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Kierunek i poziom studiów: 

Doradztwo filozoficzne i Coaching 

Studia I stopnia, niestacjonarne 

I Rok, semestr zimowy 

 

Sylabus modułu: Podstawy logiki I DFC_m18 

Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie):  

Podstawy logiki I w DFC_m18  

Podstawy logiki I ćw DFC_m18 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu Dr Krzysztof A. Wieczorek 

rok akademicki 2012/2013 

semestr pierwszy 

forma studiów niestacjonarne 

sposób ustalania 
oceny końcowej 
modułu 

50% ocena z ćwiczeń, 50% ocena z egzaminu 

informacje 
dodatkowe 

 

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 

Podstawy logiki  I w 
 
DFC_m18 

prowadzący dr Krzysztof A. Wieczorek 

grupa(-y)  
treści zajęć 11. Wstęp do logiki: przedmiot i działy logiki. 

2. Zależności między zdaniami: wynikanie, równoważność, wykluczanie się, 
dopełnianie się, sprzeczność; własności relacji wynikania. 
3. Klasyczny rachunek zdań (KRZ): spójniki logiczne, logiczne schematy zdań,  tabelki 
zero-jedynkowe, tautologie, wynikanie logiczne. 
4. Sylogistyka: zdania kategoryczne,  budowa sylogizmu, sprawdzane poprawności 
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sylogizmów. 
5.  Elementy klasycznego rachunku predykatów (KRP): język KRP, kwantyfikatorowe 
schematy zdań, modele i kontrmodele formuł. 
6. Nazwy i definicje: klasyfikacja nazw, stosunki zakresowe między nazwami, rodzaje 
definicji, poprawność definicji, tworzenie definicji. 
7. Podziały i klasyfikacje. 

metody 
prowadzenia 
zajęć 

Wykład z prezentacja multimedialną. 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

15 h 

liczba godzin 
pracy własnej 
studenta 

35 h 

opis pracy 
własnej 
studenta 

Lektura uzupełniająca. 

organizacja 
zajęć  

27 X: 10.10 – 12.35, 17 XI: 10.10 – 12.35, 24 XI: 10.10 – 12.35, 15 XII: 10.10 – 12.35,  
19 I: 10.10 – 12.35 (s. 332) 
 

literatura 
obowiązkowa 

Stanosz B., Ćwiczenia z logiki. Warszawa, 1998. 
Tokarz M., Wykłady z logiki. Tychy, 1998. 
Wieczorek K., Wprowadzenie do logiki dla studentów wszystkich kierunków. 

Warszawa, 2005. 

literatura 
uzupełniająca 

Ajdukiewicz K., Logika pragmatyczna. Warszawa 1975. 
Hołówka T., Kultura logiczna w przykładach. Warszawa, 2005.  
Marciszewski W. (red.), Mała encyklopedia logiki. Ossolineum, 1988. 
Przybyłowski J., Logika z ogólną metodologią nauk. Gdańsk, 1997.   
Stanosz B., Wprowadzenie do logiki formalnej. Podręcznik dla humanistów, 

Warszawa, 2005. 
Tokarz M., Ćwiczenia z wnioskowania i argumentacji. Tychy, 2006.  
Ziembiński Z., Logika praktyczna. Warszawa, 1996. 

adres strony 
www zajęć 

Materiały do ćwiczeń: www.krzysztofwieczorek.pl/informacje 

informacje 
dodatkowe 

 

 

nazwa  kod 

Podstawy logiki I ćw 
 
DFC_m18 

prowadzący dr Krzysztof A. Wieczorek 

grupa(-y)  
treści zajęć 1. Określanie zależności między zdaniami. 

2. Klasyczny rachunek zdań (KRZ): budowanie schematów zdań, posługiwanie się 
tabelkami zero-jedynkowymi, wykorzystanie skróconej metody zero-jedynkowej do 
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badania formuł KRZ, sprawdzanie niezawodności reguł wnioskowania. 
3. Sylogistyka: budowanie schematów zdań kategorycznych, sprawdzane poprawności 
sylogizmów przy pomocy diagramów Venna. 
4.  Elementy klasycznego rachunku predykatów (KRP): budowanie 
kwantyfikatorowych schematów zdań, budowanie modeli i kontrmodeli formuł KRP. 
5. Nazwy i definicje: określanie rodzaju nazwy, badanie stosunków zakresowych 
między nazwami, badanie poprawności definicji sprawozdawczych, tworzenie 
definicji. 
6. Podziały i klasyfikacje: warunki poprawności podziału, tworzenie klasyfikacji. 

metody 
prowadzenia 
zajęć 

ćwiczenia 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

30 h  

liczba godzin 
pracy własnej 
studenta 

70 h 

opis pracy 
własnej 
studenta 

Lektura uzupełniająca, samodzielne rozwiązywanie zadań. 

organizacja 
zajęć  

1 XII: 13.10 – 17.15, 8 XII: 13.10 – 17.15, 15 XII: 13.10 – 17.15, 12 I: 13.10 – 17.15, 19 I: 
13.10 – 17.15, 26 I: 13.10 – 17.15. 

literatura 
obowiązkowa 

Stanosz B., Ćwiczenia z logiki. Warszawa, 1998. 
Tokarz M., Wykłady z logiki. Tychy, 1998. 
Wieczorek K., Wprowadzenie do logiki dla studentów wszystkich kierunków. 

Warszawa, 2005. 

literatura 
uzupełniająca 

Ajdukiewicz K., Logika pragmatyczna. Warszawa 1975. 
Hołówka T., Kultura logiczna w przykładach. Warszawa, 2005.  
Marciszewski W. (red.), Mała encyklopedia logiki. Ossolineum, 1988. 
Przybyłowski J., Logika z ogólną metodologią nauk. Gdańsk, 1997.   
Stanosz B., Wprowadzenie do logiki formalnej. Podręcznik dla humanistów, 

Warszawa, 2005. 
Tokarz M., Ćwiczenia z wnioskowania i argumentacji. Tychy, 2006.  
Ziembiński Z., Logika praktyczna. Warszawa, 1996. 

adres strony 
www zajęć 

Materiały do ćwiczeń: www.krzysztofwieczorek.pl/informacje 

informacje 
dodatkowe 

 

 

 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

nazwa kod 

Podstawy logiki I w DFC_m18 
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kod(-y) zajęć   
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

dr Krzysztof A. Wieczorek 

grupa(-y)  I - II 

wymagania 
merytoryczne 

Znajomość  zagadnień omawianych na wykładzie i ćwiczeniach. Umiejętność 
rozwiązywania zadań podobnych do tych, jakie były przerabiane na zajęciach.  

