Sylabus modułu
Nazwa przedmiotu

Metodologia nauk

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

II

Semestr studiów

III

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

Nie dotyczy

Kontynuacje:
Opis przedmiotu

Tematyka zajęć:
I) Indukcjonizm i pierwsze teorie metody naukowej
II) Wyjaśnienie i uzasadnienie w nauce
III) Przewrót kopernikański jako ilustracja zmiany
naukowej
IV) Główne nurty we współczesnej filozofii nauki (1):
logiczny pozytywizm
V) Główne nurty we współczesnej filozofii nauki (2):
falsyfikacjonizm
VI) Główne nurty we współczesnej filozofii nauki (3):
metodologia uhistoryczniona
VII) Spór realizm — instrumentalizm
VIII) Socjologia wiedzy wg Szkoły Edynburskiej
IX) Filozofia nauki a wybrane stanowiska
irracjonalistyczne

Efekty kształcenia

wiedza (max. 5):

metoda
weryfikacji

EK
kierunkowe

1. student zna podstawową terminologię z zakresu
metodologii i filozofii nauki;

Aktywność na
zajęciach,
Egzamin
pisemny

K_W04,
K_W05,
K_W20

2. zna główne stanowiska metodologiczne oraz ich kontekst Aktywność na
historyczny.
zajęciach,
egzamin
pisemny

K_W14,
K_W15

3. student krytycznie omawia podstawowe prądy w filozofii Egzamin
nauki;
pisemny,
referat

K_W14,

4. Przedstawia zasady formułowania hipotez i ich
uzasadniania

egzamin
K_W16
pisemny, ocena
aktywności na
kw

5.
umiejętności:
1 potrafi wskazać związki między dziejami nauki a
filozofią nauki;

projekt
K_U03,
interdyscyplina K_U04,
rny
K_U10

2. potrafi wykorzystać poznane narzędzia metodologiczne
w innych dziedzinach filozofii oraz w dyskursach
pozafilozoficznych.

ocena
aktywności na
zajęciach

3 potrafi analizować teksty poświęcone filozofii nauki i
metodologii nauk

K_U05,
K_U06,
K_U07,
K_U08
K_U14,
K_U16

4.
5
Kompetencje społeczne:
1. krytyczna postawa

odnośnie do wszelkich teorii ocena postawy K_K05
na kw, projekt
interdyscyplina
rny

czy sprawozdań;
2. zrozumienie wagi

nauki w życiu prywatnym i

społecznym;
3. poszanowanie metodologicznego aparatu

pojęciowego.

Punkty ECTS

6

Ogólna forma zaliczenia

Egzamin

Język wykładowy

polski

Koordynator przedmiotu

Artur Koterski

Dodatkowe informacje

ocena postawy K_K07
na kw, projekt
interdyscyplina
rny
ocena
K_K02
aktywności na
kw, projekt
interdyscyplina
rny

