieniem specyﬁki badanego działania.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

K2

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

20

przygotowanie do zajęć

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

przygotowanie projektu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
55

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Cele, deﬁnicje i różne sposoby rozumienia ewaluacji
2. Rodzaje ewaluacji ze względu na umiejscowienie ewaluatora i czas
przeprowadzania badania
3. Etapy badania ewaluacyjnego
4. Kryteria ewaluacyjne
5. Pytania badawcze w ewaluacji
6. Wskaźniki w badaniu ewaluacyjnym
7. Metodologia badania ewaluacyjnego. Metody ilościowe i jakościowe
8. Przykładowe narzędzia badawcze w ewaluacji
9. Analiza danych ilościowych w badaniu ewaluacyjnym
10. Analiza danych jakościowych w badaniu ewaluacyjnym
11. Struktura raportu ewaluacyjnego

1.

W1, W2, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

projekt, zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
• Poprawne wykonanie wraz z grupą każdego z ćwiczeń
przeprowadzonych podczas zajęć. • 80% obecności na zajęciach. Każda
nieobecność zobowiązuje do wykonania i omówienia na dyżurze
ćwiczenia, stanowiącego przedmiot zajęć, na których student był
nieobecny. Wykonanie ćwiczenia jest konieczne niezależnie od przyczyny
nieobecności. • Uzyskanie poprawnej oceny z kolokwium zaliczeniowego.
• Opracowanie i zaprezentowanie wraz z grupą planu ewaluacji projektu
społecznego wybranego przez grupę.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Wprowadzenie do terapii rodziny
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Grupa 2 zajęć specjalizacyjnych: Pedagogika
społeczno-opiekuńcza

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDPSOS.240.5cdbee9559a0b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski
Dyscypliny
Psychologia

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

• ogólna znajomość przebiegu procesów rozwojowych, emocjonalnych, komunikacyjnych, strukturalnych
w rodzinie

C2

• ogólna znajomość najważniejszych zagadnień dotyczących systemowej terapii rodzin

C3

• znajomość podstawowych technik pracy terapeuty z rodziną

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

k_W01 - zna w sposób pogłębiony wielowymiarowość
zjawiska: rodzina; posiada wiedzę nt. najważniejszych
elementów systemowego rozumienia rodziny; P7U_W,
P7S_WG

PED_K2_W01,
PED_K2_W02,
PED_K2_W03,
PED_K2_W04

zaliczenie pisemne, esej

W2

k_W05 - ma pogłębioną wiedzę na temat specyﬁki faz
rozwoju człowieka, a także ma pogłębioną wiedzę
dotyczącą diagnozowania i przebiegu procesów
rozwojowych, emocjonalnych, komunikacyjnych
i strukturalnych rodziny; P7S_WG

PED_K2_W01,
PED_K2_W02,
PED_K2_W08,
PED_K2_W09,
PED_K2_W10

zaliczenie pisemne, esej

W3

k_W10 - ma pogłębioną wiedzę na temat faz życia
rodzinnego, a także umie określić strategie
podstawowych stanów jej funkcjonowania
w sytuacjach zagrożenia; P7U_W, P7S_WG

PED_K2_W01,
PED_K2_W02,
PED_K2_W03,
PED_K2_W08,
PED_K2_W09,
PED_K2_W10

zaliczenie pisemne, esej

U1

k_U01-posiada pogłębioną umiejętność
rozpoznawania, modyﬁkowania oraz oceny
nieprawidłowości w funkcjonowaniu rodziny; P7U_U,
P7S_UW

PED_K2_U01,
PED_K2_U02,
PED_K2_U03,
PED_K2_U04,
PED_K2_U05,
PED_K2_U08

zaliczenie pisemne, esej

U2

PED_K2_U01,
PED_K2_U02,
k_U03 – odznacza się dużą umiejętnością
PED_K2_U03,
w dokonywaniu wyboru właściwych działań
PED_K2_U04,
pomocowych, adekwatnych do ujawnionych deﬁcytów;
PED_K2_U05,
P7S_UW; P7S_UO; P7S_UK
PED_K2_U06,
PED_K2_U08

zaliczenie pisemne, esej

U3

k_U04 - ma umiejętność konstruowania własnych
strategii terapeutycznych ukierunkowanych
na określone sytuacje problemowe oraz potraﬁ
generować oryginalne rozwiązania złożonych
problemów rodzinnych, a także przewidywać skutki
planowanych działań; P7U_U, P7S_UK

PED_K2_U01,
PED_K2_U02,
PED_K2_U03,
PED_K2_U04,
PED_K2_U05,
PED_K2_U06,
PED_K2_U08

zaliczenie pisemne, esej

K1

k_K01 – ma nastawienie na dokonywanie samooceny
poziomu kompetencji terapeutycznych oraz posiada
przekonanie o potrzebie podejmowania świadomych
działań w kierunku zdobywania i poszerzania rozwoju
warsztatu zawodowego; P7U_K, P7S_KR

PED_K2_K01,
PED_K2_K02,
PED_K2_K03,
PED_K2_K04

zaliczenie pisemne, esej

K2

k_K04 – posiada przekonanie o wartości i potrzebie
zachowania się w sposób profesjonalny oraz
przestrzegania zasad etyki zawodu terapeuty; ,
P7S_KR; P7S_KO

PED_K2_K01,
PED_K2_K02,
PED_K2_K03

zaliczenie pisemne, esej

K3

k_K05 – posiada nastawienie na identyﬁkowanie
dylematów i problemów etycznych w pracy
terapeutycznej z rodzinami oraz na ich rozwiązywanie.
P7S_KR; P7S_KO

PED_K2_K01,
PED_K2_K02,
PED_K2_K03,
PED_K2_K04

zaliczenie pisemne, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS

Sylabusy
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Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

20

przygotowanie do ćwiczeń

15

przygotowanie do sprawdzianu

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

5

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
55

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Sytuacja rodziny we współczesnym świecie - przemiany, problemy, zagrożenia,
formy pomocy i wsparcia

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

2.

Współczesne nurty w terapii rodzin – historia, zasady, wskazania i
przeciwwskazania do terapii rodzin

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

3.

Założenia teoretyczne terapii rodzin

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

4.

Terapia rodzin - istota, cele, zadania, szkoły

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

5.

Wprowadzenie do terapii systemowej rodziny

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

6.

Ogólna teoria systemów, a fazy życia rodzinnego

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

7.

Procesy emocjonalne w rodzinie

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

8.

Struktura rodziny (strukturalna terapia rodzin).

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

9.

Komunikacja w rodzinie ( interakcyjno - komunikacyjna terapia rodziny)

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

10.

Strategie rodzinne ( terapia strategiczna)

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

11.

Lojalność rodzinna

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

12.

Wywiad rodziny z użyciem genogramu. Organizacja procesu terapii rodzinnej

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

Sylabusy
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13.

Elementy terapii rodziny w pracy socjalnej i opiekuńczo-wychowawczej

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

• 90% obecności • aktywny udział w zajęciach; • aktywność i pełne
zaliczenie pisemne, esej zaangażowanie w trakcie zajęć; • pozytywny wynik (min. 60%)
pisemnego testu sprawdzającego wiedzę z zakresu terapii rodziny
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Poradnictwo rodzinne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Grupa 2 zajęć specjalizacyjnych: Pedagogika
społeczno-opiekuńcza

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDPSOS.240.5cdbee9585a40.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Pedagogika

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z istotą poradnictwa rodzinnego, najnowszymi teoriami i modelami
poradnictwa, jak również z podstawowymi właściwościami procesu poradniczego oraz zasadami i technikami
pracy doradcy rodzinnego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

podstawowe pojęcia, kategorie, cechy, koncepcje
i teorie poradnictwa rodzinnego

PED_K2_W01

zaliczenie na ocenę

W2

najważniejsze nurty i problemy poradnictwa
rodzinnego w Polsce, rozumie tendencje i kierunki jego PED_K2_W03
rozwoju

zaliczenie na ocenę

W3

problemy życia rodzinnego, ich specyﬁkę, zaburzenia
i wpływy na funkcjonowanie całej rodziny
i pojedynczych członków rodziny

PED_K2_W10

zaliczenie na ocenę

W4

etyczne aspekty roli zawodowej doradcy rodzinnego
i podstawy prawne regulujące jego działalność

PED_K2_W15

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

dokonać wyboru odpowiednich metod i technik
działania poradniczego i potraﬁ uzasadnić ich wybór,

PED_K2_U01

zaliczenie na ocenę

U2

generować oryginalne rozwiązanie z złożonych
problemów poradniczych, prognozować ich przebieg
oraz skutki planowanych działań,

PED_K2_U04

zaliczenie na ocenę

U3

pracować samodzielnie i w zespole, posiada
umiejętność wchodzenia w role uczestnika procesu
poradniczego, obserwatora i równocześnie doradcy,

PED_K2_U11

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

do pogłębienia swoich kompetencji zawodowych
w dziedzinie działań poradniczych;

PED_K2_K01

zaliczenie na ocenę

K2

kierowania się rozwagą i etyką w projektowaniu,
planowaniu i realizowaniu działalności poradniczej,

PED_K2_K04

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

20

przygotowanie projektu

5

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie do sprawdzianu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Rys historyczny. Pedagodzy społeczni jako prekursorzy poradnictwa. Poradnictwo
rodzinne po wojnie i po 1989 roku. Zmiany w polskim poradnictwie.

W2

2.

Pojęcie i cele poradnictwa rodzinnego. Obszary problemów rozwiązuywanych w
poradnictwie. Specjalistyczne poradnictwo rodzinne - istota, cele, typy, formy.
Etyczne problemy poradnictwa.

W1, W2, W3, W4

3.

Elementy działania poradniczego. Czynności poradnicze. Etapy procesu usługi
poradniczej. Modele działaności doradcy. Kwaliﬁkacje i umiejętności. Osoba
radząca się ( klient, poradobiorca, pacjent doradcy). Metody pracy doradcy z
osobą radzącą się. Klasyﬁkacje problemów przeżywanych przez radzących się (
instrumentalne, egzystencjane, życiowe).

W2, W3, W4, U1, U2, U3,
K2

4.

Kierowanie rodziny do poradni. Rodzaje poradnictwa rodzinnego wg. V. Satir, J.
Haley'a, M. Bowena, S. Minuchina. Koncepcje zasobów rodziny w
pracy poradniczej ( socjologiczna i konstruktywistyczna koncepcja zasobów).
Psychopedagogiczne podejście w pracy skoncentrowanej na zasobach rodziny.
Podejście systemowe oraz teoria resiliance w pracy z rodziną.

W1, W3, U1, U2, U3, K1,
K2

Środki ( narzędzia) działania w pracy poradniczej. Metody poradnictwa.
Opracowywanie i przekazywanie porady. Cele i rodzaje porad. Wyniki
poradnictwa.
5.

Poradnictwo jako zinstytucjonalizowana działaność poradni. Elementy składowe
poradni. Normatywny model realizacji poradnictwa. Warunki materialne
poradnictwa.

6.

W1, W3, U1, U2, U3, K1,
K2

W2, W3, W4, U1, U2, U3,
K1, K2

7.

Typowe problemy w zakresie usług poradniczych. Wsparcie dla doradców.
Ewaluacja procesu poradniczego.

W3, W4, U1, U3, K1, K2

8.

Inne możliwości poradnictwa rodzinnego i działania je uzupełniające ( edukacja
dla rodziców, grupy wsparcia, szkolenie rodziców)

W3, U1, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunki forma zaliczenia: - aktywny udział na zajęciach - znajomość
zaliczenie na ocenę analizowanej literatury; - prezentacja projektu; - zaliczenie kolokwium
pisemnego ( 65 %- dst);
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Metodyka pracy asystenta rodzinnego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Grupa 2 zajęć specjalizacyjnych: Pedagogika
społeczno-opiekuńcza

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDPSOS.240.5cdbee95aedd7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski
Dyscypliny
Pedagogika

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze specyﬁką pracy asystenta rodzinnego oraz przygotowanie do pracy
w środowisku z rodzinami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej z uwzględnieniem wiedzy na temat
specyﬁki funkcjonowania tych rodzin, metod pracy asystenta rodzinnego, obowiązujących podstaw prawnych
oraz umiejętności i kompetencji niezbędnych do pracy w instytucjach wsparcia rodziny.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Posiada wiedzę na temat środowiska wychowawczego
rodzin objętych wsparciem asystenta rodzinnego
w perspektywie jakości funkcjonowania rodziny

PED_K2_W12

zaliczenie

W2

- Posiada pogłębioną wiedzę na temat wszystkich
wymiarów pracy asystenta rodzinnego.

PED_K2_W04,
PED_K2_W09

zaliczenie

W3

Wyróżnia podstawowe etapy konstruowania planu
pomocy rodzinie;

PED_K2_W11

zaliczenie

W4

nazywa i objaśnia podstawowe zasady i normy
etyczne obowiązujące w pracy asystenta rodzinnego

PED_K2_W15

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

projektuje plan pracy z rodziną objętą wsparciem
asystenta rodzinnego.

PED_K2_U01,
PED_K2_U03

zaliczenie

U2

Opisuje i diagnozuje rodzinę kwaliﬁkującą się do pracy
z asystentem rodzinnym.

PED_K2_U01,
PED_K2_U03

zaliczenie

U3

Prezentuje własne stanowisko dotyczące
sugerowanych metod pracy z wybraną rodziną objętą
wsparciem asystenta rodzinnego w oparciu o zdobytą
wiedzę teoretyczną.

PED_K2_U09

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Jest przekonany o konieczności aktualizowania
i pogłębiania wiedzy dotyczącej specyﬁki pracy
asystenta rodzinnego.

PED_K2_K03

zaliczenie

K2

Przejawia gotowość do podjęcia profesjonalnych
działań w środowisku społecznym

PED_K2_K05

zaliczenie

K3

jest przekonany o konieczności postępowania zgodnie
z zasadami etyki zawodowej w obszarze pracy
z rodzinami w ich środowisku.

PED_K2_K05

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

20

przygotowanie projektu

20

przygotowanie do zajęć

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawy prawne pracy asystenta rodzinnego

W2

2.

Wyznaczenie ram deﬁnicyjnych asystenta rodzinnego.

W2

3.

Cele, funkcje i zadania asystentury rodzinnej

W1, W2, K1

4.

Wymagania i kompetencje wobec asystenta rodzinnego

W2, W4, K1, K2

5.

Specyﬁka funkcjonowania rodzin kwaliﬁkujących się do objęcia asystenturą
rodzinną ze szczególnym uwzględnieniem dysfunkcji środowiska wychowawczego

W1, W2, U2, U3, K1, K2

6.

Organizacja pracy asystenta rodzinnego

W2, W3, U1, U2, K1

7.

Konstruowanie planu pracy asystenta rodzinnego

W1, W2, W3, U1, K1, K2,
K3

8.

. Metody pracy asystenta rodzinnego

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

9.

Wyzwania etyczne w pracy asystenta rodzinnego

W4, K3

10.

. Przedstawienie planu pracy z rodziną. Omówienie projektów.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, konsultacje
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkami zaliczenia konwersatorium są: - obecność na zajęciach
(możliwe 2 nieusprawiedliwione nieobecności) - opracowanie w grupie
autorskiego planu pracy z rodziną (na podstawie wybranego problemu) aktywne uczestnictwo w zajęciach (udział w dyskusjach na forum i
realizacja zadań o charakterze indywidualnym i grupowym)

Wymagania wstępne i dodatkowe
podstawowa wiedza z zakresu komunikacji interpersonalnej, psychologii

Sylabusy
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Biologiczne aspekty rodzicielstwa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Grupa 2 zajęć specjalizacyjnych: Pedagogika
społeczno-opiekuńcza

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDPSOS.240.5cdbee95d8a6c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

- Znajomość biologicznych aspektów rodzicielstwa i przygotowania do niego,

C2

- nabycie kompetencji do pedagogicznego wspierania rodziny w wypełnianiu przez nią funkcji prokreacyjnej,

C3

- uwrażliwienie na potrzebę troski o zdrowie prokreacyjne i ekologię rodziny.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

prezentuje pogłębioną wiedzę na temat
anatomicznych i ﬁzjologicznych uwarunkowań ludzkiej
płodności /rodzicielstwa oraz czynników
środowiskowych wpływających na płodność

PED_K2_W05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W2

ekologiczne podejście w planowaniu rodziny

PED_K2_W13

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W3

wymienia metody antykoncepcyjne i ich skuteczność

PED_K2_W05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W4

zasady postępowania z noworodkiem i niemowlakiem
(karmienie piersią na żądanie, pielęgnacja)

PED_K2_W13

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wskazać sposoby oceny płodności kobiety oraz
mężczyzny, a także w ograniczonym zakresie
możliwości wspomagania płodności

PED_K2_U01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U2

interpretować możliwe zakłócenia cyklu
miesiączkowego kobiety

PED_K2_U03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U3

wskazać ośrodki i organizacje zapewniające
profesjonalną pomoc związaną z prokreacją i opieką
nad małym dzieckiem (poradnie NPR, laktacyjne,
Program Indywidualizacji Opieki Okołoporodowej,
Stowarzyszenie DOULA, pomoc psychologiczna,
coaching płodności)

PED_K2_U03

prezentacja

U4

adekwatnie reagować na przejawy rozwoju
psychoseksualnego dzieci

PED_K2_U02

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

pedagogicznego wspierania rodziny w wypełnianiu
przez nią funkcji prokreacyjnej

PED_K2_K01

prezentacja

K2

uzasadniania potrzeby humanistycznego podejścia
w opiece okołoporodowej do matki i dziecka oraz jej
znaczenia dla rozwoju dziecka

PED_K2_K03

prezentacja

K3

rekomendowania promocji i ochrony zdrowia
prokreacyjnego

PED_K2_K05

prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

15

przygotowanie do ćwiczeń

15

przygotowanie referatu

5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

15

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Uwarunkowania płodności człowieka, anatomia i ﬁzjologia płodności kobiety,
anatomia i ﬁzjologia płodności mężczyzny

W1, U1

2.