kryteria oceny Ocena: bardzo dobry (5.0) – student poprawnie posługuje się terminologią 
logiczną; posiada wiedzę odnośnie zagadnień poruszanych na wykładach i 
ćwiczeniach; potrafi bezbłędnie rozwiązywać zadania o dowolnym poziomie 
trudności podobne do tych, jakie były przerabiane na ćwiczeniach. 
Ocena: dobry plus (4.5) – student poprawnie posługuje się terminologią logiczną; 
posiada wiedzę odnośnie zagadnień poruszanych na wykładach i ćwiczeniach; 
potrafi, z drobnymi błędami, rozwiązywać zadania o dowolnym poziomie trudności 
podobne do tych, jakie były przerabiane na ćwiczeniach. 
Ocena: dobry plus (4.0) – student poprawnie posługuje się terminologią logiczną; 
posiada wiedzę odnośnie większości zagadnień poruszanych na wykładach i 
ćwiczeniach; potrafi rozwiązywać zadania o średnim poziomie trudności podobne 
do tych, jakie były przerabiane na ćwiczeniach. 
Ocena: dobry plus (3.5) – student poprawnie posługuje się terminologią logiczną; 
posiada wiedzę odnośnie znacznej części zagadnień poruszanych na wykładach i 
ćwiczeniach; potrafi rozwiązywać, z drobnymi błędami, zadania o średnim 
poziomie trudności podobne do tych, jakie były przerabiane na ćwiczeniach. 
Ocena: dobry plus (3.0) – student poprawnie posługuje się terminologią logiczną; 
posiada wiedzę odnośnie części zagadnień poruszanych na wykładach i 
ćwiczeniach; potrafi rozwiązywać zadania o niskim poziomie trudności podobne do 
tych, jakie były przerabiane na ćwiczeniach. 
 

przebieg procesu 
weryfikacji 

Egzamin pisemny. 

informacje 
dodatkowe 

 

 
 
nazwa kod 

Podstawy logiki I ćw DFC_m18 

kod(-y) zajęć   
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

dr Krzysztof A. Wieczorek 

grupa(-y)  I - II 

wymagania 
merytoryczne 

Obecność i aktywność na ćwiczeniach. Zaliczenie sprawdzianów pisemnych. 

kryteria oceny Ocena: bardzo dobry (5.0) – średnia ocen ze wszystkich sprawdzianów (zaliczonych 
w pierwszym terminie) powyżej 4,5; obecność i aktywność na zajęciach. 
Ocena: dobry plus (4.5) – średnia ocen ze wszystkich sprawdzianów (zaliczonych w 
pierwszym terminie) powyżej 4,0; obecność i aktywność na zajęciach. 
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Ocena: dobry plus (4.0) – średnia ocen ze wszystkich sprawdzianów powyżej 3,5; 
obecność i aktywność na zajęciach. 
Ocena: dobry plus (3.5) – średnia ocen ze wszystkich sprawdzianów powyżej 3,0; 
obecność na zajęciach. 
Ocena: dobry plus (3.0) – zaliczenie wszystkich sprawdzianów, obecność na 
zajęciach. 

przebieg procesu 
weryfikacji 

Sprawdziany pisemne, ocena aktywności na zajęciach. 
Sprawdziany są zapowiedziane z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Zawierają 
zadania podobne do tych, jakie były omawiane na wykładach i ćwiczeniach. 

informacje 
dodatkowe 

 

 

 

Sylabus modułu: PSYCHOLOGIA OGÓLNA DFC_m11 

Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie):  

PSYCHOLOGIA OGÓLNA_W DFC_m11 

PSYCHOLOGIA OGÓLNA_ĆW DFC_m11  

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu Dr Dariusz Olesiński  

rok akademicki 2012/2013 

semestr I 

forma studiów niestacjonarne 

sposób ustalania 
oceny końcowej 
modułu 

Na ocenę końcową składają się: ocena z ćwiczeń 50 % oraz z egzaminu 50% 

informacje 
dodatkowe 

 

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 
PSYCHOLOGIA OGÓLNA_W DFC_m11 

prowadzący Dr Dariusz Olesiński 

grupa(-y) I rok DFC 

treści zajęć 1. Wprowadzenie w przedmiot badań psychologii. Pojęcie procesów psychicznych i 

ich rodzaje. Rodzaje i funkcje procesów poznawczych. Odbiór wrażeń.  

2. Teorie inteligencji. Myślenie algorytmiczne i heurystyczne. Style poznawcze  i 

różnice w typach umysłowości. 

3. Elementarne formy uczenia się: warunkowanie klasyczne i instrumentalne w świetle 
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behawiorystycznej  koncepcji człowieka.  

4. Istota procesu emocjonalnego. Cechy i aspekty emocji. Rodzaje procesów 

emocjonalnych.  

5. Podejścia teoretyczne w badaniu motywacji. Proces motywacji. Podstawowe 

pojęcia: popęd, instynkt, motyw, dążenie, potrzeba. Specyficznie ludzkie mechanizmy 

motywacyjne. 

 6. Osobowość w koncepcji psychodynamicznej. Fazy rozwoju osobowości, teoria 

mechanizmów obronnych.   

7. Psychospołeczne teorie osobowości (Adler, Horney, Fromm). Poznawcze podejście 

do osobowości; teoria konstruktów osobistych Kelly’ego.  

8. Koncepcje osobowości w psychologii humanistycznej. Podstawy teoretyczne i 

postulaty praktyczne  koncepcji osobowości  Rogersa i Maslowa. Frankla koncepcja 

sensorodnej funkcji wartości w rozwoju osobowym człowieka.  

9. Osobowość jako układ dyspozycji i jako system mechanizmów psychologicznych. 

Teoria wielkiej piątki.  

10. Psychologia „Ja”. „Ja” jako system integracji osobowości i jako system 

samowiedzy.  
metody 
prowadzenia 
zajęć 

wykład  z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych  

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

15 

liczba godzin 
pracy własnej 
studenta 

30 

opis pracy 
własnej 
studenta 

lektura uzupełniająca 

organizacja 
zajęć  

22.09.2012 sobota  13.10-14.40, sala symp. III 
29.09.2012  sobota  13.10-16.20, sala symp. III 
25.11.2012 niedziela  13.10-14.40, sala symp. III 
09.12.2012  niedziela 13.10-14.40, sala symp. III 
05.01.2013 sobota  13.10-15.35, sala symp. III 
13.01.2013 niedziela  13.10-15.35, sala symp. III 

 

literatura 
obowiązkowa 

- Hall C.S., Lindzey G.: Teorie osobowości. PWN, Warszawa 2000. 

- Kozielecki J.: Koncepcje psychologiczne człowieka. Wyd. Żak, Warszawa 1998.  

- Łukaszewski W.: Wielkie pytania psychologii. GWP, Gdańsk 2003. 

- Majerska M.: Wstęp do psychologii z elementami historii psychologii. Wyd. Scholar, 

Warszawa 2004. 

- Materska M., Tyszka T. (red.): Psychologia i poznanie. PWN, Warszawa 1997. 

- Mietzel G.: Wprowadzenie do psychologii. Podstawowe zagadnienia. GWP, Gdańsk 

2001. 

- Gasiul H.: Teorie emocji i motywacji. Wyd. UKSW, Warszawa 2007. 

-  Pervin L. A.:  Psychologia osobowości. GWP,, Gdańsk 2005.  

- Reykowski J.:  Emocje, motywacja, osobowość. W: Tomaszewski T. (red.). 

Psychologia ogólna.: PWN, Warszawa 1997. 

