
KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU/SYLABUS PRZEDMIOTOWY  
 
I.  Przedmiot i jego usytuowanie w systemie studiów 
 

1. Jednostka prowadząca kierunek 
studiów Instytut Sztuk Projektowych 

2. Nazwa kierunku studiów Architektura wnętrz  
3. Forma prowadzenia studiów stacjonarne 

4. Profil studiów praktyczny 

5. Poziom kształcenia  studia I stopnia 

6. Nazwa przedmiotu Filozofia 

7. Kod przedmiotu AW 27 

8. Poziom/kategoria przedmiotu przedmiot: ogólnego 

9. Status przedmiotu Obowiązkowy 

10. Usytuowanie przedmiotu w planie 
studiów Semestr V 

11. Język wykładowy polski 

12. Liczba punktów ECTS 2 

13. Koordynator przedmiotu dr	  Marek	  Ruba	  

14. Odpowiedzialny za realizację 
przedmiotu dr	  Marek	  Ruba	  

 
2 Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar w planie studiów. 
 

Wykład 
W 

Ćwiczenia 
C 

Konwersatorium 
K 

Laboratorium 
L 

Projekt 
P 

Seminarium 
S 

Praktyka 
PZ 

20 - - - - - - 
 
 
3. Cele przedmiotu (opcjonalnie) 
 
C 1 - Student	  pogłębia	  krytycyzm	  myślenia,	  uzyskuje	  światopoglądową	  samodzielność	  i	  
samoświadomość	  poprzez	  analizę	  zagadnień	  i	  problemów	  filozofii	  doniosłych	  w	  jej	  historii,	  jak	  też	  
współczesności.	  
 
C 2 - Student	  zyskuje	  świadomość	  filozofii	  jako	  jednego	  z	  filarów	  tożsamości	  kultury	  europejskiej	  
oraz	  jej	  związków	  z	  naukami	  szczegółowymi.	  
 
 



4. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji. 
 
Znajomość	  historii	  powszechnej;	  podstawowa	  wiedza	  na	  temat	  odmienności	  cywilizacji	  	  europejskiej	  
oraz	  cywilizacji	  i	  religii	  pozaeuropejskich.	  
Podstawowa	  umiejętność	  analizy	  tekstu	  i	  krytycznej	  dyskusji.	  
 
5. Efekty kształcenia dla przedmiotu, wraz z odniesieniem do kierunkowych  efektów 
kształcenia. 
 

Lp. Opis efektów kształcenia dla przedmiotu 

Odniesienie 
do kierunkowych 
efektów kształcenia - 
identyfikator 
kierunkowych 
efektów kształcenia 

W_01 wymienia	   podstawowe	   szkoły	   i	   kierunki	   w	   filozofii	   starożytnej,	  
średniowiecznej,	  nowożytnej	  i	  współczesnej	   W_06 

W_02 

definiuje	  podstawowe	  pojęcia	  stosowane	  w	  filozofii,	  jak	  ontologia,	  teoria	  
poznania,	  metafizyka,	  determinizm,	  empiryzm,	  racjonalizm,	  materializm,	  
idealizm,	   sceptycyzm,	   subiektywizm,	   relatywizm,	   obiektywizm,	   	   istota,	  
akcydens,	   zjawisko,	   transcendentny,	   immanentny,	   a	   priori,	   a	   posteriori,	  
utopizm,	  teizm,	  deizm,	  panteizm,	  ateizm	  i	  inne 

W_14 

U_01 potrafi	   przedstawić	   spójną	   argumentację	   dla	   obrony	   przyjętej	   opcji	  
światopoglądowej	  i	  ideowej U_09 

U_02 rozpoznaje	   związek	   danej	   postawy	   etycznej	   i	   światopoglądowej	   z	  
głównymi	  kierunkami	  filozofii	  europejskiej U_023 

K_01 

zajmuje	   rzeczowe	   stanowisko	   w	   dysputach	   światopoglądowych,	  
przyjmuje	   postawę	   otwartości	   i	   zrozumienia	   wobec	   postaw	   i	   wyborów	  
partnerów	  dyskursu,	  w	  sposób	  krytyczny	  i	  sceptyczny	  odnosi	  się	  do	  opinii	  
i	  postaw	  logicznie	  niespójnych	  lub	  nieracjonalnych 

K_07 

 
6. Treści kształcenia – oddzielnie dla każdej formy zajęć dydaktycznych  
          ( W- wykład, K- konwersatorium, P- projekt) 
 

Wykład 
 

Lp. Tematyka zajęć – szczegółowy opis bloków tematycznych Liczba 
godzin 

1	  
Filozofia jako sztuka myślenia otwartego i krytycznego. Filozofia a nauka; rozwój nauk 
szczegółowych od antycznej Grecji do współczesności; filozofia europejska a tradycja 
filozoficzna Indii i Chin. Działy filozofii. 