Czynniki środowiskowe wpływające na płodność, ocena płodności mężczyzny,
ocena płodności kobiety

W1, U1

3.

Diagnostyka głównych wskaźników płodności pod wpływem działania hormonów
jajnikowych

W2, U2, K3

4.

Naturalne metody planowania rodziny i ich indeks Pearla.

W2, U2, U3, K3

5.

Antykoncepcja – przegląd metod, skuteczność

W3, K3

6.

„Rodzić po ludzku” - humanistyczny wymiar opieki okołoporodowej

U3, K1, K2, K3

7.

Zasady karmienia piersią i opieka nad małym dzieckiem

W4, U3, K1, K2

8.

Rozwój psychoseksualny dziecka, zachowania erotyczne dzieci, wychowanie
seksualne w rodzinie

U4, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda sytuacyjna, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne, zaliczenie na
ocenę, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem uzyskania zaliczenia z konwersatorium jest
pozytywne zaliczenie kolokwium, pełna frekwencja,
przygotowanie krótkiej prezentacji oraz aktywność na
zajęciach poparta przygotowaniem merytorycznym z
zaleconej lektury przedmiotu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Student powinien posiadać: - podstawową wiedzę z biologii człowieka, - ukończony kurs Biomedyczne podstawy rozwoju

Sylabusy
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Wprowadzenie do pedagogiki prenatalnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Grupa 2 zajęć specjalizacyjnych: Pedagogika
społeczno-opiekuńcza

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDPSOS.240.5cdbee960dd1c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Pedagogika

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie ze statusem pedagogiki prenatalnej i możliwościami aplikowania jej do praktyki pedagogicznej

C2

Uwrażliwienie na potrzeby dziecka prenatalnego, możliwości kształtowania więzi i komunikacji prenatalnej oraz
jej zakłócenia (m. in. przemoc prenatalna)

C3

Nabycie kompetencji do pedagogicznej pomocy rodzinie w procesie prokreacji

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

przedmiot i wymienia cele pedagogiki prenatalnej,
analizuje pojęcia wychowanie prenatalne i edukacja
prenatalna

PED_K2_W04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W2

zakres badań wykonywanych przed i w trakcie ciąży

PED_K2_W05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W3

prawidłowości rozwoju człowieka w prenatalnym
okresie życia, czynniki optymalizujące (styl życia
matki) i zaburzające rozwój, procesy komunikacji
prenatalnej

PED_K2_W05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W4

różne rodzaje trudności i niepowodzeń prokreacyjnych

PED_K2_W13

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wykorzystać wiedzę z zakresu pedagogiki prenatalnej
do praktyki pedagogicznej w działalności pomocowej
i opiekuńczej

PED_K2_U03

prezentacja

U2

stosować wiedzę z pedagogiki prenatalnej w celu
optymalizacji rozwoju człowieka od poczęcia
i pozyskania pozytywnych doświadczeń
prokreacyjnych

PED_K2_U01

prezentacja

U3

wskazać strategie działań praktycznych realizowanych
przez pedagogów w stosunku do rodziców
oczekujących urodzenia się dziecka

PED_K2_U02

zaliczenie pisemne,
prezentacja

U4

wskazać strategie działań praktycznych realizowanych
przez pedagogów w stosunku do osób
z niepowodzeniami prokreacyjnymi

PED_K2_U04

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

posiada przekonanie o potrzebie edukacji prenatalnej
rodziców dziecka prenatalnego, rodzeństwa
i w ograniczonym zakresie personelu medycznego

PED_K2_K07

prezentacja

K2

docenia pedagogiczne działania odnoszące się
do kształtowania prenatalnej więzi matki i ojca
z dzieckiem

PED_K2_K03

prezentacja

K3

podejmowania etycznych problemów odnoszących się
do prenatalnego okresu rozwoju i pomocy rodzinie
w procesie prokreacji

PED_K2_K05

prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

15

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

5

przygotowanie prezentacji multimedialnej

3

Sylabusy
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przygotowanie do zajęć

7

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pedagogika prenatalna jako nowy obszar nauk o wychowaniu – status przedmiotu

W1, U1, K1

2.

Przygotowanie do poczęcia, poradnictwo prekoncepcyjne, badania i testy
przeprowadzane w ciąży

W2, W4, U2, K1

3.

Charakterystyka prenatalnego okresu rozwoju człowieka, czynniki ryzyka
rozwojowego, ciąże wysokiego ryzyka

W3, W4, U2, U3, K3

4.

Więź z dzieckiem w prenatalnym okresie życia obszarem zainteresowań
pedagogiki, zakłócenia procesów komunikacji prenatalnej (np. przemoc
prenatalna)

W3, U2, U3, K1, K2

5.

Styl życia (żywienie, aktywność ﬁzyczna, odpoczynek, praca) matki/rodziny
dziecka prenatalnego, funkcjonowanie szkół rodzenia

W3, U2, U3, K2

6.

Trudności i niepowodzenia prokreacyjne: niepłodność, wspomagana prokreacja,
poronienia, niepomyślna diagnoza prenatalna, hospicja prenatalne, urodzenie
martwego dziecka, wcześniactwo

W3, W4, U1, U4, K1, K2,
K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda sytuacyjna, inscenizacja, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne, zaliczenie
na ocenę, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie z oceną – test lub przygotowanie referatu.
Warunkiem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń jest pozytywne
zaliczenie kolokwium, frekwencja (dopuszcza się jedną
nieobecność), przygotowanie krótkiej prezentacji oraz
aktywność na zajęciach poparta przygotowaniem
merytorycznym do zajęć z zaleconej lektury przedmiotu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Student powinien posiadać: - podstawową wiedzę z biologii człowieka - ukończony kurs „Biomedyczne podstawy rozwoju”, ukończony kurs „Biologiczne aspekty rodzicielstwa”.

Sylabusy
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Podstawy funkcjonowania instytucji opieki i wsparcia dla osób starszych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Grupa 2 zajęć specjalizacyjnych: Pedagogika
społeczno-opiekuńcza

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDPSOS.240.5cdbee965d436.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny
Poziom kształcenia
drugiego stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne

Języki wykładowe
Polski
Dyscypliny
Pedagogika
Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest przekazanie uczestnikom kursu wiedzy dotyczącej instytucjonalnej opieki i wsparcia dla
osób starszych, z uwzględnieniem prawnych regulacji w zakresie systemu pomocy społecznej w Polsce,
charakterystyki placówek świadczących usługi z zakresu opieki i wsparcia oraz niektórych pedagogicznych
problemów związanych z funkcjonowaniem tych instytucji.

C2

Celem kształcenia jest nabycie oraz doskonalenie przez uczestników kursu umiejętności analizy tekstów
źródłowych, w tym aktów prawnych, analizy problemów o charakterze teoretycznym i praktycznym oraz
rozwijania umiejętności prowadzenia dyskusji naukowej.

C3

Celem kształcenia jest ukształtowanie w uczestnikach kursu kompetencji komunikacyjnych, organizacyjnych oraz
rozwijania gotowości do dalszego pogłębiania posiadanej wiedzy i umiejętności.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student deﬁniuje znaczenie podstawowych terminów
z zakresu polityki społecznej (instytucja, polityka
społeczna, pomoc społeczna)

PED_K2_W15

zaliczenie pisemne

W2

Student deﬁniuje znaczenie terminów
współwystępujących z instytucją pomocy społecznej
(opieka, pomoc, wsparcie, zdrowie, starość)

PED_K2_W01

zaliczenie pisemne

W3

Student objaśnia podstawowe zasady leżące
u podstaw systemu pomocy społecznej w Polsce

PED_K2_W15

zaliczenie pisemne

W4

Student klasyﬁkuje strukturę pomocy społecznej
z uwagi na różne kryteria

PED_K2_W15

zaliczenie pisemne

W5

Student wskazuje zadania w zakresie pomocy
społecznej pełnione przez podmioty publiczne
i niepubliczne

PED_K2_W15

zaliczenie pisemne

W6

Student analizuje problem wizerunku pomocy
społecznej w opinii publicznej

PED_K2_W07

projekt, dyskusja
grupowa

W7

Student diagnozuje sytuację bytową i potrzeby osób
starszych w oparciu o dane empiryczne

PED_K2_W12

dyskusja grupowa

W8

Student klasyﬁkuje instytucje opieki i wsparcia dla
osób starszych

PED_K2_W15

zaliczenie pisemne

W9

Student objaśnia zadania realizowane przez instytucje
opieki i wsparcia dla osób starszych

PED_K2_W15

zaliczenie pisemne,
projekt, dyskusja
grupowa

W10

Student dokonuje prawnej charakterystyki domów
pomocy społecznej

PED_K2_W15

zaliczenie pisemne,
projekt

W11

Student analizuje regulamin funkcjonowania domu
pomocy społecznej

PED_K2_W15

zaliczenie pisemne,
projekt

W12

Student dokonuje prawnej charakterystyki ośrodków
wsparcia dziennego dla osób starszych

PED_K2_W15

zaliczenie pisemne,
projekt

W13

Student analizuje regulamin funkcjonowania ośrodka
wsparcia dziennego dla osób starszych

PED_K2_W15

zaliczenie pisemne,
projekt

W14

Student dokonuje prawnej charakterystyki rodzinnego
domu pomocy dla osób starszych

PED_K2_W15

zaliczenie pisemne,
projekt

W15

Student analizuje regulamin funkcjonowania
rodzinnego domu wsparcia dla osób starszych

PED_K2_W15

zaliczenie pisemne,
projekt

W16

Student dokonuje prawnej charakterystyki
środowiskowych domów samopomocy dla osób
starszych

PED_K2_W15

zaliczenie pisemne,
projekt

W17

Student analizuje regulamin funkcjonowania
środowiskowego domu samopomocy dla osób
starszych

PED_K2_W15

zaliczenie pisemne,
projekt

W18

Student dokonuje prawnej charakterystyki warsztatów
terapii zajęciowej dla osób starszych

PED_K2_W15

zaliczenie pisemne,
projekt

W19

Student analizuje regulamin prowadzenia warsztatów
terapii zajęciowej dla osób starszych

PED_K2_W15

zaliczenie pisemne,
projekt

Sylabusy
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W20

Student ocenia standard usług świadczonych przez
placówki opieki i wsparcia dla osób starszych z uwagi
na wymogi ustawowe oraz faktyczne zapotrzebowanie
społeczne

PED_K2_W15

projekt, dyskusja
grupowa

W21

Student charakteryzuje personel placówek opieki
i wsparcia dla osób starszych

PED_K2_W12

dyskusja grupowa

W22

Student analizuje zagadnienie wolontariatu
w placówkach opieki i wsparcia dla osób starszych
z uwzględnieniem perspektywy prawnej
i pedagogicznej

PED_K2_W15

zaliczenie pisemne,
dyskusja grupowa

W23

Student analizuje problemy związane
z funkcjonowaniem jednostki w placówkach opieki
i wsparcia dla osób starszych

PED_K2_W12

projekt, dyskusja
grupowa

W24

Student analizuje problemy związane
z funkcjonowaniem placówek opieki i wsparcia dla
osób starszych

PED_K2_W12

projekt, dyskusja
grupowa

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student nabywa umiejętność analizy aktów prawa

PED_K2_U05

projekt

U2

Student nabywa umiejętność interpretacji aktów
prawa

PED_K2_U05

projekt, dyskusja
grupowa

U3

Student doskonali umiejętność analizy tekstów
źródłowych

PED_K2_U05

projekt

U4

Student doskonali umiejętność pracy w grupie

PED_K2_U11

dyskusja grupowa

U5

Student doskonali umiejętność prowadzenia dyskusji

PED_K2_U09

dyskusja grupowa

U6

Student doskonali umiejętność samodzielnego
opracowania problemów o charakterze teoretycznym

PED_K2_U06

projekt

U7

Student doskonali umiejętność selekcjonowania
informacji pod kątem ich przydatności

PED_K2_U05

zaliczenie pisemne,
projekt

U8

Student doskonali umiejętność odnoszenia
rozstrzygnięć o charakterze teoretycznym do sfery
praktyki

PED_K2_U09

zaliczenie pisemne,
projekt, dyskusja
grupowa

U9

Student doskonali umiejętności argumentacyjne

PED_K2_U09

dyskusja grupowa

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student rozwija kompetencje komunikacyjne

PED_K2_K07

projekt, dyskusja
grupowa

K2

Student uznaje ważność kreatywnego wyrażania myśli
i doświadczeń

PED_K2_K02

dyskusja grupowa

K3

Student rozwija kompetencje organizacyjne

PED_K2_K02

projekt, dyskusja
grupowa

K4

Student wyraża gotowość do dalszego pogłębiania
wiedzy i umiejętności nabytych w toku zajęć

PED_K2_K02

dyskusja grupowa

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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konwersatorium

20

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawowe zagadnienia z zakresu prawoznawstwa; wprowadzenie do systemu
pomocy społecznej w Polsce

W1, W2, U1, U2, U5, U6,
U7, U9, K1, K2, K3, K4

2.

Pomoc społeczna jako instytucja polityki społecznej państwa

W3, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, U8, U9, K1, K2,
K3, K4

3.

Struktura pomocy społecznej w Polsce

W4, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, U8, U9, K1, K2,
K3, K4

4.

Prawne i pedagogiczne aspekty funkcjonowania placówek opieki i wsparcia dla
osób starszych (domy pomocy społecznej, ośrodki wsparcia dziennego)

W10, W11, W12, W13,
W8, W9, U1, U2, U3, U4,
U5, U6, U7, U8, U9, K1,
K2, K3, K4

5.

Prawne i pedagogiczne aspekty funkcjonowania placówek opieki i wsparcia dla
osób starszych – kontynuacja (rodzinne domy pomocy, środowiskowe domy
samopomocy dla osób starszych, warsztaty terapii zajęciowej)

W14, W15, W16, W17,
W18, W19, U1, U2, U3,
U4, U5, U6, U7, U8, U9,
K1, K2, K3, K4

6.

Zadania realizowane przez placówki opieki i wsparcia dla osób starszych –
perspektywa teoretyczna i praktyczna

W5, W9, U1, U2, U3, U4,
U5, U6, U7, U8, U9, K1,
K2, K3, K4

7.

Sytuacja podopiecznych placówek opieki i wsparcia dla osób starszych

W20, W6, W7, U1, U2,
U3, U4, U5, U6, U7, U8,
U9, K1, K2, K3, K4

8.

Personel placówek opieki i wsparcia dla osób starszych

W21, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, U8, U9, K1, K2,
K3, K4

9.

Wolontariat w instytucjach opieki i wsparcia dla osób starszych. Niektóre
problemy związane z funkcjonowaniem podopiecznych w placówkach opieki i
wsparcia dla osób starszych

W22, W23, W24, U1, U2,
U3, U4, U5, U6, U7, U8,
U9, K1, K2, K3, K4

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,

Sylabusy
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analiza przypadków, pogadanka. opis, objaśnienie
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, projekt, dyskusja
grupowa

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach (dopuszczalna jedna
nieusprawiedliwiona nieobecność); aktywność w
trakcie zajęć; zaliczenie pisemnego kolokwium
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Metodyka pracy społeczno-opiekuńczej z seniorami w placówkach opieki
stacjonarnej i w środowisku
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Grupa 2 zajęć specjalizacyjnych: Pedagogika
społeczno-opiekuńcza

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDPSOS.240.5cdbee9688322.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny
Poziom kształcenia
drugiego stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Pedagogika
Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

- wyposażenie studentów w wiedzę dotyczącą specyﬁki wsparcia środowiskowego seniorów oraz pracy społecznoopiekuńczej z osobami starszymi w placówkach opieki stacjonarnej;

C2

- kształtowanie oraz doskonalenie u uczestników kursu umiejętności: analizy tekstów i formułowania własnych
propozycji pracy społeczno – opiekuńczej z seniorami;

C3

-rozwijanie kompetencji organizacyjnych, komunikacyjnych, gotowości do pogłębiania posiadanej wiedzy
i umiejętności (oraz świadomości ich wagi).