 

literatura 
uzupełniająca 

- Ekman P., Davidson R.J. (red.): Natura emocji. Podstawowe zagadnienia. GWP, 

Gdańsk 2000. 
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- Gałdowa A.: Klasyczne i współczesne koncepcje osobowości. Wyd. UJ, Kraków 

1999.  

- Maslow A.H.: Motywacja a osobowość. IW PAX, Warszawa 1990.  

- Nęcka E.: Psychologia twórczości. GWP, Gdańsk 2001. 

- Obuchowski K.: Przez galaktykę potrzeb. Psychologia dążeń ludzkich. Wyd. Zysk i 

s.-ka, Poznań 1995. 

 - Strelau J.: Psychologia temperamentu. PWN, Warszawa 1998. 

- Szustowa T. (red.) : Osobowość jako przedmiot  diagnozy psychologicznej. Wyd. 

UW, Warszawa 1993. 

- Zimbardo P.G., Ruch R.: Psychologia i życie. PWN, Warszawa 1994. 
adres strony 
www zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

 

nazwa  kod 
PSYCHOLOGIA OGÓLNA_ĆW DFC_m11 

prowadzący Dr Dariusz Olesiński, mgr Katarzyna Kiepas-Remesz 

grupa(-y) grupy I, II 

treści zajęć 1. Podstawowe prawidłowości spostrzegania. Złudzenia percepcji. Praktyczne 

wykorzystanie wiedzy o procesach spostrzegania w relacjach interpersonalnych oraz 

działaniach marketingowo-reklamowych. 

 2. Myślenie i rozwiązywanie problemów. Stosowanie algorytmów i heurystyk. 

Wnioskowanie dedukcyjne i indukcyjne. Mnemotechniki.  

3. Psychologiczne, społeczne i kulturowe bariery twórczego myślenia. Pojęcie 

otwartości poznawczej.  

4.Wybrane metody stymulowania kreatywności. Twórcze rozwiązywanie problemów.  

5. Teoria społecznego uczenia się Alberta Bandury. Poczucie własnej skuteczności. 

(Skala Uogólnionej Własnej Skuteczności - General Self-Efficacy Scale). Teoria 

społecznego uczenia się J. B. Rottera;  umiejscowienie kontroli (LOC).  

6. Emocje. Rozumienie własnych emocji i ekspresji emocjonalnej innych. Regulacja i 

samokontrola emocji. Emocje dysfunkcjonalne.  

7. Psychologia dążeń ludzkich. Teoria potrzeb i  jej zastosowania w środowisku pracy, 

reklamie, polityce, psychologii konsumenta.  

8. Osobowość a temperament. Konstytucjonalne a współczesne teorie temperamentu. 

Interakcyjna teoria A. Thomasa i S. Chess.  

9. Pojęcie osobowości zdrowej. Rozwój osobowości. Rozwój ego w ujęciu E. H. 

Eriksona. 

10. Osobowość a kontrola i samoregulacja. Spostrzeganie wolności, kontroli i 

skuteczności własnych działań. Obraz siebie i  samoocena  (Skala Samooceny 

Rosenberga).  Konsekwencje zagrożenia wolności (reaktancja) i kontroli (wyuczona 

bezradność). 
metody 
prowadzenia 
zajęć 

konwersatorium, case study, prezentacja referatów 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

30 

liczba godzin 40 



Uniwersytet Śląski w Katowicach  str. 8 
Wydział  

 

pracy własnej 
studenta 

opis pracy 
własnej 
studenta 

lektura uzupełniająca i przygotowanie referatów 

organizacja 
zajęć  

22.09.2012 sobota  14.50-18.30, gr. I sala 333, gr. II sala 330 
29.09.2012  sobota  16.30-18.30, gr. I sala 333, gr. II sala 330 
28.10.2012 niedziela 13.10-17.15, gr. I sala 333, gr. II sala 330 
25.11.2012 niedziela  14.50-18.30, gr. I sala 333, gr. II sala 330 
 
09.12.2012  niedziela 14.50-18.30, gr. I sala 333, gr. II sala 330 
05.01.2013 sobota  15.40-18.15, gr. I sala 333, gr. II sala 330 
13.01.2013 niedziela 15.40-17.15, gr. I sala 333, gr. II sala 330 
 

literatura 
obowiązkowa 

- Hall C.S., Lindzey G.: Teorie osobowości. PWN, Warszawa 2000. 

- Kozielecki J.: Koncepcje psychologiczne człowieka. Wyd. Żak, Warszawa 1998.  

- Łukaszewski W.: Wielkie pytania psychologii. GWP, Gdańsk 2003. 

- Majerska M.: Wstęp do psychologii z elementami historii psychologii. Wyd. Scholar, 

Warszawa 2004. 

- Materska M., Tyszka T. (red.): Psychologia i poznanie. PWN, Warszawa 1997. 

- Mietzel G.: Wprowadzenie do psychologii. Podstawowe zagadnienia. GWP, Gdańsk 

2001. 

- Gasiul H.: Teorie emocji i motywacji. Wyd. UKSW, Warszawa 2007. 

-  Pervin L. A.:  Psychologia osobowości. GWP,, Gdańsk 2005.  

- Reykowski J.:  Emocje, motywacja, osobowość. W: Tomaszewski T. (red.). 

Psychologia ogólna.: PWN, Warszawa 1997. 

 

literatura 
uzupełniająca 

- Ekman P., Davidson R.J. (red.): Natura emocji. Podstawowe zagadnienia. GWP, 

Gdańsk 2000. 

- Gałdowa A.: Klasyczne i współczesne koncepcje osobowości. Wyd. UJ, Kraków 

1999.  

- Maslow A.H.: Motywacja a osobowość. IW PAX, Warszawa 1990.  

- Nęcka E.: Psychologia twórczości. GWP, Gdańsk 2001. 

- Obuchowski K.: Przez galaktykę potrzeb. Psychologia dążeń ludzkich. Wyd. Zysk i 

s.-ka, Poznań 1995. 

 - Strelau J.: Psychologia temperamentu. PWN, Warszawa 1998. 

- Szustowa T. (red.) : Osobowość jako przedmiot  diagnozy psychologicznej. Wyd. 

UW, Warszawa 1993. 

- Zimbardo P.G., Ruch R.: Psychologia i życie. PWN, Warszawa 1994. 
adres strony 
www zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

nazwa kod 

PSYCHOLOGIA OGÓLNA_W 
DFC_m11 
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kod(-y) zajęć   
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

Dr Dariusz Olesiński 

grupa(-y) I rok DFC 
wymagania 
merytoryczne 

Na egzaminie ustnym student wykazuje:  

- znajomość wiedzy dotyczącej podstawowych  uwarunkowań i mechanizmów 

decydujących  o ludzkim zachowaniu, rozwoju i wychowaniu,  

- zna najważniejsze psychologiczne koncepcje człowieka,  

- jest w stanie scharakteryzować przebieg i prawidłowości dotyczące podstawowych 

procesów  psychicznych (poznawczych, emocjonalnych, osobowościowych i społecznych). 