1 

2	   Metafizyka oraz krytyka metafizyki (I. Kant, pozytywizm, scjentyzm, przezwyciężenie 
metafizyki wg M. Heideggera). Granice języka a filozofia (L. Wittgenstein). 

1 

3	  
Estetyka jako filozofia sztuki i teoria piękna. Historia pojęcia sztuki i współczesne 
definicje dzieła sztuki. Sztuka a natura, zagadnienie odtwórczości (mimesis) oraz 
zagadnienie realizmu; zagadnienie formy dzieła sztuki, forma a treść. 

2 

4	  
Piękno jako (tradycyjnie) naczelna wartość estetyczna; piękno w sztuce a piękno 
natury; rodzaje piękna (wdzięk, subtelność, wzniosłość, uroda); klasyczna oraz 
romantyczna forma piękna. Wartość estetyczna i kategorie wartości estetycznych. 

2	  

5	  
„Sytuacja estetyczna”; twórczość, osobowość twórcza, teorie twórczości artystycznej 
oraz przeżycie (doświadczenie) estetyczne. Kontrowersja obiektywizmu i 
subiektywizmu w estetyce. 

2 

6	   Szkoła Frankfurcka oraz „teoria estetyczna” Th. Adorna i jego ujęcie relacji sztuka a 2	  



społeczeństwo. 

7	  
Potoczne a filozoficzne pojęcie szczęścia. Antyczne koncepcje szczęścia (Arystoteles, 
stoicyzm, epikureizm) oraz nowożytny utylitaryzm i liberalizm (J. Bentham, J. S. Mill). 
Determinizm – indeterminizm: zagadnienie wolności. 

2 

8	  

Sceptycyzm filozoficzny oraz zagadnienie granic wiedzy w wybranych koncepcjach: 
sceptycyzm metodologiczny Kartezjusza; zagadnienie granic wiedzy, rzeczywistość i 
zjawisko wg I. Kanta, historyzm Hegla oraz poj. ideologii jako „fałszywej świadomości” 
wg Marksa. 

2	  

9	  

Klasyczna i nieklasyczne koncepcje prawdy. Wybrane zagadnienia teorii poznania, 
źródła wiedzy, empiryzm a racjonalizm teoriopoznawczy (synteza Kanta oraz 
psychologia postaci); intuicja jako medium poznania wg H. Bergsona; indukcja i 
dedukcja, weryfikacja i falsyfikacja, teoria i hipoteza; filozofia nauki K. Poppera. 

2 

10	  
Filozofia a religia, panteizm, chrześcijański teizm, nowożytny deizm. Chrześcijaństwo 
a filozofia F. Nietzschego. Problem zła w filozofii chrześcijańskiej. Fenomenologia 
religii. 

2	  

11	  

Wybrane zagadnienia antropologii filozoficznej. Człowiek jako istota społeczna i jako 
istota historyczna; jako podmiot poznania i podmiot działania. Problem 
psychofizyczny, dualizm i monizm antropologiczny. Psychoanalityczna koncepcja 
człowieka. 

1 

12	  
Człowiek w ujęciu XX wiecznej antropologii filozoficznej i filozofii egzystencji. Natura a 
kultura, człowiek jako wytwór i jako twórca kultury (M. Landmann), kompensacyjna 
funkcja kultury (A. Gehlen). 

	  
1 

	   Razem	  	   20	  
 

7. Metody weryfikacji efektów kształcenia  /w odniesieniu do poszczególnych efektów/ 
 

Symbol 
efektu 
kształcenia 

Forma weryfikacji 
Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny Kolokwium Projekt Sprawdzian 

wejściowy Sprawozdanie Inne 

W_01   X     

W_02   X     

U_01    X    

U_02    X    

K_01       X 
 
8. Narzędzia dydaktyczne 
 
Symbol Forma zajęć 
N1 Wykład połączony z prezentacją 

multimedialną, omawianie tekstów. 
 
 
9. Ocena osiągniętych efektów kształcenia 

 
9.1. Sposoby oceny 

Ocena formująca 
F1 Pisemne kolokwium poświęcone wskazanym przez 

prowadzącego przedmiot tekstom. 
 