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

ma pogłębioną wiedzę na temat rozwoju człowieka
w okresie starości w aspekcie biologicznym,
psychologicznym oraz społecznym.

PED_K2_W05

zaliczenie na ocenę

W2

ma pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi społecznych
w środowiskach życia i funkcjonowania seniorów
i o rządzących nimi prawidłowościach istotnych
z punktu widzenia pracy społeczno – opiekuńczej
w środowisku i w placówkach opieki stacjonarnej.

PED_K2_W06

zaliczenie na ocenę

W3

ma rozszerzoną wiedzę o instytucjach życia
społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach
istotnych z punktu widzenia pracy społeczno –
opiekuńczejz seniorami w środowiskui w placówkach
opieki stacjonarnej.

PED_K2_W07

zaliczenie na ocenę

W4

ma uporządkowaną wiedzę o celach, organizacjii
funkcjonowaniu instytucji edukacyjnych obecnych
w środowisku życia seniorów (kluby seniora,
uniwersytety trzeciego wieku).

PED_K2_W09

zaliczenie na ocenę

W5

ma uporządkowaną wiedzę na temat planowania
i projektowania procesów wychowania, kształcenia
i upowszechniania wiedzy pedagogicznej
ukierunkowaną na zastosowanie praktyczne
w procesie pracy społeczno – opiekuńczej z seniorami
w środowiskui w placówkach opieki stacjonarnej.

PED_K2_W11

zaliczenie na ocenę

W6

ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o seniorach
oraz środowiskach wychowawczych w których
funkcjonują, ich specyﬁce i procesach w nich
zachodzących.

PED_K2_W12

zaliczenie na ocenę

U1

potraﬁ wybrać i zastosować właściwy dla pedagoga
sposób postępowania dobierając adekwatne strategie
działań, metody, formy i środki pracy w celu udzielania PED_K2_U03
wsparcia seniorom w pracy społeczno – opiekuńczej
w środowiskui w placówkach opieki stacjonarnej.

zaliczenie na ocenę

U2

potraﬁ generować oryginalne rozwiązania problemów
dotyczących aktywizacji społeczno - kulturowej
w okresie starości, prognozować przebieg ich
rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych
działań.

PED_K2_U04

zaliczenie na ocenę

U3

ma pogłębione umiejętności obserwowania,
diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych
sytuacji edukacyjnych w ramach analizy przypadku
oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich
zachowań.

PED_K2_U07

zaliczenie na ocenę

U4

potraﬁ w sposób klarowny, spójny i precyzyjny
wypowiadać się w mowie w toku prezentacji oraz
na piśmie w odniesieniu do analizowanego przypadku.

PED_K2_U09

zaliczenie na ocenę

U5

potraﬁ pracować samodzielniei w zespole oraz posiada
umiejętność wchodzenia w role uczestnika,
obserwatora i lidera grupy.

PED_K2_U11

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

ma gotowość do rozwijania swoich kompetencji
społecznych i wychowawczych w kontekście pracy
społeczno – opiekuńczej z seniorami w placówkach
opieki stacjonarnej i w środowisku.

PED_K2_K01

zaliczenie na ocenę

K2

posiada przekonanie o potrzebie podejmowania
świadomych działań w kierunku zdobywania
i poszerzania profesjonalnej wiedzy i umiejętności
w obszarze pracy społeczno - opiekuńczej z seniorami
w placówkach opieki stacjonarnej i w środowisku.

PED_K2_K02

zaliczenie na ocenę

K3

posiada przekonanie o potrzebie kierowania się
rozwagą i etyką w projektowaniu, planowaniu
i realizowaniu działań w placówkach opieki
stacjonarnej i w środowisku.

PED_K2_K04

zaliczenie na ocenę

K4

jest przekonany o konieczności i doniosłości
zachowania się w sposób profesjonalny
i przestrzegania zasad etyki zawodowej w toku pracy
w placówkach opieki stacjonarnej i w środowisku.

PED_K2_K05

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

45

przygotowanie referatu

20

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

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.

1. Wprowadzenie do systemu pracy społeczno-opiekuńczej z seniorami (2h)

W1, W2

2.

2. Istota wsparcia społecznego i pracy społeczno - opiekuńczej z seniorami(2h)

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

3.

3.Istota i założenia aksjologiczne modelu wsparcia środowiskowego osób
starszych w dokumentach polskich i międzynarodowych(2h)

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3, K4

4.

4. Przykładowe formy wsparcia seniorów w środowisku lokalnym(2h)

W2, W3, W4, W5, W6,
U1, U2, U3, U4, U5, K1,
K2, K3, K4

Sylabusy
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5.

5. Założenia, cele i zasady w metodzie organizowania środowiska(4h)

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
K1, K2, K3, K4

6.

6.Aktywizacja społeczna i edukacyjna seniorów(6h)

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
K1, K2, K3, K4

7.

7.Poradnictwo dla seniorów i integracja międzypokoleniowa(2h)

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U5, K1,
K2, K3, K4

8.

8. Projektowanie działań środowiskowych wobec seniorów (2h)

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
K1, K2, K3, K4

9.

9. Organizacja i funkcjonowanie placówek opieki stacjonarnej dla seniorów(2h)

W2, W3, W4, W5, W6,
U1, U2, U3, U4, U5, K1,
K2, K3, K4

10.

10. Przykładowe formy wsparcia seniorów w placówkach opieki stacjonarnej(2h)

W3, W4, U1, U2, U3, U4,
U5, K1, K2, K3, K4

11.

11. Metody pracy z podopiecznymi placówek opieki stacjonarnej(2h)

W2, W3, W4, W5, W6,
U1, U2, U3, U4, U5, K1,
K2, K3, K4

12.

12. Kolokwium zaliczeniowe(2h)

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
K1, K2, K3, K4

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda sytuacyjna, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunki zaliczenia przedmiotu: - obecność (dopuszczalne 2 nieobecności,
do zaliczenia niezbędna jest minimum 50% frekwencja, pozostałe
nieobecności należy odpracować w formie zaproponowanej przez
zaliczenie na ocenę
prowadzącą) i aktywne uczestnictwo w zadaniach przewidzianych na
potrzeby zajęć; - pozytywna ocena referatu; - pozytywna ocena
sprawdzianu zaliczeniowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obowiązkowy udział w zajęciach.

Sylabusy
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Praktyka hospitacyjna w placówkach opieki nad seniorami
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Grupa 2 zajęć specjalizacyjnych: Pedagogika
społeczno-opiekuńcza

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDPSOS.240.5cdbee96b05f6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Pedagogika

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
praktyki: 10

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

- poszerzenie wiedzy zdobytej w trakcie studiów oraz rozwijanie umiejętności jej wykorzystania;

C2

- kształtowanie umiejętności projektowania i organizowania zajęć dla podopiecznych placówki;

C3

- poznanie organizacji pracy różnego typu placówek opieki stacjonarnej i środowiskowej;

C4

- rozwijanie umiejętności analizowania własnej pracy i jej rezultatów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

ma rozszerzoną wiedzę o placówkach opieki
stacjonarnej dla seniorów istotną z punktu widzenia
pracy społeczno – opiekuńczej z seniorami.

PED_K2_W07

zaliczenie

W2

posiada wiedzę z zakresu promocji zdrowia
ukierunkowaną na zastosowanie praktyczne
w działalności pedagogicznej podejmowanej
z seniorami i dla seniorów.

PED_K2_W13

zaliczenie

U1

ma pogłębione umiejętności obserwowania,
diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych
sytuacji edukacyjnych zachodzących w placówkach
opieki stacjonarnej dla seniorów.

PED_K2_U07

zaliczenie

U2

potraﬁ sprawnie komunikować się ze specjalistami
w zakresie pedagogiki oraz nieprofesjonalistami
pracującymi w placówkach opieki nad seniorami.

PED_K2_U08

zaliczenie

K1

ma gotowość do rozwijania swoich kompetencji
społecznych i wychowawczych w kontekście pracy
społeczno – opiekuńczej z seniorami w placówkach
opieki stacjonarnej dla seniorów.

PED_K2_K01

zaliczenie

K2

posiada przekonanie o potrzebie podejmowania
świadomych działań w kierunku zdobywania
i poszerzania profesjonalnej wiedzy i umiejętności
w obszarze pracy w placówkach opieki stacjonarnej
dla seniorów.

PED_K2_K02

zaliczenie

K3

posiada przekonanie o potrzebie kierowania się
rozwagą i etyką w projektowaniu, planowaniu
i realizowaniu działań pedagogicznych dotyczących
seniorów.

PED_K2_K04

zaliczenie

K4

jest przekonany o konieczności i doniosłości
zachowania się w sposób profesjonalny
i przestrzegania zasad etyki zawodowej w toku pracy
społeczno – opiekuńczej z seniorami.

PED_K2_K05

zaliczenie

K5

posiada nastawienie na identyﬁkowanie problemów
edukacyjnych, jest gotowy do komunikowania się
i współpracy z profesjonalistami w zakresie
gerontologii i gerontopedagogiki, oraz do aktywnego
uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących
działania pedagogiczne w odniesieniu do seniorów

PED_K2_K07

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

praktyki

10

przygotowanie dokumentacji

10

przygotowanie do zajęć

10

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
10

ECTS
0.4

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
10

ECTS
0.4

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zapoznanie się z: dokumentacją instytucji, organizacją stałych zajęć w instytucji,
organizacją czasu wolnego podopiecznych placówki, pracą zespołów działających
w obrębie instytucji, prowadzonymi zajęciami, formami pracy ze środowiskiem i
formami pracy wynikającymi ze specyﬁki danej placówki.

W1, W2, U1, U2, K1, K2,
K3, K4, K5

2.

Obserwowanie zajęć związanych z pracą danej instytucji.

W1, W2, U1, K1, K2, K3,
K4, K5

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
praktyki

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: zrealizowanie i udokumentowanie
10 godzin dydaktycznych praktyki w Dzienniku Praktyk w oparciu o
wskazówki opiekuna praktyk oraz sprawozdania z praktyki.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obowiązkowy udział w zajęciach.

Sylabusy
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Kompetencje relacyjne pedagoga
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDS.280.5cdbee8869a93.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Pedagogika

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem warsztatu są: • utrwalenie i poszerzenie wiedzy oraz samoświadomości studentów w zakresie umiejętności
tworzenia relacji pedagogicznej • diagnoza i rozwój osobistych kompetencji intra- i interpersonalnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

specyﬁka procesu wychowawczego oraz dialogiczność
sytuacji wychowawczej

PED_K2_W01

zaliczenie

315 / 387

W2

ﬁlozoﬁczne i teoretyczne podstawy pedagogiki
humanistyczno-egzystencjalnej oraz analizy
transakcyjnej

PED_K2_W03

zaliczenie

W3

sposób prowadzenia obserwacji charakterystyczny dla
deskrypcji fenomenologicznej

PED_K2_W02

raport, zaliczenie

W4

cposób nadawania znaczeń charakterystyczny dla
interpretacji hermeneutycznej

PED_K2_W02

raport, zaliczenie

W5

posiada poszerzoną świadomość i wiedzę o samym
sobie oraz specyﬁce budowania relacji pedagogicznej

PED_K2_W06

raport, zaliczenie

U1

adekwatnie do swoich możliwości umiejętność
prowadzić uważną obserwację aktualnie
doświadczanych procesów myślowych, emocjonalnych
i doznaniowych

PED_K2_U07

raport, zaliczenie

U2

w kontakcie z drugą osobą rozróżnić proces
wartościowania zachodzący w deskrypcji
fenomenologicznej od procesu zewnętrznej oceny
i konstruktywnego nadawania znaczeń

PED_K2_U07

raport, zaliczenie

U3

potraﬁ prowadzić dialog pedagogiczny zgodnie
z zasadami pedagogicznej komunikacji
interpersonalnej.

PED_K2_U03

raport, zaliczenie

U4

posiada w stopniu rozszerzonym umiejętność
prowadzenia autoreﬂeksji związanej z własną postawą
/reakcjami i przeżyciami/ jako człowieka i pedagoga.

PED_K2_U11

raport, zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wzmacniania w sobie potrzebę i poczucie
odpowiedzialności za rozwój osobisty oraz
zawodowych kompetencji intra- i interpersonalnych

PED_K2_K02

raport, zaliczenie

K2

rozwijania zdolność bycia człowiekiem otwartym,
ciekawym, uważnym i zatroskanym o los wychowanka

PED_K2_K02,
PED_K2_K06

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

laboratoria

15

przygotowanie do zajęć

17

przygotowanie raportu

5

Przygotowanie do sprawdzianów

18

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
55

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przypomnienie specyﬁki procesu wychowawczego, sytuacji wychowawczej i
tworzonej w ich ramach relacji interpersonalnej, aspekt rozwojowy

W1, U4, K1

2.

Charakterystyka intra- i interpersonalnych kompetencji pedagoga z perspektywy
współtwórcy - uczestnika relacji pedagogicznej

W1, W5, U1, U3, U4, K1,
K2

3.

Założenia pedagogiki humanistyczno-egzystencjalnej (C.Rogers+Gestalt) i Analizy
Transakcyjnej, ich wykorzystanie w relacji pedagogicznej

W2, U1, U4, K1, K2

4.

Funkcja deskrypcji fenomenologicznej w procesie poszerzania samoświadomości –
studia i ćwiczenia z Mindfullness

W3, U1, U2, U3, U4, K1,
K2

5.

Funkcja nadawania znaczeń w relacji pedagogicznej i ich rozumienia

W4, W5, U1, U3, U4, K1,
K2

6.

Rozpoznawanie osobistych kompetencji intra-i interpersonalnych (mocne i słabsze
strony; dbałość o swoje kompetencje relacyjne; autodiagnoza)

W5, U1, U4, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda sytuacyjna, inscenizacja, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
laboratoria

Formy zaliczenia
raport, zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność: minimum w 80 %; zainteresowanie i aktywność; przygotowanie
merytoryczne do zajęć; autodiagnoza osobistego zaangażowania i zmiany
w zakresie umiejętności relacyjnych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wiedza teoretyczna i kompetencje zdobyte na wcześniejszych zajęciach: podstaw pedagogiki, teoria wychowania oraz
kompetencje społecznych, socjoterapia

Sylabusy
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Edukacja dorosłych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Grupa 1 zajęć specjalizacyjnych: Animacja społecznokulturowa

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDASKS.280.5cdbee8ecaf9a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Pedagogika

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem jest opanowanie wiedzy i ukształtowanie pozytywnego przekonania o potrzebie aktywnego udziału
w kształceniu ustawicznym i możliwościach edukacyjnych człowieka dorosłego, jak również zdobycie umiejętności
organizacyjnych w zakresie pracy oświatowej z dorosłym uczniem.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

k_W01 zna kategorie i pojęcia języka pedagogiki,
organizujące wiedzę i działanie w ramach określonych
koncepcji, teorii K_W04 ma wiedzę na temat
subdyscyplin pedagogiki, pogłębioną w wybranych
obszarach specjalności pedagogiki, obejmującą
terminologię, teorię i metodykę. K_W08 ma
uporządkowaną wiedzę o kulturowych
uwarunkowaniach procesów edukacyjnych. K_W11 ma
uporządkowaną wiedzę na temat planowania
i projektowania procesów wychowania, kształcenia
i upowszechniania wiedzy pedagogicznej
ukierunkowaną na zastosowanie praktyczne
w wybranej działalności pedagogicznej.

PED_K2_W01,
PED_K2_W04,
PED_K2_W07

egzamin pisemny

PED_K2_U01,
PED_K2_U03,
PED_K2_U04

egzamin pisemny

k_K02 nastawienie na własny rozwój zawodowy oraz
posiada przekonanie o potrzebie podejmowania
świadomych działań w kierunku zdobywania
i poszerzania profesjonalnej wiedzy i umiejętności.
PED_K2_K01,
K_K07 posiada nastawienie na identyﬁkowanie
PED_K2_K04,
problemów edukacyjnych, jest gotowy
PED_K2_K06
do komunikowania się i współpracy z otoczeniem, w
tym z osobami niebędącymi specjalistami w danej
dziedzinie, oraz do aktywnego uczestnictwa w grupach
i organizacjach realizujących działania pedagogiczne.