 

kryteria oceny Bardzo dobry (5.0): 
1) kompletna znajomość treści omawianych na zajęciach, 
2) pełna znajomość polecanej literatury przedmiotu, 
3) znajomość treści wybranych pozycji z literatury uzupełniającej,  
4) umiejętność argumentowania na rzecz prezentowanych tez, otwartość na ich 

krytykę 
5) odpowiedź wskazująca na umiejętność  myślenia porównawczo-problemowego 
 

Dobry plus (4.5): 
1) znajomość treści omawianych na zajęciach 
2) pełna znajomość polecanej literatury przedmiotu, 
3) umiejętność argumentowania na rzecz prezentowanych tez, otwartość na ich 

krytykę 
4) odpowiedź wskazująca na umiejętność  myślenia porównawczo-problemowego 
 

 
Dobry (4.0): 

1) dobra  znajomość treści omawianych na zajęciach, 
2) dobra znajomość polecanej literatury przedmiotu, 
3) umiejętność argumentowania na rzecz prezentowanych tez, otwartość na ich 

krytykę 
 
Dostateczny plus (3.5): 

1) znajomość 3/4 materiału omawianego na zajęciach, 
2) wystarczająca znajomość polecanej literatury przedmiotu, 

 
Dostateczny (3.0): 

1)  znajomość 2/3 materiału omawianego na zajęciach, 
2) dostateczna znajomość polecanej literatury przedmiotu 

 

przebieg procesu 
weryfikacji 

Egzamin ustny 

informacje 
dodatkowe 
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nazwa kod 

PSYCHOLOGIA OGÓLNA_ĆW 
DFC_m11 

kod(-y) zajęć   
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

Dr Dariusz Olesiński, mgr Katarzyna Kiepas-Remesz 

grupa(-y) grupy I, II 

wymagania 
merytoryczne 

Student potrafi rozpoznać mechanizmy kształtujące podstawowe procesy psychiczne oraz 

osobowościowe uwarunkowania zachowania człowieka i zastosować je przy wyjaśnianiu 

owego zachowania (case study), 

- aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach,    

-przygotowuje referat,   

- potrafi argumentować na rzecz prezentowanych tez, a także jest otwarty na ich krytykę.   

 

kryteria oceny Bardzo dobry (5.0): 
1)  kompletna znajomość treści omawianych na zajęciach, 
2)  referat o charakterze porównawczo-problemowym, bez błędów merytorycznych 
oraz formalnych,  
3) pełna znajomość treści wybranych pozycji z literatury uzupełniającej,  
4) wyróżniająca się aktywność na zajęciach, 
5) umiejętność argumentowania na rzecz prezentowanych tez, otwartość na ich 

krytykę.   
 

Dobry plus (4.5): 
1) znajomość treści omawianych na zajęciach, 
2) referat o charakterze porównawczo-problemowym, z niewielkimi uchybieniami 
merytorycznymi lub formalnymi,  
3) pełna znajomość tekstów źródłowych, 
4) aktywność na zajęciach. 

 
Dobry (4.0): 

1) dobra  znajomość treści omawianych na zajęciach, 
2) referat o charakterze porównawczo-problemowym z niewielkim błędami 

merytorycznymi lub formalnymi, lub referat opisowy bez błędów formalnych i 
merytorycznych, 

3) znajomość  tekstów źródłowych, 
4) wystarczająca aktywność na zajęciach 

 
Dostateczny plus (3.5): 

1) znajomość 3/4 materiału omawianego na zajęciach, 
2) referat o charakterze opisowym, zawierający drobne błędy formalne lub 

merytoryczne, 
3)  znajomość treści wybranych pozycji z literatury uzupełniającej. 

 
Dostateczny (3.0): 

1)   znajomość 2/3 materiału omawianego na zajęciach, 
2) referat o charakterze opisowym, zawierający drobne błędy formalne lub 

merytoryczne, 
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3) dostateczna znajomość treści wybranych pozycji z literatury uzupełniającej. 

 

przebieg procesu 
weryfikacji 

- ocena znajomości materiału omawianego na zajęciach, umiejętność krytycznego 
myślenia (zaliczenie ustne),  
- ocena referatów, 
- ocena aktywności na zajęciach, umiejętności prowadzenia merytorycznych 
dyskusji. 

informacje 
dodatkowe 

 

 
 

Sylabus modułu: Podstawy filozofii  I (DFC_m13) 

Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie):  

Podstawy filozofii  I _w (DFC_m13) 

Podstawy filozofii  I _ćw (DFC_m13) 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu Prof. UŚ dr hab. Dariusz Kubok 

rok akademicki 2012/13 

semestr I 

forma studiów niestacjonarne 

sposób ustalania 
oceny końcowej 
modułu 

Na ocenę końcową składają się: ocena z ćwiczeń 50 % oraz z egzaminu 50% 

informacje dodatkowe  

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 

Podstawy filozofii  I _w 

 

 
DFC_m13 

prowadzący Prof. UŚ dr hab. Dariusz Kubok 

grupa(-y) I, II 

treści zajęć 1. Istota, zadania i cele filozofii. 
2. Pojmowanie filozofii w dziejach. 
3. Źródła filozofii. 
4. Działy filozofii i ich specyfika. 
5. Filozofia a nauki szczegółowe. 
6. Historyczne początki filozofii. 
7. Filozofia w myśli  antycznej. 
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8. Wybrane koncepcje filozoficzne starożytności (Parmenides, Platon, Arystoteles, 
neoplatonizm). 

9. Filozofia w myśli średniowiecznej. 
10. Wybrane koncepcje filozoficzne średniowiecza. 
11. Myśl starożytna a myśl średniowieczna. 

metody 
prowadzenia 
zajęć 

Wykład, dyskusja. 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

 

liczba godzin 
pracy własnej 
studenta 

 

opis pracy 
własnej studenta 

Lektura tekstów źródłowych przeznaczonych do analizy na zajęciach, a także 
wybranych opracowań monograficznych. 

organizacja zajęć  Terminy zgodne z harmonogramem studiów niestacjonarnych 

literatura 
obowiązkowa 

1. A. Anzenbacher: Wprowadzenie do filozofii. Przeł. J. Zychowicz. Kraków 1987. 
2. K. Jaspers: Wprowadzenie do filozofii. Dwanaście odczytów radiowych. Tłum.  

A. Wołkowicz. Wrocław 1995, s. 5-17. 
3. G. Reale: Myśl starożytna. Tłum. E.I. Zieliński. Lublin 2003. 
4. R. Heinzmann: Filozofia średniowiecza. Tłum. P. Domański. Kęty 1999. 
5. J. Domański, Metamorfozy pojęcia filozofii, Warszawa 1996. 

literatura 
uzupełniająca 

1. J.-P. Vernant: Źródła myśli greckiej. Tłum. J. Szacki. Gdańsk 1996. 
2. H.-G. Gadamer: Początek filozofii. Tłum. J. Gajda-Krynicka. Wstęp J. Brudzińska, 

Warszawa 2008. 
3. O. Gigon: Główne problemy filozofii starożytnej. Tłum. P. Domański. Warszawa 

1996. 
4. W. Seńko: Jak rozumieć filozofię średniowieczną? Kęty 2001. 
5. Platon, Uczta, wyd. dow. 
6. Arystoteles, Metafizyka, wyd. dow. 
7. G.S. Kirk, R.E. Raven, M. Schofield, Filozofia przedsokratejska: Studium 

krytyczne z wybranymi tekstami, przeł. J. Lang, Warszawa-Poznań 1999 
 

adres strony 
www zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

 

nazwa  kod 

Podstawy filozofii  (ćwiczenia) 
F2 _007 I 

prowadzący Dr hab. Jacek Surzyn 
Dr Aleksander Bańka 

grupa(-y) Grupa I i II (niestacjonarne) 

treści zajęć 1. Wprowadzenie do problematyki bytu – myśl Parmenidesa. 
a) Byt jako arche. 
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b) Utożsamienie myślenia i bycia. 
2. Platońska teoria idei. 

a) Problem ustalenia właściwego poznania rzeczy jako takiej. 
b) Właściwości nazw i ich nadawanie rzeczom w kontekście relacji świata 

wiecznych idei do świata zmysłowego. 
c) Problem relacji doksa-episteme.  

