
załącznik do zarządzenia nr 13/2013
Rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
z dnia 6 marca 2013 r.

WZÓR SYLABUSA UPJPII (2013)

I. Dane wypełniane przez jednostkę prowadzącą studia na podstawie zatwierdzonych planów studiów
Jednostka prowadząca Wydział Filozoficzny
Kierunek Filozofia
Specjalność -
Poziom licencjackie I stopnia

Nazwa przedmiotu1 w j. polskim (Nazwa w j. angielskim)* – ew. forma zajęć
zgodnie z wykazem przedmiotów dla danego kierunku studiów lub specjalności

*Nazwa szczegółowa przedmiotu w j. polskim (Nazwa w j. angielskim)
dla przedmiotów obieralnych

Historia filozofii polskiej (History of Polish Philosophy)

Kod przedmiotu -
Język polski
Typ przedmiotu obowiązkowy
przedmiot kształcenia ogólnego, podstawowy, kierunkowy, specjalnościowy itd.
Przedmiot obieralny (nie)
szczegółowy przedmiot podlegający wyborowi przez studenta w ramach przedmiotu np. „Seminarium z teologii fundamen-
talnej” w ramach przedmiotu „Seminarium”

Rok studiów, semestr 
studia stacjonarne rok II, semestr zimowy
studia niestacjonarne

Wymiar (liczba godzin i rodzaj zajęć)
studia stacjonarne ćwiczenia 30h
studia niestacjonarne

Punkty ECTS 3
Forma zaliczenia praca zaliczeniowa
Prowadzący

studia stacjonarne dr hab. Paweł Polak
studia niestacjonarne -

Koordynator sylabusa dr hab. Paweł Polak

II. Dane wypełniane przez koordynatora sylabusa (prezentowane również na stronie internetowej 
UPJPII)
Wymagania wstępne:
(zakres wiadomości / umiejętności / kompetencji, jakie powinien już posiadać student przed rozpoczęciem nauki przedmio-
tu, a także specyfikacja innych przedmiotów lub programów, które należy zaliczyć wcześniej)

Wiedza i umiejętności osiągnięte po zaliczeniu wykładów i ćwiczeń z historii filozofii średnio-
wiecznej i nowożytnej.
Cele:
(krótka charakterystyka tego, co powinno być osiągnięte u słuchaczy)
Celem ćwiczeń jest zapoznanie słuchacza z najważniejszymi tekstami filozofii polskiej na przestrzeni dziejów. Słu-
chacz będzie miał okazję poznać najbardziej charakterystyczne utwory z danej epoki. Dzięki temu będzie mógł po-
1  przedmiot (przedmiot / moduł / zajęcia) – poziom ogólności tworzonych sylabusów zależy od decyzji władz jednostki 
prowadzącej kierunek studiów



znać specyfikę i wielowymiarowość filozofii polskiej,  nauczy się również identyfikować wybrane związki z rozwo-
jem kultury polskiej. Teksty omawiane podczas zajęć stanowią ilustrację, uzupełnienie i rozwinięcie tematyki po-
dejmowanej podczas wykładów.
 
Treści kształcenia:
T1. Początki filozofii polskiej: Nicolaus Polonus
T2. Burydianizm krakowski: Andrzej Wężyk i Benedykt Hesse
T3. Stanisław ze Skarbimierza, mowy wybrane o mądrości
T4. Scholastyczna myśl społeczno-prawna: Paweł Włodkowic
T5. Początki polskiego humanizmu: Kallimach
T6. Mikołaj Kopernik – pisma filozoficzne
T7. Humanistyczna myśl społeczno-prawna: Andrzej Frycz Modrzewski, O poprawie Rzeczypo-
spolitej
T8. Humanistyczna myśl społeczno-prawna oraz etyka: Sebastian Petrycy z Pilzna
T9. Filozofia Komisji Edukacji Narodowej: Grzegorz Piramowicz, Powinności nauczyciela 
(1787)
T10. Polska filozofia oświeceniowa: Hugo Kołłątaj, Porządek fizyczno-moralny czyli Nauka o 
należytościach i powinnościach człowieka
T11. Polski idealizm: B. Trentowski i A. Cieszkowski
T12. Pozytywizm warszawski: A. Świętochowski i J. Ochorowicz
T13. Szkoła Lwowsko-Warszawska: Kazimierz Twardowski