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

k_U01 analizowania interpretowania oraz integrowania
teoretycznej wiedzy pedagogicznej w celu analizy
złożonych problemów edukacyjnych. K_U03 wyboru
i zastosowania postępowania dobierając adekwatne
strategie działań, metody, formy i środki pracy K_U08
upowszechniania wiedzy pedagogicznej; potraﬁ
sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych
kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami
w zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona
specjalistów, korzystając z nowoczesnych rozwiązań
technologicznych K_U10 tworzenia projektów
dotyczących osobistego rozwoju zawodowego.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

20

przygotowanie do egzaminu

40

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

• Istota edukacji dorosłych jako nauki, deﬁnicje, przedmiot, teren badań, związki
interdyscyplinarne
• Uwarunkowania rozwoju człowieka dorosłego, rozumienie dorosłości w
andragogice, uczeń dorosły, fazy rozwoju człowieka dorosłego
• Cele, zadania, typy i funkcje oświaty dorosłych, zadania poznawcze andragogiki
ogólnej, funkcje edukacji dorosłych, typy oświaty dorosłych, oświata pozaszkolna.
Edukacja obywatelska dorosłych
• Kształcenie dorosłych. Wprowadzenie do dydaktyki dorosłych. Proces nauczaniauczenia się dorosłych, specyﬁka i cechy charakterystyczne. Nauczyciel dorosłych
• Społeczeństwo wiedzy. Lifelong learning- kształcenie całożyciowe.
• Oświata dorosłych w wybranych krajach

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzamin w formie testu wielokrotnego wyboru

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ogólna wiedza społeczna

Sylabusy
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Społeczne funkcjonowanie osób z zaburzeniami rozwojowymi
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Grupa 1 zajęć specjalizacyjnych: Animacja społecznokulturowa

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDASKS.280.5cdbee8ef3bec.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Pedagogika

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest zapoznanie z wybranymi zaburzeniami rozwojowymi na różnych etapach rozwoju jednostki.
Nacisk położony jest na specyﬁkę objawów w sferze życia społecznego utrudniających funkcjonowanie w różnych
środowiskach (rodzinnym, edukacyjnym, rówieśniczym, zawodowym itp.). Poprzez poznanie specyﬁki tych
zaburzeń celem będzie rozwinięcie u studentek/-ów praktycznych umiejętności związanych z przełamywaniem
tematów tabu, mitów na temat wybranych zaburzeń, przeciwdziałanie różnym formom dyskryminacji wobec osób
nimi dotkniętych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Zna specyﬁkę wybranych zaburzeń rozwojowych
ujętych w systemach klasyﬁkacji diagnostycznej
DSM-5 i ICD-10 - ich symptomy, przyczyny, sposoby
leczenia.

PED_K2_W06

zaliczenie pisemne

W2

Ma wiedzę na temat czynników umożliwiających
włączanie osób z zaburzeniami rozwojowymi
do różnych środowisk: szkolnego, rówieśniczego,
zawodowego.

PED_K2_W13

zaliczenie pisemne

W3

Ma pogłębioną wiedzę na temat specyﬁki wybranych
zaburzeń, ich przemian w ciągu życia człowieka.

PED_K2_W05,
PED_K2_W10,
PED_K2_W13

zaliczenie pisemne,
projekt, esej

W4

Ma wiedzę na temat znaczenia instytucji, organizacji,
podmiotów itp. dla podnoszenia jakości życia,
społecznego funkcjonowania osób z zaburzeniami
rozwojowymi.

PED_K2_W05,
PED_K2_W06,
PED_K2_W09,
PED_K2_W10,
PED_K2_W12,
PED_K2_W13

zaliczenie pisemne,
projekt, esej

U1

Potraﬁ posługiwać się wybranymi koncepcjami
z psychologii rozwojowej i kliniczne w celu
analizowania podejmowanych przez pedagoga działań
edukacyjnych.

PED_K2_U02

zaliczenie pisemne,
projekt

U2

Potraﬁ dobrać adekwatne do wybranego zaburzenia
strategie wspierającą optymalny rozwój
podopiecznego w zależności od indywidualnego
zestawu symptomów, możliwości tkwiących
w jednostce i jej środowisku.

PED_K2_U03

projekt

U3

Potraﬁ krytycznie odnieść się do stanowisk
teoretycznych, ale i stereotypów na temat
społecznego funkcjonowania osób z zaburzeniami
rozwojowymi.

PED_K2_U05,
PED_K2_U09

projekt, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Ma przekonanie, że zdobyta wiedza i umiejętności
kształtują tożsamość zawodową pedagoga.

PED_K2_K02

projekt, esej

K2

Jest gotowy do współpracy z różnymi podmiotami
w celu przełamywania stereotypów na temat
społęcznego funkcjonowania osób z zaburzeniami
rozwojowymi.

PED_K2_K07

projekt, esej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie projektu

10

Sylabusy
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przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zaburzenia rozwojowe w systemach klasyﬁkacji diagnostycznej DSM-5 i ICD-10.

W1, W2, U1, U3, K1

2.

Etiologia i patogeneza zaburzeń psychicznych: czynniki biologiczne, genetyczne,
poznawcze, środowiskowe: rodzinne, rówieśnicze, szkolne.

W1, W2, W3, U1, U3, K1

3.

Zaburzenia emocjonalne a czynniki związane ze sprawowanej opieki rodzicielskiej:
style przywiązania, style wychowania, błędy wychowawcze.

W2, W3, W4, U1, U3, K1

4.

Społeczne funkcjonowanie osób w różnych okresach rozwojowych na przykładzie:
Zaburzeń ze spektrum autyzmu: autyzm, zespół Aspergera, całościowe zaburzenia
rozwoju nie zdiagnozowane inaczej). Diagnoza, kryteria, objawy ze szczególnym
naciskiem na społeczne funkcjonowanie tych osób w różnych środowiskach
(rodzinnym, edukacyjnym, rówieśniczym, zawodowym), współchorobowość,
W1, W2, W3, W4, U1, U2,
terapia z naciskiem na stymulowanie rozwoju społecznego.
U3, K1, K2
ADHD (ADD, ZH). Diagnoza, objawy ze szczególnym naciskiem na funkcjonowanie
społeczne osób w różnych środowiskach (rodzinnym, edukacyjnym, rówieśniczym,
zawodowym), wtórne konsekwencje, terapia z naciskiem na stymulowanie rozwoju
społecznego.

5.

Psychospołeczne programy wspierania osób rozwojowych z zaburzeniami
rozwojowymi.

W2, W3, W4, U1, U2, K1,
K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
projekt, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Na ocenę końcową składa się: ocena z kolokwium zaliczeniowego
obejmującego pytania zamknięte i krótkie pytania otwarte (50%
poprawnych odpowiedzi), obecność na zajęciach (100%),
aktywność, ocena z pracy pisemnej (esej): projekt rozwijania
kompetencji społecznych dla wybranego rodzaju zaburzenia w
formie studium przypadku, warsztatu, kampanii społecznej, etc.
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Patologie i dysfunkcje życia małżeńskiego i rodzinnego – rodzina ryzyka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Grupa 2 zajęć specjalizacyjnych: Pedagogika
społeczno-opiekuńcza

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDPSOS.280.5cdbee972fd5d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Pedagogika

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20, ćwiczenia: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu patologii i dysfunkcji życia małżeńskiego
i rodzinnego ze szczególnym uwzględnieniem problematyki wychowawczej i socjalizacyjnej Celem kształcenia jest
nabycie umiejętności opisu i diagnozowania patologii i dysfunkcji rodziny Celem kształcenia jest ukształtowanie
w uczestnikach kursu przekonania o konieczności zdobywania wiedzy i umiejętności i ich wykorzystywania dla
optymalizacji funkcjonowania rodzin w środowisku i przeciwdziałania patologizacji

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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PED_K2_W01

egzamin pisemny,
prezentacja, zaliczenie,
udział w dyskusji
grupowej

PED_K2_W10

egzamin pisemny,
prezentacja, zaliczenie,
udział w dyskusji
grupowej

PED_K2_W10

egzamin pisemny,
prezentacja, zaliczenie,
udział w dyskusji
grupowej

PED_K2_W10

egzamin pisemny,
prezentacja, zaliczenie,
udział w dyskusji
grupowej

W5

posiada wiedzę na temat złożonych mechanizmów
zaburzeń systemu rodzinnego

PED_K2_W10

egzamin pisemny,
prezentacja, zaliczenie,
udział w dyskusji
grupowej

W6

posiada pogłębioną wiedzę na temat problemów
etycznych związanych z pracą w środowiskach
zagrożonych dysfunkcjami w obszarze funkcjonowania
rodzinnego i wykluczeniem społecznym

PED_K2_W15

egzamin pisemny,
zaliczenie, udział w
dyskusji grupowej

U1

umie dokonać diagnozy zagrożeń oraz ich identyﬁkacji
z konkretnymi dysfunkcjami rodziny w oparciu o teorie
rodziny i koncepcje z zakresu pedagogiki spolecznoopiekuńczej oraz innych subdyscyplin pedagogiki

PED_K2_U01

egzamin pisemny,
prezentacja, udział w
dyskusji grupowej

U2

posiada umiejętność samodzielnego opisu
i identyﬁkacji negatywnych zjawisk dotyczących
środowiska wychowawczego rodziny

PED_K2_U02

egzamin pisemny,
prezentacja, udział w
dyskusji grupowej

U3

dokonuje diagnozy środowiska wychowawczego
rodziny dysfunkcjonalnej

PED_K2_U07

egzamin pisemny,
prezentacja, udział w
dyskusji grupowej

U4

samodzielnie formułuje krytyczne wypowiedzi ustne
i pisemne z zastosowaniem merytorycznej
argumentacji z uwzględnieniem zasad etycznych

PED_K2_U09

prezentacja, udział w
dyskusji grupowej

U5

efektywnie pracuje samodzielnie oraz w grupie
podczas zajęć

PED_K2_U11

prezentacja, udział w
dyskusji grupowej

K1

ma świadomość konieczności stałego uaktualniania
wiedzy w kontekście ewolucji form życia małżeńskorodzinnego i zagrożeń związanych z życiem
społecznym

PED_K2_K01

zaliczenie, udział w
dyskusji grupowej

K2

przejawia gotowość do współdziałania w zakresie
przeciwdziałania patologizacji rodzin

PED_K2_K07

zaliczenie, udział w
dyskusji grupowej

K3

jest przekonany o konieczności podejmowania
odpowiedzialnych, etycznych i profesjonalnych działań
pedagogicznych w obszarze pracy z rodzinami
przejawiającymi trudności w realizacji swoich funkcji

PED_K2_K04

zaliczenie, udział w
dyskusji grupowej

W1

posiadać wiedzę na temat negatywnych zjawisk
społecznych dotyczących poszczególnych grup
społecznych i rodziny, ich przejawów, uwarunkowań,
kontekstów kulturowych

W2

posiadać konstruktywną i dyskursywną wiedzę
na temat patologii dysfunkcji, zagrożeń i dewiacji
rodziny ze szczególnym uwzględnieniem jakości
środowiska wychowawczego rodziny

W3

posiada konstruktywną i dyskursywną wiedzę
na temat zaburzeń w związkach
małżeńskich/partnerskich

W4

posiada wiedzę na temat konsekwencji i znaczenia
dysfunkcjonalnego środowiska wychowawczego
rodziny dla rozwoju i funkcjonowania dziecka oraz
mechanizmów i dziedziczenia wzorców
dysfunkcjonalnych

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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K4

poszukuje optymalnych rozwiązań pedagogicznych
w obszarze pracy z rodziną dysfunkcjonalną
i zagrożoną wykluczeniem społecznym

egzamin pisemny,
zaliczenie, udział w
dyskusji grupowej

PED_K2_K05

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

20

ćwiczenia

20

przygotowanie do egzaminu

15

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie do sprawdzianu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
40

ECTS
1.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Patologia, dewiacja, dysfunkcja, zagrożenie – wokół pojęć i terminologii,
historyczne i aktualne konteksty rozróżniania i deﬁniowania – dylematy,
kontrowersje, aporie.

W1, W2, W3, W4, W5

2.

Zjawiska patologiczne w społeczeństwach industrialnych i postindustrialnych,
uwarunkowania dewiacji indywidualnej i zbiorowej, kierunki ewolucji, tendencje w
patologii społecznej we współczesnych społeczeństwach

W1, W2, W5, W6

3.

Podstawowe kierunki przemian i zagrożeń współczesnej rodziny i małżeństwa –
analiza psychospołeczna i kulturowa, perspektywy genezy patologizacji życia
rodzinnego , patologie i dyfunkcje w perspektywie teorii rodziny;

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2

4.

Patologie społeczne a dysfunkcje życia rodzinnego. Czynniki patogenne w
rodzinie. Kulturowe uwarunkowania dewiacyjnych form życia rodzinnego;

W1, W2, W4, W5

5.

Ewolucja obyczajowości rodzinnej;

W1, W5

6.

Przemiany w funkcji socjalizacyjno – wychowawczej rodziny, wymogi globalizacji,
informatyzacji i medializacji w społeczeństwach ponowoczesnych;

W1, W2, W4, U2, U3

7.

Dysfunkcie wychowawcze w rodzinie – patologie, dewiacje szkodliwe i
nieszkodliwe, wychowanie toksyczne, pseudowychowanie, przemoc;

W1, W2, W4, U1, U2, U3

8.

Zagrożenia rodziny w społeczeństwie ryzyka. Debata oksfordzka- kryzys czy
ewolucja rodziny współczesnej?

W1, W2, W3

9.

Wybrane patologie i dysfunkcje rodziny. Alkoholizm, narkotyki, uzależnienia;

W1, W2

Sylabusy
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10.

Dorosłe dzieci dysfunkcjonalne (DDD). Transmisja międzygeneracyjna a
możliwości przezwyciężenia dziedziczenia dysfunkcji;

W1, W2, U1

11.

Przemoc w rodzinie. Zapobieganie i przeciwdziałanie zjawisku przemocy wobec
dzieci i kobiet;

W1, W2, W3, W5, U1, U2,
U3, U5, K1, K2, K3, K4

12.

Zaburzenia i choroby psychiczne w rodzinie współczesnej. Perspektywa
systemowa.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, K2,
K3, K4

13.

Samobójstwa młodzieży - zasięg problemu, młodzież podatna i zaniedbana.
Przyczyny i charakterystyczne cechy samobójstw młodzieży. Stategie
rozpoznawania i oceny problemu. Sygnały ostrzegawcze. Zapobieganie. Wczesna
interwencja.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U5

14.

Problemy edukacyjne i szkolne dziecka wychowującego się w rodzinie
dysfunkcjonalnej.

W1, W2, W3

15.

Problemy rodzinne zagrożonych dzieci i młodzieży - szanse ich przezwyciężenia.

W2, W4, U2, U3, U4, U5,
K1, K4

16.

Interwencje adresowane do dziecka. Strategia proﬁkatyki dla dzieci. Interwencje
rodzinne - poradnictwo rodzinne.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U4, U5, K1, K2,
K3, K4

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny, udział w
dyskusji grupowej

Ocena końcowa stanowi średnią ocen uzyskanych w ramach
poszczególnych cząstkowych ocen związanych z: - egzaminem
pisemnym 70% - udziałem w dyskusji grupowej 30%

prezentacja, zaliczenie

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: obecność na zajęciach
(możliwa jedna nieusprawiedliwiona nieobecność), aktywne
uczestnictwo w zajęciach, przygotowanie do zajęć
tj.przeczytanie wskazanej wcześniej literatury, przygotowanie
scenariusza zajęć i jego realizacja- przeprowadzenie 30
minutowych zajęć dla grupy oraz wysłanie po zajęciach w formie
elektronicznej scenariusza.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa wiedza z zakresu psychologii, socjologii i patologii społecznych

Sylabusy
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Społeczne funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Grupa 1 zajęć specjalizacyjnych: Animacja społecznokulturowa

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDASKS.280.5cdbee8f32086.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Pedagogika

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przybliżenie treści z zakresu społecznego funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami w kontekście działań
na rzecz normalizacji ich życia.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

328 / 387

W1

rozumie ideę normalizacji życia osób z różnego typu
niepełnosprawnościami i ich włączenia w ogólny nurt
życia społecznego.

PED_K2_W04

zaliczenie pisemne

W2

posiada wiedzę na temat społecznych i edukacyjnych
aspektów: normalizacji, autonomii, godności
i tożsamości w humanizacji pomocy i terapeutycznego
wsparcia osób z niepełnosprawnościami.

PED_K2_W10

zaliczenie pisemne

U1

posiada umiejętność naukowego podejścia
w rozwiązywaniu problemów w społecznym
funkcjonowaniu osób z niepełnosprawnościami, biorąc
pod uwagę kategorię uszkodzeń i ograniczeń funkcji.

PED_K2_U02

projekt

U2

posiada umiejętność organizowania i wprowadzania
zmian w środowisku lokalnym dla potrzeb poprawy
społecznego funkcjonowania dzieci, młodzieży oraz
dorosłych osób z niepełnosprawnościami.

PED_K2_U04

projekt

K1

wyraża gotowość empatycznego rozumienia człowieka
Innego, wymagającego bezwarunkowej akceptacji
i wsparcia w rozwoju, edukacji i społecznym
funkcjonowaniu.

PED_K2_K05

grupowa sesja
podsumowująca

K2

ma świadomość potrzeby zachowywania się w sposób
profesjonalny i etyczny w postępowaniu pomocowym
na rzecz osób niepełnosprawnych.