3. Koncepcja metafizyki i jej przedmiotu według Arystotelesa. 
4. Filozofia średniowieczna i jej główne problemy. 
     a) Św. Augustyn i status ontyczny zła. 

b)Tomaszowa koncepcja metafizycznego złożenia istoty i istnienia. 
 

metody 
prowadzenia 
zajęć 

Analiza źródłowych tekstów, dyskusje na tematu treści zajęć, analiza prac pisemnych. 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

45 

liczba godzin 
pracy własnej 
studenta 

60 

opis pracy 
własnej 
studenta 

Przygotowanie do zajęć, lektura i przygotowanie tekstów źródłowych, praca pisemna o 
oparciu o wybrany tekst źródłowy. Lektura tekstów i opracowań niezbędna do napisania 
pracy.  

organizacja 
zajęć  

Terminy zgodne z harmonogramem studiów niestacjonarnych  

literatura 
obowiązkowa 

      1. G.S. Kirk, J.E. Raven, M. Schofield, Filozofia przedsokratejska, tłum. J. Lang, Warszawa–Poznań 

1999. 

2. Platon, Kratylos, przeł. Z. Brzostowska, Lublin 1990. 

3. Arystoteles, Metafizyka, dowolne wydanie, księga IV. 

4. Św. Augustyn, O naturze dobra, w: Tenże, Dialogi filozoficzne, Kraków 1999, s. 819-849. 

5. Anzelm z Canterbury, Monologion, Proslogion, tłum. T. Włodarczyk, Warszawa 1992. 

6. Anzelm z Canterbury, Monologion, Proslogion, tłum. L. Kuczyński, Kęty 2009. 

7. Św. Tomasz z Akwinu, O bycie i istocie, w: M.A. Krąpiec, Byt i istota, Lublin 1994, s. 9-47. 

8. Św. Tomasz z Akwinu, byt i istota, tłum. W. Seńko, Kęty 2009. 

 

literatura 
uzupełniająca 

1. D. Kubok, Problem apeiron i peras w filozofii przedsokratejskiej, Katowice 1998. 

       2. K. Ajdukiewicz, Zagadnienia i kierunki filozofii. Warszawa 1984. 

       3. A. Anzenbacher, Wprowadzenie do filozofii. Przeł. J. Zychowicz. Kraków 1987. 

       4. Filozofia. Podstawowe pytania. Red. E. Martens, H. Schnädelbach. Tłum. K. Krzemieniowa.    

Warszawa 1995. 

       5. A. B. Stępień, Wstęp do filozofii. Lublin 1989. 

 

adres strony 
www zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 
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3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

nazwa kod 

Podstawy filozofii  I _w 

 

 
DFC_m13 

kod(-y) zajęć   
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

Prof. UŚ dr hab. Dariusz Kubok (zaliczenie wykładu) 

grupa(-y) I, II,  

wymagania 
merytoryczne 

1. Istota, zadania i cele filozofii. 
2. Pojmowanie filozofii w dziejach. 
3. Źródła filozofii. 
4. Działy filozofii i ich specyfika. 
5. Filozofia a nauki szczegółowe. 
6. Historyczne początki filozofii. 
7. Filozofia w myśli  antycznej. 
8. Wybrane koncepcje filozoficzne starożytności (Parmenides, Platon, 

Arystoteles, neoplatonizm). 
9. Filozofia w myśli średniowiecznej. 
10. Wybrane koncepcje filozoficzne średniowiecza. 
11. Myśl starożytna a myśl średniowieczna. 

 

kryteria oceny Ocena:  
Bardzo dobry (5.0): 

1) kompletna znajomość treści omawianych na zajęciach, 
2) pełna znajomość tekstów źródłowych, 
3) pełna znajomość treści wybranych pozycji z literatury uzupełniającej,  

Dobry plus (4.5): 
1) znajomość treści omawianych na zajęciach, 
2) znajomość tekstów źródłowych, 
3) znajomość treści wybranych pozycji z literatury uzupełniającej, 
 

Dobry (4.0): 
1) znajomość treści omawianych na zajęciach, 
2) znajomość  tekstów źródłowych, 

 
Dostateczny plus (3.5): 

1) znajomość ¾ materiału omawianego na zajęciach, 
2) znajomość wybranych tekstów źródłowych. 

Dostateczny (3.0): 
1) znajomość 2/3 materiału omawianego na zajęciach, 
2) znajomość ½  wymaganych tekstów źródłowych. 

przebieg procesu 
weryfikacji 

- ocena ustna znajomości treści wykładów; 
- ocena (w formie ustnej lub pisemnej) znajomości literatury źródłowej; 
- ocena (w formie ustnej lub pisemnej) znajomości wybranych pozycji literatury 
pomocniczej. 
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informacje 
dodatkowe 

 

 
Nazwa kod 

Podstawy filozofii I_ćw 
F2 _007 I 

kod(-y) zajęć  F2 _007 I 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

Dr hab. Jacek Surzyn 
Dr Aleksander Bańka 

grupa(-y) Grupa 1 i 2 
wymagania 
merytoryczne 

Przedmiot przewidziany na I semestr studiów wymagana jest wiedza ze szkoły 

średniej. 

 

kryteria oceny Ocena: bardzo dobry (5.0) – bardzo dobra znajomość zagadnień obejmujących 
treść ćwiczeń. Bardzo dobra ocena pracy pisemnej. Aktywność na zajęciach w 
formie uczestniczenia w dyskusjach.  
Ocena: dobry plus (4.5) – dobra znajomość zagadnień obejmujących treść ćwiczeń. 
Wysoka (powyżej 4.0) ocena pracy pisemnej. Umiarkowana aktywność na 
zajęciach w formie uczestniczenia w dyskusjach.  
Ocena: dobry (4.0) – dobra znajomość zagadnień obejmujących treść ćwiczeń. 
Dobra lub minimalnie niższa ocena pracy pisemnej. Sporadyczna aktywność na 
zajęciach w formie uczestniczenia w dyskusjach.  
Ocena: dostateczny plus (3.5) – Ogólna orientacja w zagadnieniach obejmujących 
treść ćwiczeń. Praca pisemna oceniona na 3.0 lub 3.5. Słaba aktywność na 
zajęciach. 
Ocena: dostateczny (3.0) – Dostateczna orientacja w zagadnieniach obejmujących 
treść ćwiczeń. Dostateczna ocena z pracy pisemnej. Brak aktywności na zajęciach. 
 

