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

SYLABUS UPJPII 

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

Wybrane zagadnienia z filozofii polskiej (Selected Issues 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 letni
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)

Podstawowe wiadomości z zakresu historii filozofii oraz historii kultury polskiej.
Cele:
(krótka charakterystyka tego, co powinno być osiągnięte u słuchaczy)
Celem ćwiczeń jest zapoznanie słuchacza z najważniejszymi tekstami związanymi z głównymi nurtami tworzącymi 
tradycje współczesnej filozofii w ośrodku krakowskim. Dzięki temu będzie mógł poznać specyfikę i wielowymiaro-

1  przedmiot (przedmiot / moduł / zajęcia) – poziom ogólności tworzonych sylabusów zależy od decyzji władz jednostki 
prowadzącej kierunek studiów



wość filozofii rozwijanej w Krakowie,  nauczy się również identyfikować wybrane związki tej refleksji z rozwojem 
kultury polskiej.
Treści kształcenia:

T1. Początki nowoczesnej filozofii - przezwyciężenie kantyzmu i pozytywizmu
T2. Modernizm – „Młoda Polska”
T3. W kręgu filozofii analitycznej - Szkoła Lwowsko-Warszawska i Koło Krakowskie
T4. Neoscholastyka przedwojenna
T5. Fenomenologia i nowa filozofia chrześcijańska
T6. Filozofia przyrody i nowa filozofia chrześcijańska

(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. samodzielnie interpretuje teksty filozoficzne wybranych polskich filozofów związanych z 
ośrodkiem krakowskim, komentuje i konfrontuje tezy pochodzące z różnych tekstów K_U02
E_2. wykrywa złożone zależności między kształtowaniem się idei filozoficznych a procesami kul-
turowymi i rozwojem nauki oraz określa relacje między tymi zależnościami na bazie dorobku fi-
lozofów oddziałujących w ośrodku krakowskim K_U05
E_3. potrafi zaprezentować samodzielnie wybrany problem związany z historią filozofii w Kra-
kowie, a następnie poprowadzić dyskusję na jego temat K_K01
E_4. na podstawie twórczej analizy nowych sytuacji i problemów formułuje propozycje ich roz-
wiązania K_K03

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). Podczas zajęć 
oprócz analizy tekstów studenci podejmują twórcze próby rozwiązania nowych problemów, 
wskazywanych przez prowadzącego.

Prace zaliczeniowe należy oddawać do 22 stycznia 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.

Lektury podstawowe:
(wykaz lektur obowiązkowych, których znajomość jest warunkiem zaliczenia przedmiotu)

Początki nowoczesnej filozofii - przezwyciężenie kantyzmu i pozytywizmu
1. Stefan Zachariasz Pawlicki,  Pierwsza zasada  [w:]  Kilka uwag o podstawie i granicach filozofii, Kraków

1878, s. 1-18; tenże, Filozofia i nauki [w:] tamże, s. 65-81. (http://rcin.org.pl/dlibra/doccontent?id=15111)
2. Władysław  Heinrich,  Zależność  kierunków  filozoficznych  od  metod  nauk  przyrodniczych,  „Kosmos”,

24(1899), s. 272–288; Maurycy Straszewski,  Obecny przełom w teorji poznania, „Przegląd Filozoficzny”
5(1902), s. 253–267.

Modernizm – „Młoda Polska”
3. Stanisław Przybyszewski,  Confiteor; tenże, „Starzy” i „młodzi”, czyli „Duch wieczny rewolucjonista” w

walce przeciw duchowi strupieszałego zastoju, i następne rozdziały [w:] tenże, Szlakiem duszy polskiej, Po-
znań 1917, s. 61-96; tenże, Ultima Thule: Sztuka jako uzmysłowienie widzącej wiary [w:] tamże, s. 166-170;
(http://www.sbc.org.pl/dlibra/doccontent?id=21646)

W kręgu filozofii analitycznej - Szkoła Lwowsko-Warszawska i Koło Krakowskie
4. Kazimierz Twardowski, O tak zwanych prawdach względnych, [w:]  tenże, Rozprawy i artykuły filozoficzne,

nakł.  TNSW  „Książnica-Atlas”,  Lwów  1927,  s.  64-51.  (http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?
id=102707)

5. Zygmunt Zawirski, Rozwój pojęcia czasu,  „Kwartalnik Filozoficzny”, XII (1935), s. 48-80 oraz 99-121.
6. Jan Franciszek Drewnowski, Zarys programu filozoficznego, „Przegląd Filozoficzny”, XXXVII (1934), s. 3-

38.  