PED_K2_K04

grupowa sesja
podsumowująca

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

przygotowanie projektu

10

przygotowanie eseju

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

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.

Jakość życia osób niepełnosprawnych i jej społeczne uwarunkowania.

W1, W2

Sylabusy
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2.

Życie człowieka z niepełnosprawnością: postawy społeczne, stereotypy i
uprzedzenia.

W1, W2, U1, K1

3.

Czynniki warunkujące przebieg interakcji między osobami niepełnosprawnymi a
środowiskiem społecznym.

W1, W2, U1, K1

4.

Wybrane trudności w społecznej integracji osób niepełnosprawnych.

W2, U1, U2, K1

5.

Podmioty tworzące środowiskowe kręgi wsparcia – rola, zadania, rodzaje oraz
formy udzielanej pomocy.

W1, W2, U1, U2, K1

6.

Zasady korzystania ze wsparcia instytucji i organizacji pomocowych w procesie
szeroko pojętej rehabilitacji społecznej jednostki z niepełnosprawnością.

W2, U1, U2, K1, K2

7.

Rozwiązania systemowe intensyﬁkujące rehabilitację społeczną i podnoszące
jakość życia osób z niepełnosprawnością w Polsce i innych krajach Unii
Europejskiej.

W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne, projekt,
grupowa sesja podsumowująca

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach: dopuszczona 1 nieusprawiedliwiona
nieobecność; aktywny udział w zajęciach - udział w dyskusji
grupowej na podstawie literatury przedmiotu; złożenie
pisemnej pracy zaliczeniowej (esej) na jeden z podanych
przez prowadzącego tematów; przygotowanie projektu
grupowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wiedza humanistyczna i społeczna o charakterze interdyscyplinarnym zorientowana na pedagogikę specjalną.

Sylabusy
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Aktywizacja społeczno-kulturowa osób starszych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Grupa 2 zajęć specjalizacyjnych: Pedagogika
społeczno-opiekuńcza

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDPSOS.280.5cdbee9759db4.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny
Poziom kształcenia
drugiego stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne

Języki wykładowe
Polski
Dyscypliny
Pedagogika
Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

- wyposażenie studentów w wiedzę dotyczącą aktywizacji społeczno – kulturowej osób starszych;

C2

- kształtowanie oraz doskonalenie u uczestników kursu umiejętności: analizy tekstów i prowadzenia dyskusji
problemowej na tematy związane ze specyﬁką wsparcia środowiskowego seniorów oraz pracy społeczno opiekuńczej z osobami starszymi;

C3

- rozwijanie kompetencji komunikacyjnych, organizacyjnych oraz gotowości do pogłębiania posiadanej wiedzy
i umiejętności w obszarze wsparcia aktywizacji społeczno – kulturowej osób starszych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

ma pogłębioną wiedzę na temat rozwoju człowieka
w okresie starości w aspekcie biologicznym,
psychologicznym oraz społecznym.

PED_K2_W05

zaliczenie

W2

ma pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi społecznych
w środowiskach życia i funkcjonowania seniorów
i o rządzących nimi prawidłowościach istotnych
z punktu widzenia aktywizacji społeczno - kulturowej
w okresie starości.

PED_K2_W06

zaliczenie

W3

ma rozszerzoną wiedzę o instytucjach życia
społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach
istotnych z punktu widzenia aktywizacji społeczno kulturowej w okresie starości.

PED_K2_W07

zaliczenie

W4

ma uporządkowaną wiedzę o celach, organizacji
i funkcjonowaniu instytucji edukacyjnych
dedykowanych seniorom (kluby seniora, uniwersytety
trzeciego wieku itd.).

PED_K2_W09

zaliczenie

W5

ma uporządkowaną wiedzę na temat planowania
i projektowania procesów wychowania, kształcenia
i upowszechniania wiedzy pedagogicznej
ukierunkowaną na zastosowanie praktyczne
w procesie aktywizacji społeczno – kulturowej osób
starszych.

PED_K2_W11

zaliczenie

W6

ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o seniorach
oraz środowiskach wychowawczych w których
funkcjonują, ich specyﬁce i procesach w nich
zachodzących.

PED_K2_W12

zaliczenie

W7

ma uporządkowaną wiedzę o kulturowych
uwarunkowaniach edukacji i aktywizacji osób
starszych

PED_K2_W08

zaliczenie

U1

potraﬁ wybrać i zastosować właściwy dla pedagoga
sposób postępowania dobierając adekwatne strategie
działań, metody, formy i środki pracy w celu udzielania PED_K2_U03
wsparcia seniorom w procesie aktywizacji społeczno kulturowej.

zaliczenie

U2

potraﬁ generować oryginalne rozwiązania problemów
dotyczących aktywizacji społeczno - kulturowej
w okresie starości, prognozować przebieg ich
rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych
działań.

PED_K2_U04

zaliczenie

U3

ma pogłębione umiejętności obserwowania,
diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych
sytuacji edukacyjnych w ramach analizy przypadku
oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich
zachowań.

PED_K2_U07

zaliczenie

U4

potraﬁ w sposób klarowny, spójny i precyzyjny
wypowiadać się w mowie w toku prezentacji oraz
na piśmie w odniesieniu do analizowanego przypadku.

PED_K2_U09

zaliczenie

U5

potraﬁ pracować samodzielnie i w zespole oraz
posiada umiejętność wchodzenia w role uczestnika,
obserwatora i lidera grupy.

PED_K2_U11

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

ma gotowość do rozwijania swoich kompetencji
społecznych i wychowawczych w kontekście
aktywizacji społeczno - kulturowej w okresie starości.

PED_K2_K01

zaliczenie

K2

posiada przekonanie o potrzebie podejmowania
świadomych działań w kierunku zdobywania
i poszerzania profesjonalnej wiedzy i umiejętności
w obszarze aktywizacji społeczno - kulturowej
seniorów.

PED_K2_K02

zaliczenie

K3

posiada przekonanie o potrzebie kierowania się
rozwagą i etyką w projektowaniu, planowaniu
i realizowaniu działań pedagogicznych dotyczących
seniorów.

PED_K2_K04

zaliczenie

K4

jest przekonany o konieczności i doniosłości
zachowania się w sposób profesjonalny
i przestrzegania zasad etyki zawodowej w toku
praktyk aktywizacji społeczno - kulturowej w okresie
starości.

PED_K2_K05

zaliczenie

K5

ma przekonanie o wartości upowszechniania wiedzy
o dziedzictwie kulturowym w kontekście aktywizacji
kulturowej osób starszych

PED_K2_K08

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

przygotowanie do zajęć

10

analiza problemu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Ja jako senior. Jednostkowe i instytucjonalne przygotowanie do starości;

W1, U3, U4

2.

Stereotypy, uprzedzenia i praktyki dyskryminacyjne w odniesieniu do starości;

W1, W2, W3, W6, U1, U2,
U5, K1, K4

Sylabusy

333 / 387

3.

Aktywność społeczna osób starszych i sposoby jej rozwijania;

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
K1, K2, K3, K4

4.

Specyﬁka wsparcia środowiskowego seniorów w Polsce;

W2, W3, W4, W5, W6,
U1, U2, U3, U4, U5, K1,
K2, K3, K4

5.

Praca społeczno - opiekuńcza i aktywizacja społeczno - kulturowa w środowisku
zamieszkania osób starszych (kluby seniora, uniwersytety trzeciego wieku,
wolontariat dla i na rzecz seniorów);

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, U1, U2, U3, U4,
U5, K1, K2, K3, K4, K5

6.

Praca społeczno - opiekuńcza i aktywizacja społeczno - kulturowa wobec seniorów
w placówkach opieki stacjonarnej;

W3, W4, W5, W6, W7,
U1, U2, U3, U4, U5, K1,
K2, K3, K4, K5

7.

Wsparcie aktywności seniorów w wybranych państwach europejskich.

W2, W3, W4, W5, W6,
U2, U3, U4, K2, K4

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda sytuacyjna, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunki zaliczenia przedmiotu: - obecność (dopuszczalne 2 nieobecności,
do zaliczenia niezbędna jest minimum 50% frekwencja, pozostałe
nieobecności należy odpracować w formie zaproponowanej przez
prowadzącego) i aktywne uczestnictwo w realizacji zadań przewidzianych
na potrzeby zajęć; - pozytywna ocena prezentacji; - pozytywna ocena
analizy przypadku.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obowiązkowy udział w zajęciach.

Sylabusy
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Partycypacja obywatelska
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Grupa 1 zajęć specjalizacyjnych: Animacja społecznokulturowa

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDASKS.280.5cdbee8f66c22.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Pedagogika

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem jest ukazanie roli działań partycypacyjnych we współczesnym społeczeństwie polskim jako sposób
rozwiązywania własnych problemów przez społeczność lokalną i zwiększanie uczestnictwa w życiu obywatelskim.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

k_W01 Zna, w sposób pogłębiony, kategorie i pojęcia
języka pedagogiki, organizujące wiedzę i działanie
w ramach określonych koncepcji, teorii oraz praktyk
pedagogicznych stosowanych w wybranej działalności
PED_K2_W06,
pedagogicznej. K_W05 Ma pogłębioną wiedzę
PED_K2_W07,
na temat rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno
PED_K2_W12
w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz
społecznym. K_W06 Ma pogłębioną wiedzę o rodzajach
więzi społecznych i o rządzących nimi
prawidłowościach istotnych z punktu widzenia
procesów edukacyjnych.

egzamin pisemny,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

k_U01 Posiada pogłębione umiejętności wyboru,
analizowania, strukturyzowania, porządkowania,
interpretowania oraz integrowania teoretycznej wiedzy
pedagogicznej K_U03 Potraﬁ wybrać i zastosować
właściwy dla pedagoga sposób postępowania
dobierając adekwatne strategie działań, metody,
formy i środki pracy w celu udzielania wsparcia
poszczególnym podmiotom edukacyjnym. K_U04
Potraﬁ generować oryginalne rozwiązania złożonych
problemów pedagogicznych, prognozować przebieg
ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki
planowanych działań.

PED_K2_U03,
PED_K2_U04,
PED_K2_U05,
PED_K2_U07

egzamin pisemny,
projekt

PED_K2_K01,
PED_K2_K02,
PED_K2_K04

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

k_K01 Ma gotowość do rozwijania swoich kompetencji:
społecznych, wychowawczych i dydaktycznych. K_K07
Posiada nastawienie na identyﬁkowanie problemów
edukacyjnych, jest gotowy do komunikowania się
i współpracy z otoczeniem, w tym z osobami
niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie, oraz
do aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach
realizujących działania pedagogiczne

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

15

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie projektu

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

• Istota, idea partycypacji społecznej
• Wspólnota i jej znaczenie w partycypacji
• Partycypacja, współdecydowanie. Cele partycypacji społecznej (konsultacje,
debata, dyskusja, negocjacje, mediacje)
• Możliwości udziału obywateli w sferze publicznej. Empowerment (przydawanie
władzy)
• Obywatel w procesie powstawania i funkcjonowania grup obywatelskich i
organizacji pozarządowych
• Partycypacja obywateli w sprawowaniu władzy publicznej
• Inicjatywy obywatelskie – rola lidera, partnerstwa lokalne, dobro wspólne

W1, U1, K1

2.

• Analiza narzędzi partycypacyjnych
• Podmiotowość jednostek i grup społecznych
• Czynniki warunkujące powstawania więzi
• Partycypacja jako komunikacja społeczna
• Poznanie mechanizmów zaangażowania obywatelskiego
• Zapoznanie się ze specyﬁką funkcjonowania sfery społecznej

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

egzamin w formie testu wielokrotnego wyboru

ćwiczenia

projekt

przygotowanie projektu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ogólna wiedza społeczna

Sylabusy
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Andragogika
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Grupa 2 zajęć specjalizacyjnych: Pedagogika
społeczno-opiekuńcza

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDPSOS.280.5cdbee9783275.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Pedagogika

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem jest opanowanie wiedzy i ukształtowanie pozytywnego przekonania o potrzebie aktywnego udziału
w kształceniu ustawicznym i możliwościach edukacyjnych człowieka dorosłego, jak również zdobycie umiejętności
organizacyjnych w zakresie pracy oświatowej z dorosłym uczniem.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

k_W01 zna kategorie i pojęcia języka pedagogiki,
organizujące wiedzę i działanie w ramach określonych
koncepcji, teorii K_W04 ma wiedzę na temat
subdyscyplin pedagogiki, pogłębioną w wybranych
obszarach specjalności pedagogiki, obejmującą
terminologię, teorię i metodykę. K_W08 ma
uporządkowaną wiedzę o kulturowych
uwarunkowaniach procesów edukacyjnych. K_W11 ma
uporządkowaną wiedzę na temat planowania
i projektowania procesów wychowania, kształcenia
i upowszechniania wiedzy pedagogicznej
ukierunkowaną na zastosowanie praktyczne
w wybranej działalności pedagogicznej.

PED_K2_W01,
PED_K2_W04,
PED_K2_W08

zaliczenie na ocenę

PED_K2_U01,
PED_K2_U03,
PED_K2_U08,
PED_K2_U10

zaliczenie na ocenę

k_K02 nastawienie na własny rozwój zawodowy oraz
posiada przekonanie o potrzebie podejmowania
świadomych działań w kierunku zdobywania
i poszerzania profesjonalnej wiedzy i umiejętności.
K_K07 posiada nastawienie na identyﬁkowanie
PED_K2_K02,
problemów edukacyjnych, jest gotowy
PED_K2_K07
do komunikowania się i współpracy z otoczeniem, w
tym z osobami niebędącymi specjalistami w danej
dziedzinie, oraz do aktywnego uczestnictwa w grupach
i organizacjach realizujących działania pedagogiczne.

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

k_U01 analizowania interpretowania oraz integrowania
teoretycznej wiedzy pedagogicznej w celu analizy
złożonych problemów edukacyjnych. K_U03 wyboru
i zastosowania postępowania dobierając adekwatne
strategie działań, metody, formy i środki pracy K_U08
upowszechniania wiedzy pedagogicznej; potraﬁ
sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych
kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami
w zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona
specjalistów, korzystając z nowoczesnych rozwiązań
technologicznych K_U10 tworzenia projektów
dotyczących osobistego rozwoju zawodowego.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

• Istota andragogiki jako nauki, deﬁnicje, przedmiot, teren badań, związki
interdyscyplinarne
• Uwarunkowania rozwoju człowieka dorosłego, rozumienie dorosłości w
andragogice, uczeń dorosły, fazy rozwoju człowieka dorosłego
• Cele, zadania, typy i funkcje oświaty dorosłych, zadania poznawcze andragogiki
ogólnej, funkcje edukacji dorosłych, typy oświaty dorosłych, oświata pozaszkolna.
Edukacja obywatelska dorosłych
• Kształcenie dorosłych. Wprowadzenie do dydaktyki dorosłych. Proces nauczaniauczenia się dorosłych, specyﬁka i cechy charakterystyczne. Nauczyciel dorosłych
• Społeczeństwo wiedzy. Lifelong learning- kształcenie całożyciowe.
• Oświata dorosłych w wybranych krajach. Wiodące formy i główne nurty oświaty
dorosłych.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
zaliczenie w formie testu

Wymagania wstępne i dodatkowe
ogólna wiedza społeczna

Sylabusy
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Organizowanie społeczności lokalnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Grupa 1 zajęć specjalizacyjnych: Animacja społecznokulturowa

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDASKS.280.5cdbee8f95410.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski
Dyscypliny
Pedagogika

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zwiększenie wiedzy o społecznościach lokalnych

C2

Zwiększenie wiedzy o tym czym jest metoda organizowania społeczności lokalnych

C3

Zwiększenie umiejętności w wykorzystania metody organizowania społeczności lokalnych w pracy animatora
społeczności lokalnych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student rozumie czym jest organizowanie społeczności
lokalnych (OSL) i wie jak tą metodę można
PED_K2_W07
wykorzystać w pracy animatora

zaliczenie na ocenę

W2

Student ma podstawową wiedzę o celach oraz
warunkach w jakich wykorzystuje się OSL m.in.
strukturach społecznych, zasobach środowiskowych,
społecznościach lokalnych

PED_K2_W07

zaliczenie na ocenę

W3

Student ma wiedzę o tym jak w praktyce np. poprzez
projekt społeczny można wykorzystać metodę OSL
w pracy ze społecznościami lokalnymi

PED_K2_W11

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ wykorzystać projekt społeczny
w ramach OSL

PED_K2_U01

zaliczenie na ocenę,
projekt

U2

Student potraﬁ przeprowadzić prawidłową diagnozę
środowiska lokalnego

PED_K2_U07

projekt

U3

Student potraﬁ zaprojektować działania w środowisku
lokalnym

PED_K2_U04

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student posiada przekonanie o potrzebie kierowania
się rozwagą i etyką w projektowaniu, planowaniu
i realizowaniu działań animacyjnych

PED_K2_K04

zaliczenie na ocenę,
projekt

K2

Student odznacza się gotowością do przejęcia
odpowiedzialności za własne przygotowanie do pracy,
podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich
skutki, a także do promowania wartości
odpowiedzialności w środowisku.