przebieg procesu 
weryfikacji 

Studenci przygotowują na zaliczenie pracę pisemną obejmującą wybrane zagadnienie z 
treści ćwiczeń w oparciu o wybrany tekst źródłowy (literatura obowiązkowa). Praca musi 
spełniać wymogi formalne (przypisy, literatura) i merytoryczne. Studenci przygotowują się 
do zajęć poprzez lekturę (literatura obowiązkowa) tekstów źródłowych poszerzoną o 
opracowania (literatura zalecana).  

informacje 
dodatkowe 

 

 

Sylabus modułu: Trening interpersonalny_ćw DFC_m5 

Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie):  

 

1. Informacje ogólne 
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koordynator modułu Mgr Katarzyna Kiepas-Remesz 

rok akademicki 2012/2013 
semestr 1 
forma studiów niestacjonarne 
sposób ustalania 
oceny końcowej 
modułu 

Obecność, aktywność, praca pisemna 

informacje 
dodatkowe 

 

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 

Trening interpersoanlny_ćw DFC_m5 

 

prowadzący Mgr Katarzyna Kiepas-Remesz 

grupa(-y)  

treści zajęć  

metody 
prowadzenia 
zajęć 

Zajęcia o charakterze warsztatowym wykorzystujące  gry psychologiczne oraz metody 
treningu grupowego i autogennego.  
 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

30 

liczba godzin 
pracy własnej 
studenta 

50 

opis pracy 
własnej 
studenta 

Zaliczenie na podstawie przygotowania do zajęć w oparciu o podaną literaturę oraz 
oceny aktywnego udziału w treningu. 

organizacja 
zajęć  

Gr I, II, III, IV: 23.09, 07.10, 18.11; Gr V:02.02, 03.02, 09.02 

literatura 
obowiązkowa 

Z. Nęcki, Komunikacja międzyludzka,  Kraków, 2006. 
J. Stewart, Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, 
PWN, Warszawa 2005 
R. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, GWP, Gdańsk 2009 
E. Berne, W co grają ludzie. Psychologia stosunków między ludzkich, PWN, 
Warszawa 2012 
T. A. Harris, Ja jestem OK - ty jesteś OK, Rebis,Poznań 2009 

  

literatura 
uzupełniająca 

S.P. Morreale, B.H. Spitzberg, J.K. Barge, Komunikacja miedzy ludźmi. 
Motywacja, wiedza i umiejętności,  PWN, Warszawa 2007 
F. Schulz von Thun, Sztuka rozmawiania,  WAM, Kraków 2005 
A. Pease, Mowa ciała. Jak odczytywać myśli innych ludzi z ich gestów, 
Jedność, Kielce 2005 
E. Aronson, Człowiek istota społeczna,PWN, Warszawa 2009. 
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adres strony 
www zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

nazwa kod 

Trening interpersonalny_ćw DFC_m5 

kod(-y) zajęć  
DFC_m5 

osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

Mgr Katarzyna Kiepas-Remesz, mgr Anna Harciarek, mgr Aleksandra Jaros, mgr 
Edyta Charzyńska 

grupa(-y)  
wymagania 
merytoryczne 

Obecność na zajęciach, aktywne branie udziału w dyskusjach i grach, praca 
pisemna dotycząca komunikacji, pracy zespołowej, procesu grupowego. 

kryteria oceny Ocena: bardzo dobry (5.0) – obecność na wszystkich godzinach, oddanie pracy 
pisemnej 
Ocena: dobry plus (4.5) - obecność na 90% godzin, oddanie pracy pisemnej 
Ocena: dobry (4.0) – obecność na 80% godzin, oddanie pracy pisemnej 
Ocena: dostateczny plus (3,5)- obecność na 70% godzin, oddanie pracy pisemnej 
Ocena: dostateczny (3,0)- obecność na 60% godzin, oddanie pracy pisemnej 

przebieg procesu 
weryfikacji 

Prowadzący ocenia studenta biorąc pod uwagę jego aktywne uczestniczenie w 
treningu, a także rozwój jego umiejętności społecznych, komunikację z innymi 
członkami grupy, wybierane przez niego sposoby przedstawiania swojego, także 
odmiennego zdania. 

informacje 
dodatkowe 

 

 
 

Sylabus modułu: Dialogiczne modele relacji interpersonalnych 
DFC_m4 

 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu Dr Agnieszka Woszczyk 

rok akademicki 2012/2013 

semestr I i II 

forma studiów niestacjonarne 

sposób ustalania 
oceny końcowej 
modułu 

Ocena końcowa na podstawie elementów składowych zaliczenia: referat, 
projekt, lektura uzupełniająca, obecność na zajęciach, rozmowa zaliczeniowa. 
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informacje 
dodatkowe 

- 

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 

Dialogiczne modele relacji interpersonalnych DFC_m4 
 

prowadzący Dr Agnieszka Woszczyk, gr. I 
Mgr Martyna Wronka, gr. II 

grupa(-y) I – II 

treści zajęć 1. Wprowadzenie. Wymiary dialogu. Dialogika filozoficzna i komunikacja 
interpersonalna.  

2. Podstawowe schematy komunikacji.  
3. Komunikacja werbalna i niewerbalna. Dystans w relacjach. Dynamika relacji 

interpersonalnych.  
4. „Ja” w procesie porozumiewania się. Role społeczne. 
5. Poziomy kontaktu w relacjach interpersonalnych. Problem poznania drugiego. 

Empatia. Ćwiczenia w aktywnym słuchaniu. 
6. Zaangażowanie w relację. Zjawisko przeniesienia i przeciwprzeniesienia w relacji 

coach – coachee. 
7. Dialog sokratejski. Metody sokratejskie – analiza tekstów. 
8. Pytania w coachingu i doradztwie filozoficznym (w oparciu o model [T]-GROW)– 

ćwiczenia praktyczne. 
9. Identyfikacja i rekonstrukcja systemu przekonań rozmówcy.  
10. Społeczne tworzenie się jaźni – interakcjonizm symboliczny. Performatywna 

funkcja słowa i jej  implikacje dla praktyki doradczo-trenerskiej.  
11. Filozofia dialogu/spotkania. Podstawy teoretyczne i adaptacje praktyczne. Analiza 

wybranych stanowisk. 
 

metody 
prowadzenia 
zajęć 

Ćwiczenia praktyczne w podgrupach, elementy wykładu, prezentacje własne studentów, 
dyskusja, burza mózgów. 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

30 

liczba godzin 
pracy własnej 
studenta 

80 

opis pracy 
własnej 
studenta 

Przygotowanie referatów, lektura uzupełniająca, przygotowanie projektu zaliczeniowego: 
 (a) szczegółowa analiza wybranego dialogu sokratejskiego, ukazująca ogólną strukturę 
dialogu, cel, metodę (y), formę i sekwencję zadawanych pytań, zawartych presupozycji 
oraz implikacji, z uwzględnieniem możliwości zastosowań w praktyce doradczo-
coachingowej, 
(b) praca problemowo-porównawcza, albo opisowa na temat wybranych teorii 
filozoficznych lub społecznych dotyczących relacji międzyludzkich ze wskazaniem 
możliwości ich zastosowań w praktyce doradczo-coachingowej. 
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organizacja 
zajęć  

gr. I i II w sem. I: 13.10. godz. 8:30 – 12:35 
                              14.10. godz. 13:10 – 17:15  
                              27.01. godz. 8:30 – 12:35  
 

literatura 
obowiązkowa 

1. R.B. Adler, L.B. Rosenfeld, R.F. Proctor II, Relacje interpersonalne. Proces 
porozumiewania się, tłum. G. Skoczylas, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2011. 

