
SYLABUS  
 

Nazwa przedmiotu (bloku zajęć) Filozofia dla przyrodników z uwzględnieniem 
paradygmatu antropologicznego i historycznego 

Nazwa jednostki prowadzącej 

przedmiot 
Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN 

Kierunek studiów Szkoła Doktorska 
Forma studiów Stacjonarne 
Rodzaj przedmiotu Obowiązkowy 
Rok i semestr studiów Rok 2022/2023, semestr zimowy 
Stopień, imię i nazwisko 

koordynatora przedmiotu 
Prof. dr hab. Piotr Mróz 

Stopień, imię i nazwisko osoby 

prowadzącej (osób prowadzących) 
zajęcia z przedmiotu 

Prof. dr hab. Piotr Mróz 

Forma(y) zajęć, liczba 

realizowanych godzin 
Wykład, konwersatorium, 30 godzin w roku  

Cele przedmiotu 

Doktorant zostaje zaznajomiony z fundamentalnymi zagadnieniami filozofii 
natury, człowieka, problemów etycznych związanych z działalnością 

teoretyczną i praktyczną ludzi nauki, badaczy i dydaktyków.  
Wymagania wstępne Wiedza na poziomie studiów II stopnia  

 
 
 
 Efekty kształcenia 

W zakresie wiedzy: 
Doktorant powinien uzyskać orientację w zasadniczych 
problemach filozofii natury, świata i podmiotu w świecie 

w aspekcie historycznym jak i współczesnym. 
 

W zakresie umiejętności: 

Doktorant powinien uformować swoje opinie dotyczące 
podstawowych zagadnień tak rozumianej metodologii 
jak i poznania filozoficznego. 

 

W zakresie kompetencji: 
Doktorant powinien wyrobić sobie świadomość granic 

filozoficznego poznania co może wpłynąć na konkretne 
przełożenie w stosunku do jego prac badawczych.  

 
 Treści programowe 

 
 Metody dydaktyczne Wykład oraz aktywna dyskusja podczas zajęć. 
Sposób(y) i forma(y) 

zaliczenia 
Ocena aktywności na zajęciach i egzamin 
 

Metody i kryteria oceny Ocena bierze pod uwagę zrozumienie poruszanych 
problemów. Egzamin ustny, odpowiada się na dwa 

pytania z zakresu omawianego na zajęciach.  
Obecność na zajęciach potwierdzona podpisem na 
liście obecności.  



Całkowity nakład pracy 
studenta potrzebny do 

osiągnięcia założonych 

efektów w godzinach oraz 

punktach ECTS  

Ok. 50 godzin (30 godzin konwersatorium, ok. 20 
godzin przygotowanie do egzaminów, do ok. 1 
godziny udział w egzaminie); 2 ECTS 

Język wykładowy Polski 
Praktyki zawodowe w 

ramach przedmiotu 
- 

Literatura Literatura podstawowa:  
Wybrane fragmenty klasyków filozofii –  

Platon, Arystoteles, szkoły życia w starożytności i 
współczesności, Kartezjusz i tradycja racjonalistyczno-

naukowa XVII w., Kant, pozytywizm i Mill, fenomenologia, koło 

wiedeńskie, egzystencjalizm, metodologia postmodernistów. 

Podpis koordynatora 

przedmiotu 
Prof. dr hab. Piotr Mróz 

Podpis kierownika jednostki Dr hab. Grażyna Szarek-Łukaszewska 

 