PED_K2_K06

zaliczenie na ocenę,
projekt

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie projektu

25

przygotowanie do ćwiczeń

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Społeczność lokalna - czym jest , czym się charakteryzuje

W2, U2, K1, K2

2.

Organizowanie społeczności lokalnej- czym jest i czym się charakteryzuje

W1, K1

3.

Organizowanie społeczności lokalnej a praca socjalna

W1, W2, W3, K1, K2

4.

Organizowanie społeczności lokalnej a animacja społeczna

W1, W2, W3, K1, K2

5.

Organizowanie społeczności lokalnej a integracja społeczna

W1, W2, W3, K1, K2

6.

Organizowanie społeczności lokalnej w pracy ze społecznościami - sposoby
wykorzystania metody

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

7.

Projektowanie działań społecznych z użyciem metody organizowania społeczności
lokalnych.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, metoda sytuacyjna, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Forma i warunki zaliczenia: • Posiadanie 80% obecności na
zajęciach • Napisanie projektu społecznego z wykorzystaniem
zaliczenie na ocenę, projekt metody organizowania społeczności lokalnej i otrzymanie oceny
co najmniej 3,0 (projekt grupowy) • Aktywność na zajęciach i
udział w dyskusjach

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Analiza i interpretacja danych ilościowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Grupa 2 zajęć specjalizacyjnych: Pedagogika
społeczno-opiekuńcza

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDPSOS.280.5cdbee97aa911.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Pedagogika

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem prowadzonych zajęć jest przekazanie wiedzy na temat poprawnej analizy danych ilościowych i poprawną
terminologię z tego obszaru

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zna w sposób pogłębiony wybrane metody i techniki
statystyczne oraz wie jak dobierać techniki
statystyczne w celu odpowiedzenia na postawione
pytania badawcze

PED_K2_W01,
PED_K2_W02

projekt, raport

W2

zna możliwości wykorzystania danych zastanych

PED_K2_W04

projekt, raport

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ ocenić i scharakteryzować cechy poprawnej
analizy

PED_K2_U01

projekt, raport

U2

potraﬁ umiejętnie przygotować schemat analizy
statystycznej do konkretnego projektu badawczego

PED_K2_U03

projekt, raport

U3

zna możliwości wykorzystania danych zastanych

PED_K2_U04

projekt, raport

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

kieruje się w swoim działaniu zasadami zgodnymi
z etyką zawodową, dostrzega problemy moralne
i etyczne związane z prowadzeniem badań naukowych

PED_K2_K04

projekt, raport

K2

rozumie potrzebę ciągłego uczenia się oraz posiada
umiejętności doskonalenia swoich umiejętności

PED_K2_K01

projekt, raport

K3

potraﬁ współpracować w grupie zadaniowej i prace
przekazywać w terminie

PED_K2_K06

projekt, raport

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Przygotowywanie projektów

30

przygotowanie raportu

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Repozytorium ze statystyki opisowej i indukcyjnej Ustalenia organizacyjne zajęć.
Terminologia metodologiczna.

W1

2.

Przegląd danych zastanych i wykorzystaniu danych w edukacji. Ocena źródeł
danych.

W2, U1, K1

Sylabusy
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3.

Analiza zjawisk – zmienna a pomiar. Praktyczne tworzenie indeksów.

W1, W2, U3, K1, K2

4.

Praktyczne zastosowanie technik statystycznych.

W2, U2, K2

5.

Wnioskowanie i interpretacja na podstawie uzyskanych wyników.

W1, U2, K1

6.

Analizy statystyczne z badań ilościowych – dobre praktyki.

W1, W2, U2, U3, K3

7.

Raport jako podsumowanie dobrej analizy i wizualizacji danych.

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, dyskusja, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
projekt, raport

Warunki zaliczenia przedmiotu
Przygotowanie projektu badawczego, w którym należy zaprezentować
zdobyte umiejętności z zakresu analizy danych ilościowych. Oddanie
raportu w wyznaczonym terminie, który został przygotowany w zespole

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wiedza z zakresu metodologii, metod ilościowych, projektowania badań, statystyki i opracowania wyników

Sylabusy
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Przedsiębiorczość społeczna i rewitalizacja
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Grupa 1 zajęć specjalizacyjnych: Animacja społecznokulturowa

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDASKS.280.5cdbee8fbf432.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Pedagogika

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem jest: 1. Zwiększenie wiedzy na temat rewitalizacji. 2. Zwiększenie wiedzy na temat przedsiębiorczości
społecznej 3. Zwrócenie uwagi na praktyczne zastosowanie wiedzy na temat rewitalizacji i przedsiębiorczości
społecznej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Zna podstawy rewitalizacji

PED_K2_W01,
PED_K2_W09,
PED_K2_W15

zaliczenie na ocenę

W2

Zna podstawy przedsiębiorczości społecznej

PED_K2_W01,
PED_K2_W09,
PED_K2_W15

zaliczenie na ocenę

W3

Posiada wiedzę o sposobach oddziaływania
na środowisko lokalne w ramach animacji społecznej

PED_K2_W01,
PED_K2_W14

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Analizuje dobre praktyki z zakresu ekonomii
społecznej

PED_K2_U07,
PED_K2_U08,
PED_K2_U10

zaliczenie na ocenę

U2

Ocenia i opisuje wybrane projekty rewitalizacyjne

PED_K2_U07,
PED_K2_U08

zaliczenie na ocenę

U3

Planuje działania animacyjne z zakresu rewitalizacji
i przedsiębiorczości społecznej

PED_K2_U04,
PED_K2_U08

zaliczenie na ocenę

PED_K2_K03,
PED_K2_K08

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Jest przekonany o wadze animacji społecznej,
dostrzega jej elementy w ekonomii społecznej
i rewitalizacji

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

20

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie do sprawdzianu

10

badania terenowe

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

• gra z klimatem – wstęp do rewitalizacji
• ustawa o rewitalizacji

W1, W2, W3

Sylabusy
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2.

• rewitalizacja w przestrzeni publicznej

U2, U3

3.

• gra ekonomiczna – wstęp do ekonomii społecznej
• podstawy ekonomii społecznej

W1, W2, W3

4.

• ekonomii społeczna w przestrzeni publicznej

U1, U3

5.

• animacja społeczna w ramach ekonomii społecznej i rewitalizacji

K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, analiza przypadków, analiza tekstów, dyskusja, gra dydaktyczna, udział w badaniach
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie na ocenę na podstawie - aktywność na zajęciach - kolokwium
zaliczenie na ocenę zaliczeniowego - przeprowadzenie i zaprezentowania badań terenowych
dotyczących rewitalizacji oraz ekonomii społecznej

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Analiza i interpretacja danych jakościowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Grupa 2 zajęć specjalizacyjnych: Pedagogika
społeczno-opiekuńcza

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDPSOS.280.5cdbee97d3a80.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski
Dyscypliny
Pedagogika

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem prowadzonych zajęć jest przekazanie wiedzy na temat poprawnej analizy danych jakościowych i poprawną
terminologię z tego obszaru

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zna w sposób pogłębiony wybrane metody i techniki
analizy danych jakościowych oraz wie jak dobierać je
w celu odpowiedzenia na postawione pytania
badawcze.

PED_K2_W01,
PED_K2_W02

zaliczenie

W2

zna możliwości wykorzystania danych
do odpowiedniego programu komputerowego
a następnie potraﬁ je poprawnie interpretować.

PED_K2_W04

projekt, prezentacja,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ ocenić i scharakteryzować cechy poprawnej
analizy jakościowej.

PED_K2_U01

prezentacja

U2

potraﬁ umiejętnie przygotować schemat analizy
jakościowej do konkretnego projektu badawczego.

PED_K2_U03

projekt, prezentacja

U3

potraﬁ samodzielnie przygotować opracowanie
z analizy danych jakościowych dotyczących zagadnień
szczegółowych z wykorzystaniem najnowszych ujęć
teoretycznych ze strategii jakościowych

PED_K2_U04

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

kieruje się w swoim działaniu zasadami zgodnymi
z etyką zawodową, dostrzega problemy moralne
i etyczne związane z prowadzeniem badań naukowych

PED_K2_K04

prezentacja

K2

rozumie potrzebę ciągłego uczenia się oraz posiada
umiejętności doskonalenia swoich umiejętności

PED_K2_K01

prezentacja

K3

potraﬁ współpracować w grupie zadaniowej i prace
przekazywać w terminie

PED_K2_K06

prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

15

przygotowanie projektu

25

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
55

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Repozytorium ze projektowania badań jakościowych. Ich istota i założenie

W1

Sylabusy
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2.

2. Prezentacja podstawowych oprogramowani komputerowych do analiz danych
jakościowych. Zastosowanie MAXqda, QDA miner, Atlas.

U1, U2, U3

3.

3. Praktyczna nauka obsługi programów.

W2

4.

4-6. Jakościowa analiza treści, technika tworzenia map pojęciowych, analiza
semantyczna i semiotyczna. Kodowanie i kategoryzacja.

W2, U2, U3

5.

7. Interpretacja na podstawie uzyskanych wyników.

U1, K1, K3

6.

8. Raport jako podsumowanie dobrej analizy i wizualizacji danych jakościowych.

W2, U3, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia laboratoryjne, udział w badaniach
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

projekt, prezentacja, zaliczenie

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wiedza z zakresu metodologii, metod jakościowych, projektowania badań jakościowych i opracowania wyników

Sylabusy
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Elementy oddziaływań terapeutycznych w resocjalizacji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Grupa 3 zajęć specjalizacyjnych: Pedagogika
resocjalizacyjna

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDPRS.280.5cdbee9e622fe.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Pedagogika

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

przekazanie studentowi wiedzy i umiejętności na temat oddziaływań terapeutycznych w resocjalizacji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student ma pogłębioną wiedzę na temat podejść
w terapii mającej zastosowanie w resocjalizacji

W2

student ma uporządkowaną wiedzę na temat rodzaju
oddziaływań, metod i technik terapeutycznych
w resocjalizacji

W3

student ma uporządkowaną wiedzę o celach,
organizacji i funkcjonowaniu instytucji
resocjalizacyjnych prowadzących oddziaływania
terapeutyczne

PED_K2_W01

projekt, prezentacja,
aktywny udział w
zajęciach (aktywność w
trakcie zajęć będzie
punktowana przez osobę
prowadzącą)

PED_K2_W01

projekt, prezentacja,
aktywny udział w
zajęciach (aktywność w
trakcie zajęć będzie
punktowana przez osobę
prowadzącą)

PED_K2_W09

projekt, prezentacja,
aktywny udział w
zajęciach (aktywność w
trakcie zajęć będzie
punktowana przez osobę
prowadzącą)

PED_K2_U02

projekt, prezentacja,
aktywny udział w
zajęciach (aktywność w
trakcie zajęć będzie
punktowana przez osobę
prowadzącą)

PED_K2_U01

projekt, prezentacja,
aktywny udział w
zajęciach (aktywność w
trakcie zajęć będzie
punktowana przez osobę
prowadzącą)

PED_K2_U03

projekt, prezentacja,
aktywny udział w
zajęciach (aktywność w
trakcie zajęć będzie
punktowana przez osobę
prowadzącą)

PED_K2_U04

projekt, aktywny udział w
zajęciach (aktywność w
trakcie zajęć będzie
punktowana przez osobę
prowadzącą)

PED_K2_K04

projekt, prezentacja,
aktywny udział w
zajęciach (aktywność w
trakcie zajęć będzie
punktowana przez osobę
prowadzącą)

PED_K2_K05

projekt, prezentacja,
aktywny udział w
zajęciach (aktywność w
trakcie zajęć będzie
punktowana przez osobę
prowadzącą)

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

posługiwać się ujęciami teoretycznymi w celu
analizowania, interpretowania oraz projektowania
strategii działań terapeutycznych w resocjalizacji

U2

dobrać odpowiedni rodzaj oddziaływań oraz
dostosować metody i techniki do konkretnego
problemu oraz przewidzieć skutki skonstruowanego
planu oddziaływań

U3

dobrać adekwatne strategie działań, metody, formy
i środki pracy w celu udzielania wsparcia
poszczególnym podmiotom oddziaływań
terapeutycznych mających zastosowanie
w resocjalizacji

U4

generować oryginalne rozwiązania złożonych
problemów, prognozować przebieg ich rozwiązywania
oraz przewidywać skutki planowanych działań
w obszarze oddziaływań terapeutycznych
w resocjalizacji

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student ma przekonanie o wadze zachowania się
w sposób profesjonalny, reﬂeksji na tematy etyczne
i przestrzegania zasad etyki zawodowej
w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań
terapeutycznych w resocjalizacji

K2

student dostrzega i formułuje problemy moralne
i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą;
poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości
korygowania nieprawidłowych działań
terapeutycznych w resocjalizacji

Sylabusy
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Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

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.

1. Nurty teoretyczne i szkoły psychoterapii

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K1, K2

2.

2. Wybrane podejścia psychoterapeutyczne w resocjalizacji

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2

3.

3. Metody oddziaływań terapeutycznych w resocjalizacji

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2

4.

4. Oddziaływania pedagogiczno-psychologiczne skierowane do specyﬁcznych grup W1, W2, W3, U1, U2, U3,
(osoby osadzone, przebywające na oddziałach detencyjnych, nieletni itp.)
U4, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
projekt, prezentacja, aktywny udział w
zajęciach (aktywność w trakcie zajęć
będzie punktowana przez osobę
prowadzącą)

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem uzyskania zaliczenia z przedmiotu jest:
1. aktywny udział w zajęciach (praca w grupach,
dyskusja, udział w scenkach, analiza przypadków,
metody sytuacyjne- aktywność w trakcie zajęć jest
punktowana przez osobę prowadzącą), 2.
przygotowanie i prezentacja projektu.

355 / 387

Wymagania wstępne i dodatkowe
-

Sylabusy
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Ewaluacja programów terapeutycznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Grupa 3 zajęć specjalizacyjnych: Pedagogika
resocjalizacyjna

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDPRS.280.5cdbee9e8e205.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Pedagogika

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem przedmiotu jest przekazanie studentowi wiedzy i umiejętności na temat ewaluacji programów
terapeutycznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą pojęć i kategorii
stosowanych w trakcie działań ewaluacyjnych
programów terapeutycznych.

PED_K2_W01

zaliczenie pisemne,
projekt

W2

Ma uporządkowaną wiedzę o celach, organizacji
i funkcjonowaniu instytucji zajmujących się
monitorowaniem i ewaluacją oddziaływań
terapeutycznych

PED_K2_W09

zaliczenie pisemne

W3

Posiada szczegółową wiedzę na temat etycznych
i prawnych aspektów prowadzenia działań
ewaluacyjnych programów terapeutycznych.

PED_K2_W15

zaliczenie pisemne

U1

Posiada rozwinięte umiejętności badawcze istotne
z punktu widzenia planowania i przeprowadzenia
badań ewaluacyjnych (formułuje problemy badawcze,
dobiera adekwatne metody, techniki i konstruuje
narzędzia badawcze) oraz opracowuje, prezentuje
i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje
kierunki dalszych badań.

PED_K2_U06

zaliczenie pisemne,
projekt

U2

Posiada umiejętność upowszechniania wiedzy
dotyczących skutecznych oddziaływań
terapeutycznych.

PED_K2_U08

zaliczenie pisemne

U3

Potraﬁ konstruktywnie i krytycznie analizować
i oceniać programy proﬁlaktyczne.

PED_K2_U09

zaliczenie pisemne

U4

Potraﬁ w sposób klarowny, spójny i precyzyjny
sporządzać raport z badań ewaluacyjnych.

PED_K2_U09

zaliczenie pisemne,
projekt

K1

Ma nastawienie na własny rozwój zawodowy oraz
posiada przekonanie o potrzebie podejmowania
świadomych działań w kierunku zdobywania
i poszerzania profesjonalnej wiedzy i umiejętności
w obszarze planowania i realizacji działań
ewaluacyjnych programów terapeutycznych

PED_K2_K02

zaliczenie pisemne,
projekt

K2

Posiada przekonanie o potrzebie kierowania się
rozwagą i etyką w projektowaniu, planowaniu
i realizowaniu działań ewaluacyjnych.

PED_K2_K04

zaliczenie pisemne,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

20

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

przygotowanie projektu

10

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

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.

Modele badań nad psychoterapią

W1, W2, U3

2.

Skuteczność oddziaływań terapeutycznych w resocjalizacji

W3, U2, K1, K2

3.

Typologie ewaluacji

W1

4.

Model ewaluacji programu terapeutycznego

W1, U3

5.

Standardy ewaluacyjne

W2, W3, U3, K1, K2

6.