Ocena podsumowująca 



P1 Zaliczenie wykładu na podstawie kolokwium 
(średnia zwykła F1) 

 
9.2. Kryteria oceny 
 

Sy
m

 
sy

m
bo

l 
ef

ek
tu

 
uc

ze
ni

a 
si
ę Na ocenę 3 Na ocenę 3,5 Na ocenę 4 Na ocenę 4,5 Na ocenę 5 

W_01 -
W_05 
 

Student osiągnął 
zakładane efekty 

kształcenia z 
pominięciem 

niektórych istotnych 
aspektów lub z 

istotnymi  
nieścisłościami 

Student osiągnął 
zakładane efekty 

kształcenia z 
pominięciem 

niektórych mniej 
istotnych aspektów  lub 

z mniej istotnymi 
nieścisłościami 

Student osiągnął 
zakładane efekty 

kształcenia z 
pominięciem 

niektórych mało  
istotnych aspektów 

Student osiągnął 
zakładane efekty 

uczenia  się obejmujące  
wszystkie istotne  

aspekty z pewnymi  
błędami lub  
nieścisłościami 

Student osiągnął 
zakładane efekty uczenia  

się obejmujących  
wszystkie istotne  

aspekty 

U_01 
-U_05 
 

Student osiągnął  
elementarne  

umiejętności z  zakresu 
ocenianego efektu i 
dyscypliny nauki 

Student osiągnął  
więcej niż elementarne  
umiejętności z  zakresu 

ocenianego efektu i 
dyscypliny nauki 

Student osiągnął  
umiejętności  z  zakresu 

ocenianego efektu i 
dyscypliny nauki na 
poziomie średnim 

Student osiągnął  
umiejętności  z  zakresu 

ocenianego efektu i 
dyscypliny nauki na 

poziomie wyższym niż 
średni 

Student osiągnął w 
stopniu zaawansowanym  
umiejętności z  zakresu 

ocenianego efektu i 
dyscypliny nauki 

K_01- 
K_04 
 

Student posiada w 
stopniu elementarnym  
świadomość w  

zakresie ocenianego 
efektu obejmującego  

kompetencje  
zawodowe i  społeczne 

Student posiada w 
stopniu wyższym niż 

elementarny  
świadomość w  

zakresie ocenianego 
efektu obejmującego  

kompetencje  
zawodowe i  społeczne 

Student posiada  
świadomość w  

zakresie ocenianego 
efektu obejmującego  

kompetencje  
zawodowe i społeczne 
na poziomie średnim 

Student posiada  
świadomość w  

zakresie ocenianego 
efektu obejmującego  

kompetencje  
zawodowe i społeczne 
na poziomie wyższym 

niż średni 

Student posiada  ponad 
przeciętną  świadomość 
w  zakresie ocenianego 
efektu  obejmującego  

kompetencje  zawodowe 
i  społeczne 

 
10. Literatura podstawowa i uzupełniająca 
 

1. J.	  Hartman,	  Wstęp	  do	  filozofii,	  Warszawa	  2005.	  
2. A.	  Anzenbacher,	  Wprowadzenie	  do	  filozofii,	  Kraków	  2003	  
3. O.	  Höffe,	  Mała	  historia	  filozofii,	  Warszawa	  2004.	  
4. W.	  Tatarkiewicz,	  Historia	  filozofii,	  t.	  1-‐3,	  wyd.	  dowolne.	  
5. S.	  Blackburn,	  Oksfordzki	  słownik	  filozoficzny,	  Warszawa	  2004.	  

 
 

11. Macierz realizacji przedmiotu 
 
Symbol 
efektu 
kształcenia 

Odniesienie 
efektu do 
efektów zde-
finiowanych 
dla programu 

Cele 
Przedmiotu 

Treści 
programowe 

Narzędzia 
dydaktyczne 

Sposoby 
oceny 

W_01 W_06 C_01 W_1-12 N1 P1 
W_02 W_14 C_02 W_1-12 N1 P1 
U_01 U_09 C_02 W_1-12 N1 P1 
U_02 U_023 C_02 W_1-12 N1 P1 
K_01 K_07 C_01 W_1-12 N1 P1 

 
 
 
 
 



 
12. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności Średnia liczba godzin 
na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach 20 

Udział w ćwiczeniach - 

Udział w konwersatoriach/laboratoriach - 

Udział nauczyciela akademickiego w egzaminie 2 

Udział w konsultacjach 4 

Suma godzin kontaktowych 26 

Samodzielne studiowanie treści wykładów 10 

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń - 

Udział w konsultacjach 4 

Przygotowanie do egzaminu i kolokwiów 10 

Suma godzin pracy własnej studenta 24 
Sumaryczne obciążenie studenta 50 

Liczba punktów ECTS za przedmiot 2 

Obciążenie studenta zajęciami praktycznymi 0 
Liczba punktów ECTS za zajęcia praktyczne, 

 0 
 

 
 
13. Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji. 
 
 
1. Odpowiedzialny za przedmiot:                                             Dyrektor Instytutu: 
 
 
 
 
 
Przemyśl, dnia  ……………………… 