Neoscholastyka przedwojenna
7. Feliks Hortyński SJ,  Atomy energii [w:] tenże,  Z filozofii przyrody, Nakładem „Wiadomości Katolickich”,

Kraków 1929, s. 118-149. (http://rcin.org.pl/dlibra/doccontent?id=34566)
8. Konstanty Michalski,  Duch czynu [w:] Nova et vetera, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Mi-

sjonarzy, Kraków 1998, s. 231-237; Homo sapiens [w:] tamże, s. 369-375; tenże, Dokąd idziemy? [w:] tam-
że, s. 594-606.

Fenomenologia i nowa filozofia chrześcijańska
9. Roman Ingarden, Człowiek i czas, „Przegląd Filozoficzny”, XLI (1938), s. 54-67.
10. Karol Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, „Znak”, 71 (1960), s. 561-614.
11. Józef Tischner,  Myślenie według wartości, „Znak” 289-299 (1978), s. 958-971; tenże,  Myślenie religijne,

„Znak” 317 (1980), s. 1375-1392 . 

Filozofia przyrody i nowa filozofia chrześcijańska
12. Józef  Życiński,  Rodzaje  i  warunki  racjonalności  poznawczej,  „Zagadnienia  Filozoficzne  w  Nauce”,  V

(1983), s. 26–37 (http://www.obi.opoka.org.pl/zfn/005/zfn00503Zycinski.pdf); Józef Życiński,  Epistemolo-
giczne  aspekty  fundamentalistycznej  interpretacji  ewolucjonizmu,  „Zagadnienia  Filozoficzne  w  Nauce”,
XXX (2002), s. 3–17 (http://www.obi.opoka.org.pl/zfn/030/zfn03001Zycinski.pdf);

13. Michał Heller, Czas i historia, „Zagadnienia Filozoficzne w Nauce”, XXIII (1998), s. 37–52 (http://www.o-
bi.opoka.org.pl/zfn/023/zfn02303Heller.pdf); Michał Heller, Czy świat jest racjonalny?, „Zagadnienia Filo-
zoficzne w Nauce”, XX (1997), s. 66–78 (http://www.obi.opoka.org.pl/zfn/020/zfn02004Heller.pdf); 

14. Michał  Heller,  Doświadczenie  matematyki,  „Zagadnienia  Filozoficzne  w  Nauce”,  VI  (1984),  s.  18–26
(http://www.obi.opoka.org.pl/zfn/006/zfn00602Heller.pdf); M. Heller, Matematyka w roli Ofelii, „Zagadnie-
nia Filozoficzne w Nauce”, IV (1982), s. 35–40 (http://www.obi.opoka.org.pl/zfn/004/zfn00406Heller.pdf) 

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. Woleński J., Filozoficzna szkoła Lwowsko-Warszawska,  Warszawa: PWN 1985.

Uwagi:

Efekty kształcenia przed-
miotu1

Treści kształcenia oma-
wiane w trakcie zajęć,

wspomagające uzyskanie
zakładanego efektu

Metody i narzędzia 
dydaktyczne

Sposoby sprawdzania
osiągnięcia założonego

efektu

Odniesienie do efektów
kształcenia kierunkowych

(kod EKK)

http://www.obi.opoka.org.pl/zfn/004/zfn00406Heller.pdf
http://www.obi.opoka.org.pl/zfn/006/zfn00602Heller.pdf
http://www.obi.opoka.org.pl/zfn/020/zfn02004Heller.pdf
http://www.obi.opoka.org.pl/zfn/023/zfn02303Heller.pdf
http://www.obi.opoka.org.pl/zfn/023/zfn02303Heller.pdf
http://www.obi.opoka.org.pl/zfn/030/zfn03001Zycinski.pdf
http://www.obi.opoka.org.pl/zfn/005/zfn00503Zycinski.pdf
http://rcin.org.pl/dlibra/doccontent?id=34566
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=102707
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=102707
http://www.sbc.org.pl/dlibra/doccontent?id=21646
http://rcin.org.pl/dlibra/doccontent?id=15111


kształcenia

E_1 T1,  T2,  T3,  T4,
T5, T6

M_1, M_2 W_1, W_2, W_3 K_U02

E_2 T1,  T2,  T3,  T4,
T5, T6

M_1, M_2 W_1, W_2, W_3 K_U05

E_3 T1,  T2,  T3,  T4,
T5, T6

M_1, M_2 W_1, W_2, W_3 K_K01

E_4 T1,  T2,  T3,  T4,
T5, T6

M_1, M_2 W_1, W_2, W_3 K_K03

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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