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Sylabus przedmiotu/modułu - część A

080-114-4-B FILOZOFIA POLSKA
ECTS: 2 POLISH PHILOSOPHY
TREŚCI MERYTORYCZNE
TREŚCI WYKŁADÓW
Przedmiotem  wykładów  są  wybrane  zjawiska  z  dziejów  rozwoju  polskiej  myśli  filozoficznej,  w  szczególności  dzieje  polskiego  mesjanizmu
(romantyzm, moderna, wiek XX)oraz światopoglądowe uwarunkowania filozofii polskiej: - Źródła polskiego mesjanizmu romantycznego - Filozofia
absolutu  i  mesjanizm  J,M.  Hoene-Wrońskiego  -  Mistyczny  mesjanizm  A.  Towiańskiego  i  "towiańczyków"  -  Filozoficzny  mesjanizm  A.
Cieszkowskiego - Filozofia narodowa a mesjanizm - Filozofia B.F. Trentowskiego a mesjanizm - Mesjanizm A. Mickiewicza - Norwidowska krytyka
mesjanizmu.  Neomesjanizm  modernistyczny  (W.  Lutosławski)  -  Mesjanizm  Jerzego  Brauna  -  Mesjanizm  jako  mit  -  Światopoglądowe
uwarunkowania filozofii polskiej - Powojenne dyskusje na temat mesjanizmu
CEL KSZTAŁCENIA
Pogłębienie  wiedzy  doktorantów  w  zakresie  wybranych  problemów  filozofii  polskiej  okresu  romantyzmu,  moderny  i  fil.  współczesnej,  w
szczególności mesjanizmu i światopoglądowych uwikłań filozofii polskiej.

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW 
KSZTAŁCENIA 
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Wiedza
Doktorant  posiada  wiedzę  na  temat  omawianych  na  wykładzie  zjawisk;  wie  na  czym polega  specyfika  rozwoju  polskiej  myśli  filozoficznej,  zna
kontekst  i  uwarunkowania  światopoglądowe filozofii  polskiej;  wie  na czym polega istota  sporu o  narodowość filozofii,  posiada wiedzę na temat
dziejów polskiego mesjanizmu i poglądów omawianych na wykładzie filozofów.
Umiejętności
Doktorant potrafi  opisać relacje między filozofią zachodnioeuropejską a filozofią polską; umie wykorzystać posiadaną już wiedzę i  kompetencje
filozoficzne do samodzielnej oceny omawianych zjawisk.
Kompetencje społeczne
Doktorant  wykorzystuje  wiedzę  o  polskiej  filozofii  do  oceny  aktualnej  rzeczywistości  społeczno-politycznej;  uczestniczy  w  dyskusjach
światopoglądowych; czynnie uczestniczy w życiu polskiego środowiska filozoficznego.

LITERATURA PODSTAWOWA
1) Walicki A., 2009r., "Filozofia polskiego romantyzmu", wyd. Kraków , 2) Walicki A., 1970r., "Filozofia a mesjanizm", wyd. Warszawa, 3) Walicki
A.,  1983r.,  "Między filozofią,  religią  i  polityką.  Studia  o  myśli  polskiej  epoki  romantyzmu",  wyd.  Warszawa,  4)  Walicki  A.  (red.),  1973r.,  "Polska
myśl filozoficzna i społeczna", wyd. Warszawa, t.I, 5) Baczko B., 1965r., "Człowiek i światopoglądy", wyd. Warszawa, 6) Talmon J.L., 1960r., "The
Romantic  Phase",  wyd.  London,  7)  Skoczyński  J.  (red.),  2008r.,  "Polskie  ethos  i  logos",  wyd.  Kraków,  8)  Wiśniewska-Rutkowska  L.,  2004r.,
"Mesjanizm  Jerzego  Brauna",  wyd.  Kielce,  9)  Ujejski  J.,  1931r.,  "Dzieje  polskiego  mesjanizmu",  wyd.  Lwów,  10)  J.  Kłoczowski  (red.),  1990r.,
"Uniwersalizm i swoistość kultury polskiej", wyd. Lublin.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
1)  Walicki  A.,  2006r.,  "Mesjanizm  Adama  Mickiewicza  w  perspektywie  porównawczej",  wyd.  Warszawa,  2)  Weintraub  W.,  1982r.,  "Rzecz  o
profetyzmie  Adama  Mickiewicza",  wyd.  Warszawa,  3)  Norwid  C.K,  1983r.,  "Myśli  o  Polsce  i  Polakach",  wyd.  Białystok,  4)  Sojka  M.,  1984r.,
"Neomesjanizm a recepcja Cieszkowskiego",  wyd. Kraków, 5) Bocheński  A.,  1984r.,  "Dzieje głupoty w Polsce",  wyd. Warszawa ,  6)  Bocheński
J.M, 1999r., "Polski testament. Ojczyzna, Europa, cywilizacja", wyd. Komorów, 7) Bystroń S., 1935r., "Megalomania narodowa", wyd. Warszawa,
8)  Borzym  S.,  1981r.,  "Filozofia  polska  1900-1950",  wyd.  Warszawa,  9)  Woleński  J.,  Skoczyński  J.,  2010r.,  "Historia  filozofii  polskiej",  wyd.
Kraków, 10) Walicki A. (red.), 1986r., "Zarys dziejów filozofii polskiej", wyd. Warszawa.
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Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B

FILOZOFIA POLSKA
ECTS: 2 POLISH PHILOSOPHY

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
- Egzamin 2,0 godz.

- Konsultacje 1,0 godz.

- Udział w wykładach 30,0 godz.

33,0 godz.
2. Samodzielna praca studenta:
- Przygotowanie do egzaminu 5,0 godz.

- Przygotowanie do wykładów 22,5 godz.

27,5 godz.

godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta  OGÓŁEM: 60,5 godz.

liczba punktów ECTS = 60,50 godz.: 30,00 godz./ECTS = 2,02 ECTS 

w zaokrągleniu: 2 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1,09 punktów ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 0,91 punktów ECTS.