2. M. Buber, Życie między osobą a osobą, tłum. J. Doktór, „Więź” 1980, nr 5, s. 
11–24. 

3.  M. Buber, Dialog, tłum. J. Doktór, „Novum” 1981, nr  4, s. 71–76.  
4. Platon,  Lizys, tłum. W. Witwicki (dowolne wydanie). 
5. Platon,  Protagoras, tłum. W. Witwicki (dowolne wydanie). 
6. T. Stoltzfus, Sztuka zadawania pytań w coachingu. Jak opanować najważniejszą 

umiejętność coacha? Tłum. B. Olechnowicz, Aetos, Wrocław 2012. 
7. G.H. Mead, Umysł, osobowość i społeczeństwo, tłum. Z. Wolińska, PWN, 

Warszawa 1975. 
8. J. Whitmore, Coaching. Trening efektywności. Rozwój ludzkiego potencjału w 

oparciu o model GROW. Zasady oraz praktyka coachingu i przywództwa, tłum. 
M. Sobczak, G+J, Warszawa 2011. 
 

literatura 
uzupełniająca 

1. B. Ollivier, Nauki o komunikacji, tłum. I. Piechnik, Oficyna Naukowa, Warszawa 
2010. 

2. D. Dwyer, Bliskie relacje interpersonalne, tłum. M. Trzebiatowska, GWP, Gdańsk 
2005. 

3. M. H. Davis, Empatia. O umiejętności współodczuwania, tłum. J. Kubiak, GWP, 
Gdańsk 1999. 

4. E. Hałas, Interakcjonizm symboliczny. Społeczny kontekst znaczeń, PWN, Warszawa 
2006. 

5. P. Hartley, Komunikacja w grupie, tłum. I. Chlewińska, Zysk i S-ka, Poznań 2000. 
6. M. Bernasiewicz, Interakcjonizm symboliczny w teorii i praktyce resocjalizacyjnej, 

Impuls, Kraków 2011. 
7. M. Jantos, Filozofia dialogu. Źródła, zasady, adaptacje, PAN, Kraków 1997. 
8. Z. Nęcki, Komunikacja międzyludzka, Oficyna wydawnicza Antykwa, Kraków 2000.  
9. E. Berne, W co grają ludzie?, tłum. P. Izdebski, PWN, Warszawa 1994.  
10. G. Marcel, Ja i inni, w: tenże, Homo viator, tłum. P. Lubicz, PAX, Warszawa 1984. 
11. J. Ortega y Gasset, Życie międzyjednostkowe. My – ty – ja, tłum. H. Woźniakowski, 

w: tenże, Bunt mas, PWN, Warszawa 1982, s. 431–453. 
12. R. Spaemann, Osoby. O różnicy między czymś a kimś, tłum. J. Merecki, Oficyna 

Naukowa, Warszawa 2001, rdz. 1–3 (s. 8– 51). 
13. E. Goffman, Rytuał interakcyjny, tłum. A. Szulżycka, PWN, Warszawa 2006. 
14. E. Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, tłum. H. Datner-Śpiewak i P. 

Śpiewak, Aletheia, Warszawa 2008. 
15. R. Hargrove, Mistrzowski coaching, tłum. I. Podsiadło, Kraków 2006. 
16. Platon,  Menon, tłum. W. Witwicki (dowolne wydanie).  
17. Platon,  Ion, tłum. W. Witwicki (dowolne wydanie).  
18. Platon,  Lizys, tłum. W. Witwicki (dowolne wydanie).  
19. Platon,  Charmides, tłum. W. Witwicki (dowolne wydanie).  
20. I. Krońska, Sokrates, Warszawa 2001. 

 

adres strony - 
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www zajęć 

informacje 
dodatkowe 

- 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

nazwa kod 

Dialogiczne modele relacji interpersonalnych DFC_m4 
 

kod(-y) zajęć   

osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

Dr Agnieszka Woszczyk 
Mgr Martyna Wronka 

grupa(-y) I – IV 

wymagania 
merytoryczne 

Znajomość:  
1. Dialogiki, jej filozoficznych odmian, społeczno-kulturowego znaczenia 

relacji  opartych na dialogu. 
2. Metod sokratejskich.  
3. Procesu komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich 

prawidłowości i zakłóceń. 
4. Reguł posługiwania się pytaniami w coachingu. 

Umiejętność: 
1. Analizowania argumentów podawanych w dyskusji, identyfikowania 

kluczowych tezy i założeń rozmówcy. 
2. Świadomego słuchania. Uwzględniania metaperspektywy w relacjach 

interpersonalnych. 
3. Używania narzędzi i technik dostarczanych przez różne tradycje dialogiczne 

pod kątem ich wykorzystania w działalności coachingowej. 
4. Zadawania pytań opartych na modelu [T] GROW. 

kryteria oceny Ocena: bardzo dobry (5.0)  
- wzorowo przygotowany projekt zaliczeniowy (a) oraz (b) – praca o charakterze 
problemowo-porównawczym, 
- referat z prezentacją na zajęciach, 
- obecność i zaangażowanie w ćwiczenia wykonywane na zajęciach, 
- znajomość literatury obowiązkowej oraz wybranych pozycji z literatury 
uzupełniającej.   
Ocena: dobry plus (4.5)  
- poprawnie przygotowany projekt zaliczeniowy (a) oraz (b) – praca o charakterze 
problemowo-porównawczym, 
- referat z prezentacją na zajęciach, 
- obecność i zaangażowanie w ćwiczenia wykonywane na zajęciach, 
- znajomość literatury obowiązkowej oraz wybranych pozycji z literatury 
uzupełniającej.  
Ocena: dobry (4.0) – 
- projekt zaliczeniowy (a) i (b) – praca o charakterze opisowym, 
- referat z prezentacją na zajęciach, 
- obecność i zaangażowanie w ćwiczenia wykonywane na zajęciach, 
- znajomość literatury obowiązkowej oraz wybranych pozycji z literatury 
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uzupełniającej.  
 
Ocena: dostateczny plus (3.5) – 
- projekt zaliczeniowy (b) – praca o charakterze opisowym, 
- referat z prezentacją na zajęciach, 
- obecność i zaangażowanie w ćwiczenia wykonywane na zajęciach, 
- znajomość literatury obowiązkowej oraz wybranych pozycji z literatury 
uzupełniającej.  
 
Ocena: dostateczny (3.0) –  
- projekt zaliczeniowy (b) – praca o charakterze opisowym lub referat z 
prezentacją na zajęciach, 
- obecność i zaangażowanie w ćwiczenia wykonywane na zajęciach, 
- znajomość literatury obowiązkowej i wybranych pozycji z literatury 
uzupełniającej.  
 
