Sylabus modułu
Nazwa przedmiotu

Filozofia dla kognitywistów

Kierunek

kognitywistyka

Poziom kształcenia

studia I st. stacjonarne

Jednostka prowadząca

Instytut Filozofii

Jednostka dla której
przedmiot jest oferowany

Instytut Filozofii

Typ przedmiotu

Obowiązkowy

Rok studiów

I

Semestr studiów

I

Forma zajęć i liczba godzin WY: 30
w semestrze
KW: 30
Wymagania wstępne

Nie dotyczy

Kontynuacje:

Nie dotyczy

Opis przedmiotu

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi
zagadnieniami, pojęciami i kierunkami filozofii ze
szczególnym uwzględnieniem związku problematyki
filozoficznej z kognitywistyką. Na wykładzie omawiane są
główne kierunki i zagadnienia dwóch podstawowych
dyscyplin filozoficznych: ontologii i teorii poznania. Na
konwersatoriach analizowane są teksty filozofów
wyselekcjonowane pod kątem omawianych zagadnień.
Najważniejszymi efektami kształcenia są: podstawowa
znajomość głównych zagadnień filozofii, umiejętność
posługiwania się na poziomie podstawowym terminologią
filozoficzną, umiejętność precyzyjnego zreferowania
wybranych koncepcji, doboru właściwych argumentów w
dyskusji oraz jasny i precyzyjny sposób wyrażania myśli.
W wielu przypadkach zagadnienia ujęto w postaci sporów
między opozycyjnymi rozstrzygnięciami kontrowersji
filozoficznych, co powinno skłaniać uczestników kursu do
postawy otwartości na nowe idee a jednocześnie
kształtować krytycyzm, wrażliwość na poprawność
argumentacji i służyć budowaniu racjonalnego obrazu
świata.

Efekty kształcenia

wiedza

metoda
weryfikacji

EK
kierunkowe

W1: Student potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia
filozoficzne

egzamin
pisemny,
kolokwium,
esej

K_W01

W2: Umie omówić podstawowe zagadnienia ontologii i
epistemologii

egzamin ustny, K_W01,
kolokwium
K_W07,
K_W15

W3: Potrafi scharakteryzować współczesne kierunki
filozoficzne

egzamin
K_W01,
pisemny,
K_W07
egzamin ustny,
esej

W4: Potrafi wskazać problemy filozoficzne związane z
kognitywistyką

egzamin
K_W01,
pisemny,
K_W07
egzamin ustny,
esej

umiejętności:
U1: Umie posługiwać się podstawową terminologią
filozoficzną

egzamin
K_U11
pisemny,
egzamin ustny,
kolokwium,
esej,
aktywność

U2: Potrafi dokonać na elementarnym poziomie analizy i
interpretacji tekstu filozoficznego

egzamin ustny, K_U14
kolokwium,
esej,
aktywność

U3: Umie samodzielnie napisać pracę, opracować i
esej,
przedstawić prezentację na temat podstawowych zagadnień aktywność
filozofii

K_U03,
K_U16

U4: Potrafi uczestniczyć w dyskusji na tematy filozoficzne
używając poprawnej argumentacji

K_U02,
K_U15

aktywność

U5: Potrafi wyciągać logiczne wnioski z przyjętych założeń egzamin ustny, K_U06
i ocenić poprawność argumentacji
aktywność
U6: Potrafi jasno i wyraźnie formułować swoje stanowisko egzamin ustny, K_U15
esej,
aktywność
Kompetencje społeczne:
K1: Potrafi myśleć krytycznie

egzamin
K_K03,
pisemny,
K_K05
egzamin ustny,
esej

K2: Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę

aktywność

Punkty ECTS

6

Ogólna forma zaliczenia

Egzamin

Język wykładowy

polski

Koordynator przedmiotu

Andrzej Łukasik

Dodatkowe informacje

Prezentacje z wykładów, literatura na konwersatoria i inne
materiały dydaktyczne dostępne na stronie internetowej
http://bacon.umcs.lublin.pl/~lukasik

K_K01