(zwięzły opis treści merytorycznych przedmiotu pozwalający określić jego zakres tematyczny oraz hasłowa tematyka zajęć 
z uwzględnieniem ich przełożenia na zamierzone efekty kształcenia)
Efekty kształcenia:
(opis stanu wiedzy, zakładanych umiejętności i kompetencji, jakie student nabywa w wyniku zaliczenia przedmiotu, z uży-
ciem „active verbs”)

WIEDZA – w wyniku przeprowadzonych zajęć student: charakteryzuje, definiuje, dobiera, formułuje, identyfikuje, 
nazywa, objaśnia, odtwarza, opisuje, podsumowuje, proponuje, rozpoznaje, rozpoznaje, rozróżnia, tłumaczy, wska-
zuje, wybiera, wylicza, wymienia …
UMIEJĘTNOŚCI – w wyniku przeprowadzonych zajęć student: analizuje, decyduje, dobiera, eksploatuje, formułu-
je, inicjuje, interpretuje, kalkuluje, kontroluje, koordynuje, wykorzystuje, łączy, montuje, nakreśla, oblicza, obsługu-
je, ocenia, opracowuje, organizuje, planuje, podejmuje, porządkuje, posługuje się, postępuje, prezentuje, projektu-
je, prowadzi, przeprowadza, przygotowuje, rozwiązuje, rozwija, krytykuje, sporządza, stosuje, strukturyzuje, szacu-
je, tworzy, użytkuje, wdraża, weryfikuje, współpracuje, wykonuje, wykorzystuje, wyszukuje, zatwierdza…
KOMPETENCJE (POSTAWY) – w wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy: aktyw-
na postawa w/do, chętny do, dbały o, kreatywny, otwarty na, postępuje zgodne z, postępuje zgodne z zasadami ety-
ki, postrzega relacje, ma świadomość, wrażliwy na, wyraża oceny, zdeterminowany, zdolny do, zorientowany na…

Student:
E_1. zna wybrane idee i argumenty filozoficzne wybranych klasycznych autorów z obrębu filo-
zofii polskiej na podstawie samodzielnej lektury ich pism
E_2. czyta i interpretuje tekst filozoficzny umieszczając go w kontekście rozwoju polskiej filozo-
fii i kultury
 
Metody i narzędzia dydaktyczne:
(planowane formy/działania/narzędzia/metody nauczania służące osiągnięciu przez studenta zamierzonych efektów kształ-
cenia)
M_1 Ćwiczenia: wspólne omawianie tekstu wraz z dyskusją.
M_2 Przygotowanie samodzielnych notatek z tekstów (sprawdzane okresowo).
Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia:
(dokładny opis metod i kryteria oceny pracy studenta sprawdzających osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, w ra-
mach danego przedmiotu, z uwzględnieniem takich elementów jak forma, czas trwania, kalendarz (okres, częstotliwość), a 
także terminy zapisów na egzaminy i sesji egzaminacyjnych (także terminy odbiegające od regulaminowych). Do najbar-
dziej popularnych form pomiaru / oceny pracy studenta należą: egzaminy ustne lub pisemne, eseje / wypracowania, dyser-
tacje, prace semestralne / roczne / dyplomowe, projekty i ćwiczenia praktyczne, praktyki, ocenianie ciągłe)
W_1 Ocenianie ciągłe.
W_2 Ocena notatek (okresowo).
W_3 Praca zaliczeniowa na zadany temat związany z historią filozofii polskiej.



Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach (dopuszczalne są dwie nieobecności, dalsze na-
leży usprawiedliwić zwolnieniem lekarskim i zaliczyć temat podczas konsultacji).

Prace zaliczeniowe należy oddawać do 3 czerwca 2016 r. (opóźnienie oddania pracy powoduje 
obniżenie oceny o 0,5 stopnia). 
Tematy ocenione negatywnie podczas zajęć (np. brak notatki) należy zaliczyć podczas konsulta-
cji. Co najmniej dwukrotny brak odpowiedniego przygotowania (np.  brak notatki) powoduje 
obniżenie oceny końcowej.