Raport ewaluacyjny

U1, U3, U4

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
• Forma zaliczenia: kolokwium pisemne. • Warunki zaliczenia
(uzyskanie określonej liczby punktów). • Warunki dopuszczenia do
kolokwium: aktywny udział w zajęciach (dyskusja, udział w
scenkach) - aktywność w trakcie każdych zajęć jest weryﬁkowana i
oznaczana przez osobę prowadzącą, obecność na zajęciach
(możliwa jedna nieobecność), przygotowanie i prezentacja
projektu pisemnego.
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Praktyka asystencka ciągła w placówkach opieki stacjonarnej dla seniorów
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Grupa 2 zajęć specjalizacyjnych: Pedagogika
społeczno-opiekuńcza

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDPSOS.280.5cdbee9810ce4.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Pedagogika

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
praktyki: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

- poszerzenie wiedzy zdobytej w trakcie studiów oraz rozwijanie umiejętności jej wykorzystania;

C2

kształtowanie umiejętności projektowania i organizowania zajęć dla podopiecznych placówki;

C3

- poznanie organizacji pracy placówki opieki stacjonarnej dla seniorów;

C4

- rozwijanie umiejętności analizowania własnej pracy i jej rezultatów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

ma pogłębioną wiedzę na temat rozwoju człowieka
w okresie starości w aspekcie biologicznym,
psychologicznym oraz społecznym.

PED_K2_W05

zaliczenie

W2

ma uporządkowaną wiedzę na temat planowania
i projektowania procesów wychowania ukierunkowaną
na zastosowanie praktyczne w placówce opieki
stacjonarnej dla seniorów.

PED_K2_W11

zaliczenie

U1

potraﬁ wybrać i zastosować właściwy dla pedagoga
sposób postępowania dobierając adekwatne strategie
PED_K2_U03
działań, metody, formy i środki pracy w celu udzielania
wsparcia seniorom w placówce.

zaliczenie

U2

potraﬁ generować oryginalne rozwiązania problemów
dotyczących aktywizacji seniorów, prognozować
przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki
planowanych działań.

PED_K2_U04

zaliczenie

U3

ma pogłębione umiejętności analizowania motywów
i wzorów zachowań seniorów

PED_K2_U07

zaliczenie

U4

potraﬁ w sposób klarowny, spójny i precyzyjny
wypowiadać się w mowie w toku zajęć
przygotowanych dla seniorów.

PED_K2_U09

zaliczenie

U5

potraﬁ pracować samodzielnie i w zespole oraz
posiada umiejętność wchodzenia w role uczestnika,
obserwatora i lidera grupy.

PED_K2_U11

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

ma gotowość do rozwijania swoich kompetencji
społecznych i wychowawczych w kontekście pracy
społeczno – opiekuńczej z seniorami w placówce.

PED_K2_K01

zaliczenie

K2

posiada przekonanie o potrzebie podejmowania
świadomych działań w kierunku zdobywania
i poszerzania profesjonalnej wiedzy i umiejętności
w obszarze pracy społeczno – opiekuńczej z seniorami
w placówce.

PED_K2_K02

zaliczenie

K3

posiada przekonanie o potrzebie kierowania się
rozwagą i etyką w projektowaniu, planowaniu
i realizowaniu działań pedagogicznych dotyczących
seniorów.

PED_K2_K04

zaliczenie

K4

jest przekonany o konieczności i doniosłości
zachowania się w sposób profesjonalny
i przestrzegania zasad etyki zawodowej w toku pracy
społeczno – opiekuńczej z seniorami w placówce.

PED_K2_K05

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

praktyki

15

przygotowanie do zajęć

10

Sylabusy
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konsultacje

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Zapoznanie się z:dokumentacją instytucji, planem organizacji stałych zajęć w
instytucji oraz czasu wolnego podopiecznych placówki, pracą zespołów
działających w obrębie instytucji, prowadzonymi zajęciami, formami pracy ze
środowiskiem i formami pracy wynikającymi ze specyﬁki danej placówki.

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
U5, K1, K2, K3, K4

2.

2. Obserwowanie zajęć związanych z pracą danej instytucji,

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
U5, K1, K2, K3, K4

3.

3. Podejmowanie zadań wynikających z rytmu pracy instytucji,

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
U5, K1, K2, K3, K4

4.

4. Opracowanie konspektów i innej wymaganej dokumentacji potrzebnej do
poprowadzenia zajęć,

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
U5, K1, K2, K3, K4

5.

5. Samodzielne prowadzenie zajęć z podopiecznymi (2 h)

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
U5, K1, K2, K3, K4

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, praktyka zawodowa
Rodzaj zajęć

praktyki

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunki zaliczenia przedmiotu: Zrealizowanie i udokumentowanie 15
godzin dydaktycznych praktyki w dzienniku praktyk w oparciu o
wskazówki opiekuna praktyk. Przedstawienie oceny opisowej dokonanej
przez opiekuna praktyki z ramienia placówki oraz sprawozdania z praktyki.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obowiązkowy udział w zajęciach.

Sylabusy
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Praktyka asystencka ciągła w placówkach opieki środowiskowej dla
seniorów
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Grupa 2 zajęć specjalizacyjnych: Pedagogika
społeczno-opiekuńcza

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDPSOS.280.5cdbee983e089.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski
Dyscypliny
Pedagogika

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
praktyki: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem praktyki jest zapoznanie studentów z charakterystyką placówek opieki środowiskowej przeznaczonych dla
seniorów oraz podejmowana w nich pracą społeczno - opiekuńczej z osobami starszymi, rozwijanie umiejętności
dyskusji i krytycznej analizy propozycji wspierania seniorów

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

363 / 387

W1

ma podstawową, uporządkowaną wiedzę
o placówkach opieki środowiskowej dla seniorów

PED_K2_W01,
PED_K2_W13

zaliczenie na ocenę

W2

ma elementarną wiedzę o podstawach prawnych
funkcjonowania placówek opieki środowiskowej dla
seniorów

PED_K2_W09

zaliczenie na ocenę

W3

ma elementarną wiedzę o podmiotach placówek opieki
PED_K2_W12
środowiskowej dla seniorów

zaliczenie na ocenę

W4

posiada elementarną wiedzę na temat zasad i norm
etycznych realizowanych przez pracowników placówek
opieki środowiskowej dla seniorów

PED_K2_W15

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

posiada podstawowe umiejętności obserwowania,
analizowania, i interpretowania zjawisk typowych dla
placówek opieki środowiskowej dla seniorów

PED_K2_U01

zaliczenie na ocenę

U2

potraﬁ prezentować własne pomysły, wątpliwości
i sugestie, popierając je argumentacją w kontekście
wybranych perspektyw funkcjonowania placówek
opieki środowiskowej dla seniorów

PED_K2_U05

zaliczenie na ocenę

U3

potraﬁ pracować w zespole, umie wyznaczać oraz
przyjmować wspólne cele działania

PED_K2_U11

zaliczenie na ocenę

K1

posiada przekonanie o sensie, wartości i potrzebie
podejmowania aktywnych indywidualnych
i zespołowych działań pedagogicznych w środowisku
placówek opieki środowiskowej dla seniorów

PED_K2_K03

zaliczenie na ocenę

K2

posiada przekonanie o wartości i potrzebie
zachowania się w sposób profesjonalny oraz
przestrzegania zasad etyki zawodowej w placówkach
opieki środowiskowej dla seniorów

PED_K2_K04

zaliczenie na ocenę

K3

posiada nastawienie na identyﬁkowanie dylematów
i problemów etycznych w pracy pedagogicznej oraz
na ich rozwiązywanie w placówkach opieki
środowiskowej dla seniorów

PED_K2_K05

zaliczenie na ocenę

K4

odznacza się gotowością do przejęcia
odpowiedzialności za własne przygotowanie do pracy,
podejmowane decyzje i prowadzone działania

PED_K2_K06

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

praktyki

15

przygotowanie do zajęć

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

Sylabusy
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Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zapoznanie się z: dokumentacją instytucji, organizacją stałych zajęć w instytucji,
organizacją czasu wolnego podopiecznych placówki, pracą zespołów działających
w obrębie instytucji, prowadzonymi zajęciami, formami pracy ze środowiskiem i
formami pracy wynikającymi ze specyﬁki danej placówki

W1, W2, U1, K1

2.

Obserwowanie zajęć związanych z pracą danej instytucji

W3, U1, U3, K2, K3

3.

Opracowanie konspektów i innej wymaganej dokumentacji potrzebnej do
poprowadzenia zajęć

W1, W4, U3, K3, K4

4.

Samodzielne prowadzenie zajęć z podopiecznymi

W3, U2, U3, K4

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

praktyki

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zrealizowanie i udokumentowanie godziny dydaktyczne praktyki w
Dzienniku Praktyk w oparciu o wskazówki Opiekuna praktyk.
zaliczenie na ocenę
Przedstawienie oceny opisowej dokonanej przez Opiekuna praktyki z
ramienia placówki oraz sprawozdania z praktyki

Wymagania wstępne i dodatkowe
Celem praktyki jest zapoznanie studentów z charakterystyką placówek opieki środowiskowej przeznaczonych dla seniorów
oraz podejmowana w nich pracą społeczno - opiekuńczej z osobami starszymi, rozwijanie umiejętności dyskusji i krytycznej
analizy propozycji wspierania seniorów

Sylabusy
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Specyﬁka oddziaływań terapeutycznych w uzależnieniach chemicznych
i czynnościowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Grupa 3 zajęć specjalizacyjnych: Pedagogika
resocjalizacyjna

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDPRS.280.5cdbee9ebb6b4.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie studentowi wiedzy i umiejętności na temat specyﬁki oddziaływań terapeutycznych w uzależnieniach
chemicznych i czynnościowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student ma pogłębioną wiedzę w obszarze terminologii
PED_K2_W01
używanej w terapii uzależnień

projekt, egzamin
pisemny / ustny, aktywny
udział w zajęciach
(aktywność w trakcie
zajęć będzie punktowana
przez osobę prowadzącą)

W2

student ma pogłębioną wiedzę w obszarze koncepcje
psychologicznych i społecznych stanowiące
teoretyczne podstawy odziaływań terapeutycznych
w pracy z osobami uzależnionymi

PED_K2_W01

projekt, egzamin
pisemny / ustny, aktywny
udział w zajęciach
(aktywność w trakcie
zajęć będzie punktowana
przez osobę prowadzącą)

PED_K2_W09

projekt, egzamin
pisemny / ustny, aktywny
udział w zajęciach
(aktywność w trakcie
zajęć będzie punktowana
przez osobę prowadzącą)

PED_K2_U01

projekt, egzamin
pisemny / ustny, aktywny
udział w zajęciach
(aktywność w trakcie
zajęć będzie punktowana
przez osobę prowadzącą)

PED_K2_U03

projekt, egzamin
pisemny / ustny, aktywny
udział w zajęciach
(aktywność w trakcie
zajęć będzie punktowana
przez osobę prowadzącą)

PED_K2_U03

projekt, egzamin
pisemny / ustny, aktywny
udział w zajęciach
(aktywność w trakcie
zajęć będzie punktowana
przez osobę prowadzącą)

PED_K2_U04

projekt, egzamin
pisemny / ustny, aktywny
udział w zajęciach
(aktywność w trakcie
zajęć będzie punktowana
przez osobę prowadzącą)

PED_K2_K05

aktywny udział w
zajęciach (aktywność w
trakcie zajęć będzie
punktowana przez osobę
prowadzącą)

W3

student ma uporządkowaną wiedzę o celach,
organizacji i funkcjonowaniu instytucji prowadzących
terapię uzależnień

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

student ma pogłębione umiejętności w posługiwaniu
się ujęciami teoretycznymi w celu analizowania
motywów i wzorów zachowań osób uzależnionych oraz
projektowania strategii działań terapeutycznych

U2

planować oddziaływania z zakresu psychoedukacji
skierowanej do osób uzależnionych chemicznie lub
czynnościowo

U3

potraﬁ wybrać i zastosować sposób postępowania
dobierając adekwatne strategie działań, metody,
formy i środki pracy w celu udzielania wsparcia
osobom uzależnionym

U4

potraﬁ generować oryginalne rozwiązania złożonych
problemów, prognozować przebieg ich rozwiązywania
oraz przewidywać skutki planowanych działań
mieszczących się w zakresie terapii uzależnień

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student jest wrażliwy na problemy osób uzależnionych
oraz zasady etyki zawodowej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

367 / 387

wykład

15

ćwiczenia

30

przygotowanie projektu

10

przygotowanie do egzaminu

15

przygotowanie do zajęć

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

35

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Prawne aspekty pracy z osobami uzależnionymi

W1, W3

2.

Diagnoza w psychoterapii uzależnień

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K1

3.

Nałogi behawioralne – podstawy teoretyczne

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K1

4.

Psychologiczne i farmakologiczne metody pomocy osobom uzależnionym

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1

5.

Struktura systemu leczenia uzależnień w Polsce

W3, U3, U4, K1

6.

Readaptacja społeczna osób uzależnionych

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1

7.

Praca z rodzinami i bliskimi osób uzależnionych

W1, K1

8.

Formy oddziaływań skierowane do osób uzależnionych

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Forma zaliczenia: egzamin. Warunki dopuszczenia
do egzaminu: zaliczenie ćwiczeń.
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Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

projekt, aktywny udział w zajęciach
(aktywność w trakcie zajęć będzie
punktowana przez osobę prowadzącą)

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunki zaliczenia ćwiczeń: przygotowanie projektu
pisemnego; aktywny udział w zajęciach (praca w
grupach, dyskusja, udział w scenkach, analiza
przypadków, metody sytuacyjne- aktywność w
trakcie zajęć jest punktowana przez osobę
prowadzącą).

Wymagania wstępne i dodatkowe
-

Sylabusy
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Podstawy twórczej resocjalizacji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Grupa 3 zajęć specjalizacyjnych: Pedagogika
resocjalizacyjna

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDPRS.280.5cdbee9f22f06.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski
Dyscypliny
Pedagogika

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia, jest przekazanie studentowi najnowszej wiedzy dotyczącej kreatywnej działalności
resocjalizacyjnej prowadzonej za pomocą opracowanych metod kulturotechnicznych i metod wspomagających.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Posiada wiedzę z zakresu teoretycznych podstaw
kulturo technik w resocjalizacji.

PED_K2_W01

zaliczenie na ocenę
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W2

Posiada wiedzę z zakresu metodyki twórczej
resocjalizacji.

PED_K2_W11

zaliczenie na ocenę

W3

Posiada wiedzę o etapach pracy z grupą
i możliwościach aplikacji twórczej resocjalizacji
do praktyki w zależności od potencjału grupy.

PED_K2_W11

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Posiada umiejętność inicjowania, organizowania
i prowadzenia zajęć w grupie z zastosowaniem metod
twórczej resocjalizacji.

PED_K2_U03,
PED_K2_U11

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U2

Posiada umiejętność twórczego rozwiązywania
problemów pojawiających się w grupie w trakcie pracy
z zastosowaniem metod twórczej resocjalizacji.

PED_K2_U04,
PED_K2_U07

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U3

Potraﬁ stworzyć mini inscenizację teatralną od etapu
diagnozy poprzez tworzenie scenariusza,
przygotowanie grupy do pracy aż po efekt końcowy,
jakim jest prezentacja.

PED_K2_U03

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Posiada gotowość do twórczego rozwiązywania
konﬂiktów.

PED_K2_K07

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

K2

Posiada umiejętność elastyczności i zmiany swojego
zachowania pod kątem dostosowania się do pracy
z grupą.

PED_K2_K07

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

K3

Prezentuje postawę aktywną i otwartą w kierunku
włączenia się w działania grupowe.

PED_K2_K01,
PED_K2_K07

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

15

przygotowanie projektu

8

wykonanie ćwiczeń

3

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

4

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Teoretyczne podstawy kulturotechnik w resocjalizacji i twórczej resocjalizacji.

W1

2.

Metodyczne konteksty kulturotechniki w resocjalizacji.

W2

3.

Uwarunkowania efektywności kulturotechnik w resocjalizacji.

W1, W3

4.

Metoda teatru resocjalizacyjnego.

W1, U1, U2, U3, K1, K2,
K3

5.

Metoda resocjalizacji przez sport.

W1, U1, U2, K1, K2, K3

6.

Podstawowe założenia MRS i MTR.

W1, U1, U2, K1, K2, K3

7.

Terapia przez muzykę w resocjalizacji.

W1, U1, U2, K1, K2, K3

8.

Plastyka, jako metoda wspomagająca resocjalizację.

W1, U1, U2, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, inscenizacja, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywny udział w zajęciach. Prezentacja projektu
grupowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Drama w resocjalizacji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Grupa 3 zajęć specjalizacyjnych: Pedagogika
resocjalizacyjna

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDPRS.280.5cdbee9f4e33f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski
Dyscypliny
Pedagogika

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest poznanie dramy, jako metody wspomagającej proces resocjalizacyjny.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Posiada wiedzę z zakresu teoretycznych podstaw
dramy.