Lektury podstawowe:
(wykaz lektur obowiązkowych, których znajomość jest warunkiem zaliczenia przedmiotu)
Cyframi rzymskimi oznaczono kolejne zajęcia. Liczba tekstów przypisanych do zajęć jest różna. Ze wszystkich tekstów na-
leży przygotować przed zajęciami notatki.

I. Początki filozofii polskiej: Nicolaus Polonus
1. Nicolaus Polonus, „Antipocras”, [w:] Brata Mikołaja z Polski pisma medyczne, sgł. Gebbethenera i S-ki, Po-

znań 1920 (wybór do wspólnej lektury i dyskusji)

II. Witelo, pierwszy polski filozof i uczony
2. Witelo, „Skrót traktatu «O najważniejszej przyczynie pokuty i o naturze demonów»”, [w:] 700 lat myśli pol-

skiej. Filozofia i myśl społeczna XIII-XV wieku, PWN, Warszawa 1978, s. 47-69.

III. Burydianizm krakowski: Andrzej Wężyk i Benedykt Hesse 
3. Andrzej Wężyk, „Komentarz do «Fizyki»”, [w:] 700 lat myśli polskiej. Filozofia i myśl społeczna XIII-XV

wieku, PWN, Warszawa 1978, s. 105-109.
4. Benedykt Hesse, „Komentarz do «Fizyki»”, [w:] 700 lat myśli polskiej. Filozofia i myśl społeczna XIII-XV

wieku, PWN, Warszawa 1978, s. 111-118.

IV. Stanisław ze Skarbimierza, mowy wybrane o mądrości
5. II. Sermo de his, qui spectant ad iustitiam (Mowa o tych, którzy mają na względzie sprawiedliwość)
6. XXX. Sermo de bello iusto et iniusto (Kazanie o wojnie sprawiedliwej i niesprawiedliwej)
7. LXVI. Sermo de diligendo bono communi (Mowa o powinności poszanowania wspólnego dobra)

V. Początki polskiego humanizmu: Kallimach
8. Filip Kallimach Buonacorsi, „Życie i obyczaje Grzegorza z Sanoka” [w:] 700 lat myśli polskiej. Filozofia i

myśl społeczna XIII-XV wieku, PWN, Warszawa 1978, s. 523-534;
9. Filip Kallimach Buonacorsi, „List do Pica «O grzechu»” [w:]  700 lat myśli polskiej. Filozofia i myśl spo-

łeczna XIII-XV wieku, PWN, Warszawa 1978, s. 537-551;

VI. Mikołaj Kopernik – nowa filozofia przyrody
M. Kopernik, Wybór pism w przekładzie polskim, oprac. L.A. Birkenmajer,  http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/doccontent?
id=5924 (wersja  PDF  http://polak.wikidot.com/local--files/historia-filozofii-polskiej/Kopernik-Wyb%C3%B3r_pism.pdf
22MB)

10. M. Kopernik, „Zarys nowego mechanizmu świata i ruchów ciał niebieskich” [w:] Wybór pism w przekładzie
polskim, oprac. L.A. Birkenmajer, s. 33-45.

11. M. Kopernik, „O obrotach sfer niebieskich ” [w:] Wybór pism w przekładzie polskim, oprac. L.A. Birkenma-
jer, (Przedmowa autora; Rozdział VI. Niezmierna rozległość nieba w porównaniu z rozmiarami ziemi; Roz-
dział X. Kolejność ciał niebieskich).

12. M. Kopernik, „Sposób urządzenia monety” [w:] Wybór pism w przekładzie polskim, oprac. L.A. Birkenma-
jer, s. 125-132.

VII. Humanistyczna myśl społeczno-prawna: Andrzej Frycz Modrzewski, O poprawie Rzeczypospolitej
13. Andrzej Frycz Modrzewski, „O poprawie Rzeczypospolitej” [w:]  700 lat myśli polskiej. Filozofia i myśl

społeczna XVI wieku, PWN, Warszawa 1978, s. 244-264 (dodatkowo wybór z księgi III).

VIII. Humanistyczna myśl społeczno-prawna oraz etyka: Sebastian Petrycy z Pilzna 
14. Sebastian Petrycy z Pilzna, „Przydatek do trzecich ksiąg «Polityki» Arystotelesowej” [w:] 700 lat myśli pol-

skiej. Filozofia i myśl społeczna XVII wieku. Część 1, PWN, Warszawa 1979, s. 95-117;
15. Sebastian Petrycy z Pilzna, „Przydatek do trzecich ksiąg «Etyki» Arystotelesowej” [w:] 700 lat myśli pol-

skiej. Filozofia i myśl społeczna XVII wieku. Część 2, PWN, Warszawa 1979, s. 31-47.

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/doccontent?id=5924
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/doccontent?id=5924


IX. Polska filozofia oświeceniowa: Hugo Kołłątaj, Porządek fizyczno-moralny czyli Nauka o należytościach i powinno-
ściach człowieka 

16. Stanisław Leszczyński, „Odpowiedź Króla Polskiego na rozprawę Jana Jakuba Rousseau nagrodzoną przez
Akademię w Dijon” [w:] 700 lat myśli polskiej. Filozofia i myśl społeczna w latach 1700-1763, Wydawnic-
two IFiS PAN, Warszawa 2000, s. 635-643.

17. Stanisław Konarski, „Program filozofii w kolegiach pijarskich” [w:] 700 lat myśli polskiej. Filozofia i myśl
społeczna w latach 1700-1763, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2000, s. 350-356.

18. Anonim, „Wolność polska, rozmowa Polaka z Francuzem roztrząśniona” [w:] 700 lat myśli polskiej. Filozo-
fia i myśl społeczna w latach 1700-1763, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2000, s. 592-651.

X. Filozofia Komisji Edukacji Narodowej: Grzegorz Piramowicz, Powinności nauczyciela (1787)
19. Grzegorz Piramowicz,  Powinności nauczyciela mianowicie zaś w szkołach parafjalnych i sposoby ich do-

pełnienia, nakł. księgarni L. Fiszera, Łódź 1919, fragmenty: część I: rozdz. 1, s. 41-47; część III: rozdz. 1, s.
72-78; część IV: rozdz. 1, s. 85-88 (wybór dostępny też w osobnym pliku z inną paginacją).

XI. Polski idealizm: Trentowski i Cieszkowski
20. Bronisław F. Trentowski, „Podstawy filozofii uniwersalnej” (dodatkowo słownik) [w:]  700 lat myśli pol-

skiej. Filozofia i myśl społeczna w latach 1831-1864, PWN, Warszawa 1977, s. 220-225.
21. Bronisław F. Trentowski, „Czy można uczyć się filozofii narodowej od ludu i jakie cechy mieć powinna taż

filozofia” [w:] 700 lat myśli polskiej. Filozofia i myśl społeczna w latach 1831-1864, PWN, Warszawa 1977,
s. 272-280.

22. August Cieszkowski, „[Byt, myśl i czyn]” [w:] 700 lat myśli polskiej. Filozofia i myśl społeczna w latach
1831-1864, PWN, Warszawa 1977, s. 290-294.

23. August Cieszkowski, „[Królestwo Boże na ziemi jako rozwiązanie kwestii społecznej]” [w:] 700 lat myśli
polskiej. Filozofia i myśl społeczna w latach 1831-1864, PWN, Warszawa 1977, s. 318-327.

XII. Filozofia po romantyzmie. Pozytywizm: J. Ochorowicz, L. Natanson; filozofia chrześcijańska: Stefan Pawlicki
24. Julian Ochorowicz, „Wstęp i pogląd ogólny na filozofię pozytywną” [w:] 700 lat myśli polskiej. Filozofia i

myśl społeczna w latach 1865-1895. Część 1, PWN, Warszawa 1980, s. 147-163.
25. Ludwik Natanson, „Rozwój jestestw idiodynamicznych” [w:]  700 lat myśli polskiej. Filozofia i myśl spo-

łeczna w latach 1865-1895. Część 1, PWN, Warszawa 1980, s. 417-423.
26. Stefan Pawlicki, „Filozofia i nauki” [w:] 700 lat myśli polskiej. Filozofia i myśl społeczna w latach 1865-

1895. Część 2, PWN, Warszawa 1980, s. 276-288.

XIII. Szkoła Lwowsko-Warszawska: Kazimierz Twardowski
27. Kazimierz  Twardowski,  „Jak  studyować  filozofię”,  [w:]   tenże,  Rozprawy  i  artykuły  filozoficzne,  nakł.