PED_K2_W01

zaliczenie na ocenę
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W2

Opisuje pedagogiczne założenia dramy.

PED_K2_W08

zaliczenie na ocenę

W3

Posiada wiedzę z zakresu metodyki dramowej.

PED_K2_W02

zaliczenie na ocenę

W4

Zna etapy projektowania scenariuszy zajęć
dramowych.

PED_K2_W11

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Dokonuje diagnozy, planowania i projektowania
scenariuszy zajęć dramowych .

PED_K2_U01,
PED_K2_U07,
PED_K2_U09

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U2

Prezentuje swoje pomysły w kontekście oddziaływań
resocjalizacyjnych wykorzystujących dramę.

PED_K2_U09

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U3

Stosuje techniki dramowe do realizacji celów
resocjalizacyjnych.

PED_K2_U03,
PED_K2_U04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U4

Posiada umiejętność inicjowania, organizowania
i prowadzenia zajęć z zastosowaniem technik
dramowych.

PED_K2_U03,
PED_K2_U11

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Prezentuje postawę otwartości na pomysły, dialog
i poszukiwanie konsensusu w pracy w grupie.

PED_K2_K01

prezentacja

K2

Myśli i działa w sposób systemowy i kreatywny.

PED_K2_K02

prezentacja

K3

Odznacza się zaangażowaniem w projektowaniu,
planowaniu i realizowaniu oddziaływań
resocjalizacyjnych, wykorzystujących dramę.

PED_K2_K06

prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

15

przygotowanie projektu

12

wykonanie ćwiczeń

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

8

zbieranie informacji do zadanej pracy

5

projektowanie

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Teoretyczne podstawy dramy.

W1

2.

Pedagogiczne założenia dramy.

W2

3.

Techniki dramowe.

W3, U3

4.

Metody teatralne, jako forma wspierająca proces resocjalizacji: psychodrama i
socjodrama.

W3, U2, U3, K1, K2

5.

Jak zaprojektować dramę. Projektowanie scenariusza zajęć dramowych.

W4, U1, U2, U4, K1, K2,
K3

6.

Przedmioty w dramie. Improwizacja teatralna, praca z głosem, praca z ciałem,
pantomima.

W3, U2, K1

7.

Drama a teatr.

W3, U2, K1

8.

Przykłady scenariuszy dramowych.

W4, U1, U2, U4, K1, K2,
K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, metoda sytuacyjna, inscenizacja, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Student aktywnie bierze udział w zajęciach. Prezentacja
grupowego projektu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Programy proﬁlaktyczne i resocjalizacyjne oparte na podejściu kreującym
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Grupa 3 zajęć specjalizacyjnych: Pedagogika
resocjalizacyjna

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDPRS.280.5cdbee9f7afe9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski
Dyscypliny
Pedagogika

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest zaznajomienie studenta z funkcjonującymi programami proﬁlaktycznymi i resocjalizacyjnymi
opartymi na koncepcji resocjalizacji kreującej.

C2

Celem zajęć jest dostarczenie studentowi wiedzy i umiejętności do samodzielnego projektowania programów
z wykorzystaniem metod twórczej resocjalizacji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Zna teoretyczne podstawy programów
proﬁlaktycznych i resocjalizacyjnych opartych
na koncepcji twórczej resocjalizacji.

PED_K2_W01,
PED_K2_W02,
PED_K2_W08,
PED_K2_W10

zaliczenie na ocenę

W2

Posiada wiedzie na temat programów proﬁlaktycznych
i resocjalizacyjnych realizowanych w zakładach
poprawczych i ośrodkach wychowawczych.

PED_K2_W09,
PED_K2_W12

zaliczenie na ocenę

W3

Posiada wiedzie na temat programów proﬁlaktycznych
i resocjalizacyjnych realizowanych w placówkach
penitencjarnych.

PED_K2_W09,
PED_K2_W12

zaliczenie na ocenę

W4

Zna zasady projektowania programów
proﬁlaktycznych i resocjalizacyjnych opartych
na koncepcji twórczej resocjalizacji.

PED_K2_W11

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Dobiera odpowiednie metody twórczej resocjalizacji
do projektowania programów proﬁlaktycznych
i resocjalizacyjnych.

PED_K2_U03

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U2

Posiada umiejętność twórczego rozwiązywania
problemów wynikających z projektowania oddziaływań
proﬁlaktycznych i resocjalizacyjnych w grupie.

PED_K2_U04,
PED_K2_U07

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U3

Projektuje własne programy proﬁlaktyczne
i resocjalizacyjne oparte na koncepcji resocjalizacji
kreującej.

PED_K2_U03,
PED_K2_U07

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Odpowiedzialnie przygotowuje się do projektowania
działań proﬁlaktycznych i resocjalizacyjnych.

PED_K2_K01,
PED_K2_K02,
PED_K2_K07

prezentacja

K2

Prezentuje postawę aktywną i otwartą w kierunku
włączania się w działania grupowe.

PED_K2_K01,
PED_K2_K07

prezentacja

K3

Odznacza się gotowością do przejęcia
odpowiedzialności za własne przygotowanie się
do pracy pedagoga resocjalizacyjnego.

PED_K2_K02,
PED_K2_K06

prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

15

przygotowanie projektu

12

wykonanie ćwiczeń

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

8

zbieranie informacji do zadanej pracy

5

projektowanie

10

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Teoretyczne podstawy programów proﬁlaktycznych i resocjalizacyjnych.

W1

2.

Działania wychowawcze w zakładach poprawczych i ośrodkach wychowawczych.

W1, W2

3.

Zaangażowanie wychowanków w zajęcia z zakresu twórczej resocjalizacji.

W1

4.

Formy działań socjalizacyjno- kulturowych w placówkach penitencjarnych.

W1, W3

5.

Programy proﬁlaktyczne i resocjalizacyjne- struktura. Analiza przypadku.

W1, W4, K1, K2, K3

6.

Projektowanie programów proﬁlaktycznych i resocjalizacyjnych opartych na
koncepcji resocjalizacji kreującej.

W2, W3, W4, U1, U2, K1,
K2, K3

7.

Projektowanie własnych programów proﬁlaktycznych i resocjalizacyjnych.

W2, W3, W4, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

8.

Efektywność programów proﬁlaktycznych resocjalizacyjnych opartych na
koncepcji twórczej resocjalizacji.

W1, W2, W3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, praca grupowa
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Student aktywnie bierze udział w zajęciach. Student
prezentuje wyniki pracy grupowej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Zapobieganie nawrotom w uzależnieniu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Grupa 3 zajęć specjalizacyjnych: Pedagogika
resocjalizacyjna

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDPRS.280.5cdbee9fd0985.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Pedagogika

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0111Kształcenie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

przekazanie studentowi wiedzy i umiejętności na temat podstaw zapobiegania nawrotom choroby
w uzależnieniach.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student zna terminologię związaną z zapobieganiem
nawrotom choroby

W2

student zna wybrane koncepcje psychologiczne
i społeczne stanowiące teoretyczne podstawy
nawrotów choroby w uzależnieniach

W3

student ma uporządkowaną wiedzę o celach,
organizacji i funkcjonowaniu instytucji prowadzących
działania mające na celu zapobieganie nawrotom
choroby w uzależnieniach

PED_K2_W01

projekt, aktywny udział w
zajęciach (aktywność w
trakcie zajęć będzie
punktowana przez osobę
prowadzącą)

PED_K2_W01

projekt, aktywny udział w
zajęciach (aktywność w
trakcie zajęć będzie
punktowana przez osobę
prowadzącą)

PED_K2_W09

projekt, aktywny udział w
zajęciach (aktywność w
trakcie zajęć będzie
punktowana przez osobę
prowadzącą)

PED_K2_U01

projekt, aktywny udział w
zajęciach (aktywność w
trakcie zajęć będzie
punktowana przez osobę
prowadzącą)

PED_K2_U03

projekt, aktywny udział w
zajęciach (aktywność w
trakcie zajęć będzie
punktowana przez osobę
prowadzącą)

PED_K2_K05

aktywny udział w
zajęciach (aktywność w
trakcie zajęć będzie
punktowana przez osobę
prowadzącą)

PED_K2_K02

aktywny udział w
zajęciach (aktywność w
trakcie zajęć będzie
punktowana przez osobę
prowadzącą)

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi
w celu analizowania przyczyn nawrotów choroby
w uzależnieniach chemicznych i behawioralnych

U2

posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi
w celu analizowania, interpretowania oraz
projektowania strategii działań mających na celu
zapobieganie wystąpienia nawrotów choroby
w uzależnieniach

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student ma przekonanie o wadze zachowania się
w sposób profesjonalny, reﬂeksji na tematy etyczne
i przestrzegania zasad etyki zawodowej

K2

student ma przekonanie dotyczące dalszego
nabywania wiedzy umiejętności w obszarze pracy
z osobami uzależnionymi

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

15

przygotowanie projektu

25

przygotowanie do zajęć

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Teoretyczne podstawy zapobiegania nawrotom choroby w uzależnieniach
chemicznych i czynnościowych

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

2.

Czynniki wyzwalające wystąpienie pragnienia/głodu

W1, W2, U1, U2, K1, K2

3.

Pozornie nieistotne decyzje i ich rola w występowaniu sytuacji trudnych

W1, W2, U1, U2, K1, K2

4.

Sygnały ostrzegawcze w powstawaniu nawrotu

W1, W2, U1, U2, K1, K2

5.

Budowanie sieci wsparcia w zapobieganiu nawrotom choroby

W3, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza
przypadków
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
projekt, aktywny udział w zajęciach (aktywność w trakcie
zajęć będzie punktowana przez osobę prowadzącą)

Warunki zaliczenia
przedmiotu
Aktywny udział w zajęciach,
złożenie projektu pisemnego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
-

Sylabusy
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Specyﬁczne grupy w terapii uzależnień
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Grupa 3 zajęć specjalizacyjnych: Pedagogika
resocjalizacyjna

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDPRS.280.5cdbeea008d6a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

przekazanie studentowi wiedzy i umiejętności na temat pracy ze specyﬁcznymi grupami w terapii uzależnień.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student zna terminologię związaną ze specyﬁcznymi
grupami odbiorców w terapii uzależnień

W2

student zna wybrane koncepcje psychologiczne
i społeczne stanowiące teoretyczne podstawy pracy
terapeutycznej ze specyﬁcznymi grupami w terapii
uzależnień

W3

student ma uporządkowaną wiedzę o celach,
organizacji i funkcjonowaniu instytucji prowadzących
terapię uzależnień biorąc pod uwagę specyﬁkę pracy
z różnymi grupami

PED_K2_W01

projekt, aktywny udział w
zajęciach (aktywność w
trakcie zajęć będzie
punktowana przez osobę
prowadzącą)

PED_K2_W01

projekt, aktywny udział w
zajęciach (aktywność w
trakcie zajęć będzie
punktowana przez osobę
prowadzącą)

PED_K2_W09

projekt, aktywny udział w
zajęciach (aktywność w
trakcie zajęć będzie
punktowana przez osobę
prowadzącą)

PED_K2_U01

projekt, aktywny udział w
zajęciach (aktywność w
trakcie zajęć będzie
punktowana przez osobę
prowadzącą)

PED_K2_U03

projekt, aktywny udział w
zajęciach (aktywność w
trakcie zajęć będzie
punktowana przez osobę
prowadzącą)

PED_K2_K05

aktywny udział w
zajęciach (aktywność w
trakcie zajęć będzie
punktowana przez osobę
prowadzącą)

PED_K2_K02

aktywny udział w
zajęciach (aktywność w
trakcie zajęć będzie
punktowana przez osobę
prowadzącą)

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

U2

posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi
w celu analizowanie, interpretowania oraz planowania
oddziaływań skierowanych do specyﬁcznych grup

zidentyﬁkować specyﬁczne grupy w terapii uzależnień
oraz dobrać odpowiednie formy oddziaływań

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student ma przekonanie o wadze zachowania się
w sposób profesjonalny, reﬂeksji na tematy etyczne
i przestrzegania zasad etyki zawodowej

K2

student ma przekonanie dotyczące dalszego
nabywania wiedzy umiejętności w obszarze pracy
z osobami uzależnionymi

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

15

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie projektu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Psychoterapia uzależnień wśród dzieci i młodzieży

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

2.

Psychoterapia osób z tzw. podwójną diagnozą

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

3.

Osoby osadzone jako podmiot oddziaływań terapeutycznych

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

4.

Osoby uzależnione od wielu środków psychoaktywnych i ich psychoterapia

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

5.

Praca z kobietami w trakcie kontaktu psychoterapeutycznego

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

6.

Psychoterapia osób uzależnionych przewlekle chorych w tym zakażonych wirusem
HIV

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia
projekt, aktywny udział w zajęciach
(aktywność w trakcie zajęć będzie
punktowana przez osobę prowadzącą)

Warunki zaliczenia przedmiotu
aktywny udział w zajęciach (praca w grupach,
dyskusja, udział w scenkach, analiza przypadków,
metody sytuacyjne - aktywność w trakcie zajęć jest
punktowana przez osobę prowadzącą), uzyskanie
pozytywnej oceny z projektu pisemnego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
-

Sylabusy
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Redukcja szkód w psychoterapii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
pedagogika

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Grupa 3 zajęć specjalizacyjnych: Pedagogika
resocjalizacyjna

Kod przedmiotu
UJ.WFzPEDPRS.280.5cdbeea03a531.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

posiada wiedzę na temat modelu redukcji szkód
w psychoterapii.

PED_K2_W04

zaliczenie pisemne

W2

prezentuje założenia modelu abstynencyjnego
i modelu redukcji szkód w psychoterapii.

PED_K2_W04

zaliczenie pisemne

W3

zna przykładowe programy terapeutyczne
kontrolowanego używania substancji
psychoaktywnych.

PED_K2_W11

zaliczenie pisemne

Sylabusy
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W4

charakteryzuje specyﬁkę relacji terapeuta-klient
kształtowanej w myśl założeń modelu redukcji szkód.

PED_K2_W06

zaliczenie pisemne

PED_K2_U05

obserwacja
uczestnicząca –
aktywność studenta w
trakcie zajęć i ćwiczeń
praktycznych, grupowa
sesja podsumowująca
kierowana przez
prowadzącego

PED_K2_U07

obserwacja
uczestnicząca –
aktywność studenta w
trakcie zajęć i ćwiczeń
praktycznych, grupowa
sesja podsumowująca
kierowana przez
prowadzącego

PED_K2_U04

obserwacja
uczestnicząca –
aktywność studenta w
trakcie zajęć i ćwiczeń
praktycznych, grupowa
sesja podsumowująca
kierowana przez
prowadzącego

PED_K2_K05

obserwacja
uczestnicząca –
aktywność studenta w
trakcie zajęć i ćwiczeń
praktycznych, grupowa
sesja podsumowująca
kierowana przez
prowadzącego

PED_K2_K01

obserwacja
uczestnicząca –
aktywność studenta w
trakcie zajęć i ćwiczeń
praktycznych, grupowa
sesja podsumowująca
kierowana przez
prowadzącego

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

U2

U3

potraﬁ dokonać krytycznego porównania założeń
modelu abstynencyjnego vs modelu redukcji szkód
w terapii osób uzależnionych od środków
psychoaktywnych.

samodzielnie omawia przykłady indywidualnych
przypadków terapii osób uzależnionych od substancji
psychoaktywnych prowadzonych w nurcie redukcji
szkód.

samodzielnie dokonuje oceny skuteczności redukcji
szkód w psychoterapii indywidualnej i grupowej.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

K2

wykazuje postawę tolerancji wobec osób
uzależnionych od środków psychoaktywnych.

posiada gotowość do rozwijania swoich kompetencji
pozwalających na prowadzenie działań pomocowych
w nurcie redukcji szkód.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

przygotowanie eseju

5

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Model redukcję szkód w psychoterapii

W1

2.

Abstynencja vs redukcja szkód – różne podejścia w terapii uzależnień

W2, U1

3.

Programy kontrolowanego używania substancji psychoaktywnych

W3, U1, U3

4.

Relacja klient-terapeuta zgodnie z zasadami redukcji szkód

W4, K1

5.

Redukcja szkód w terapii grupowej

W4, U3, K1, K2

6.

Analiza indywidualnych przypadków - praca z tekstem źródłowym

U2, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia
przedmiotu

zaliczenie pisemne, obserwacja uczestnicząca – aktywność
studenta w trakcie zajęć i ćwiczeń praktycznych, grupowa
sesja podsumowująca kierowana przez prowadzącego

90% obecności na zajęciach;
aktywny udział w zajęciach;
złożenie pracy zaliczeniowej i jej
pozytywna ocena

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość zagadnień z zakresu: psychologii klinicznej; pedagogiki resocjalizacyjnej, proﬁlaktyki społecznej oraz elementów
oddziaływań terapeutycznych w uzależnieniach.

Sylabusy
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