TNSW  „Książnica-Atlas”,  Lwów  1927,  s.  172-176.  (http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?
id=102707)

28. Kazimierz Twardowski, „O przygotowaniu naukowem do filozofii”, [w:]  tenże, Rozprawy i artykuły filozo-
ficzne,  nakł.  TNSW  „Książnica-Atlas”,  Lwów  1927,  s.  194-197.
(http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=102707)

29. Kazimierz Twardowski, „O jasnym i niejasnym stylu filozoficznym”, [w:]  tenże, Rozprawy i artykuły filo-
zoficzne,  nakł.  TNSW  „Książnica-Atlas”,  Lwów  1927,  s.  203-205.
(http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=102707)

30. Kazimierz Twardowski, „Etyka wobec teoryi ewolucyi”, [w:]  tenże, Rozprawy i artykuły filozoficzne, nakł.
TNSW  „Książnica-Atlas”,  Lwów  1927,  s.  343-356.  (http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?
id=102707)

XIV. Szkoła Lwowsko-Warszawska: semantyczna koncepcja prawdziwości zdań A. Tarskiego
31. Alfred Tarski, „Prawda i dowód”, [w:] Pisma logiczno-filozoficzne, tom 1: Prawda,  Wydawnictwo Nauko-

we PWN, Warszawa 1995, s. 292-332.

XV. Zaliczenie kursu

Lektury uzupełniające:
(wykaz lektur uzupełniających i innych materiałów zalecanych studentom podejmującym naukę przedmiotu)

1. Skoczyński J., Woleński J., Historia filozofii polskiej, Kraków: WAM 2010.
2. Wąsik W., Historia filozofii polskiej. T. 1-2, Warszawa: PAX 1959,1963.
3. Woleński J., Filozoficzna szkoła Lwowsko-Warszawska,  Warszawa: PWN 1985.

Uwagi:

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=102707
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=102707
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=102707
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=102707
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=102707
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=102707


Efekty kształcenia przed-
miotu1

Treści kształcenia oma-
wiane w trakcie zajęć,

wspomagające uzyskanie
zakładanego efektu

kształcenia

Metody i narzędzia 
dydaktyczne

Sposoby sprawdzania
osiągnięcia założonego

efektu

Odniesienie do efektów
kształcenia kierunkowych

(kod EKK)

E_1 T1,  T2,  T3,  T4,
T5,  T6,  T7,  T8,
T9,  T10,  T11,
T12, T13

M_1, M_2 W_1, W_2, W_3 K_W03
K_U03

E_2 T1,  T2,  T3,  T4,
T5,  T6,  T7,  T8,
T9,  T10,  T11,
T12, T13

M_1, M_2 W_1, W_2, W_3 K_W03
K_U03

III. Dane wypełniane przez koordynatora sylabusa (tylko do dokumentacji)
Zakres nauk podstawowych (tak)
Obciążenie studenta pracą:
(całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów w godzinach oraz punktach ECTS (1 pkt ECTS odpo-
wiada 25–30 godzin pracy studenta z udziałem nauczyciela oraz bez udziału nauczyciela))

Forma aktywności studenta                                                                     Średnia liczba godzin pracy studenta
st. stacjonarne st. niestacjonarne

Godziny kontaktowe np. konwersatorium, wykład 30 godzin … godzin
Konsultacje 5 godzin … godzin
Przygotowanie się do zajęć, lektury 40 godzin … godzin
Przygotowanie się do egzaminu 15 godzin … godzin
Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji … godzin … godzin
Inne formy … godzin … godzin
Razem                                                                                                          90  . godzin            … godzin

Sposób określenia liczby punktów ECTS 1 pkt ECTS odpowiada 25–30 godzin pracy studenta z
udziałem nauczyciela oraz bez udziału nauczyciela
Liczba punktów ECTS – zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego
1
Liczba punktów ECTS – zajęcia o charakterze praktycznym
1

Podpis koordynatora sylabusa

Podpis prowadzącego
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