 

przebieg procesu 
weryfikacji 

1. W czasie zajęć sprawdzana jest aktywność oraz przygotowanie do ćwiczeń, 
w tym prezentowane referaty. 

2. Rozmowa obejmująca sprawdzenie stopnia opanowania treści 
teoretycznych przekazanych w czasie zajęć oraz zdobytych na podstawie 
samodzielnej lektury, a także omówienie projektów zaliczeniowych. 

 

informacje 
dodatkowe 

- 

 

 

 

Sylabus modułu: Teorie kształtowania postaw, DFC_m2 

Nazwa wariantu modułu:  

Teorie kształtowania postaw_w DFC_m2 

Teorie kształtowania postaw_ćw DFC_m2 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu Dr Mirosław Piróg 

rok akademicki 2012/2013 

semestr I 

forma studiów niestacjonarne 

sposób ustalania 
oceny końcowej 

Na ocenę końcową składają się: ocena z ćwiczeń 50 % oraz z egzaminu 50% 
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modułu 

informacje 
dodatkowe 

 

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 

Teorie kształtowania postaw_w  

 
 

DFC_m2 

prowadzący Dr Mirosław Piróg 

grupa(-y) I rok DFC 

treści zajęć  

metody 
prowadzenia 
zajęć 

Wykład akademicki 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

15 

liczba godzin 
pracy własnej 
studenta 

35 

opis pracy 
własnej 
studenta 

lektura uzupełniająca 

organizacja 
zajęć  

20.01.2013 od 13.10 do 14.40, sala symp. III 
16.12.2012 j.w. 
02.12.2012 j.w. 
21.10.2012 j.w. 
30.09.2012 j.w. 

literatura 
obowiązkowa 

1. Ph. Zimbardo, M. Leippe, Psychologia zmian postaw i wpływu społecznego, 
Poznań 2004. 

2. M. Tokarz, Argumentacja, perswazja, manipulacja. Wykłady z teorii 
komunikacji, Gdańsk 2006, rozdz. 8 i 11. 

3. R. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi, Gdańsk 1994. 
4. P. Hadot, Filozofia jako ćwiczenie duchowe, Warszawa 1992. 

literatura 
uzupełniająca 

1. Platon, Obrona Sokratesa, Kęty 2005. 
2. W. James, Doświadczenia religijne, Kraków 2001, rozdz. 9 i 10. 
3. C.G. Jung, Rebis, czyli kamień filozofów, str. 183- 216. 
4. T. Witkowski, Psychomanipulacje, Taszów 2006. 
5. Ph. Zimbardo, Efekt Lucyfera, Warszawa 2008. 
6. E. Aronson, T. Wilson, R. Akeret, Psychologia społeczna. Serce i umysł, Poznań 

1997, rozdz. 8. 

adres strony 
www zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 
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nazwa  kod 

Teorie kształtowania postaw_ćw  

 
 

DFC_m2 

prowadzący Dr Mirosław Piróg, mgr M. Wronka 

grupa(-y) I, II  

treści zajęć  

metody 
prowadzenia 
zajęć 

Dyskusja, analiza tekstów, elementy warsztatu 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

15 

liczba godzin 
pracy własnej 
studenta 

40 

opis pracy 
własnej 
studenta 

Lektura tekstów źródłowych, podręczników oraz opracowań monograficznych, 
napisanie pracy zaliczeniowej, wypowiedź obejmująca materiał omawiany na 
ćwiczeniach. 

organizacja 
zajęć  

Gr I - 20.01.2013 od 14.50 do 18.15, sala 333  
16.12.2012 j.w. 
02.12.2012 j.w. 
21.10.2012 j.w. 
30.09.2012 j.w. 
GR II –  j.w. sala 330 

literatura 
obowiązkowa 

1. Ph. Zimbardo, M. Leippe, Psychologia zmian postaw i wpływu społecznego, 
Poznań 2004. 

2. M. Tokarz, Argumentacja, perswazja, manipulacja. Wykłady z teorii 
komunikacji, Gdańsk 2006, rozdz. 8 i 11. 
3. R. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi, Gdańsk 1994. 
4. P. Hadot, Filozofia jako ćwiczenie duchowe, Warszawa 1992. 

literatura 
uzupełniająca 

1. Platon, Obrona Sokratesa, Kęty 2005. 
2. W. James, Doświadczenia religijne, Kraków 2001, rozdz. 9 i 10. 
3. C.G. Jung, Rebis, czyli kamień filozofów, str. 183- 216. 
4. T. Witkowski, Psychomanipulacje, Taszów 2006. 
5. Ph. Zimbardo, Efekt Lucyfera, Warszawa 2008. 
6. E. Aronson, T. Wilson, R. Akeret, Psychologia społeczna. Serce i umysł, Poznań 

1997, rozdz. 8. 

adres strony 
www zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 
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nazwa kod 

Teorie kształtowania postaw_w 

 
 

DFC_m2 

kod(-y) zajęć   

osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

Dr Mirosław Piróg 

grupa(-y) I rok DFC 

wymagania 
merytoryczne 

1. Model podstawowych form mentalności człowieka.  
2. Relacje między filozofią, światopoglądem a ideologią. 
3. Źródłowa postawa filozoficzna wg. P. Hadota. 
4. Postawa jako kategoria psychologiczna – system postawy wg Ph. Zimbardo. 
5. Postawa a zachowanie – konformizm, posłuszeństwo, naśladowanie, 

atrybucja. 
6. Wywieranie wpływu na ludzi  - reguły wpływu wg R. Cialdiniego. 
7. Teorie zmian postaw – teoria dysonansu poznawczego, procesualny model 

B. McGuire’a i model ELM R. Petty i J. Cacioppo. 
 

kryteria oceny Bardzo dobry (5.0): 
6) praca pisemna o charakterze porównawczo-problemowym, bez błędów 

merytorycznych oraz formalnych,  
7) kompletna znajomość treści omawianych na zajęciach, 
8) pełna znajomość tekstów źródłowych, 
9) pełna znajomość treści wybranych pozycji z literatury uzupełniającej,  
10) aktywność na zajęciach, 
11) umiejętność argumentowania w oparciu o teksty źródłowe. 

Dobry plus (4.5): 
5) praca pisemna o charakterze porównawczo-problemowym, z niewielkimi 

uchybieniami merytorycznymi lub formalnymi,  
6) znajomość treści omawianych na zajęciach, 
7) pełna znajomość tekstów źródłowych, 
8) aktywność na zajęciach. 

Dobry (4.0): 
4) praca pisemna o charakterze porównawczo-problemowym, z niewielkim 

błędami merytorycznymi lub formalnymi, lub praca opisowa bez błędów 
formalnych i merytorycznych, 

5)  znajomość treści omawianych na zajęciach, 
6) znajomość  tekstów źródłowych, 
7) znajomość treści wybranych pozycji z literatury uzupełniającej. 

Dostateczny plus (3.5): 
5) praca pisemna o charakterze opisowym, zawierająca drobne błędy 

formalne lub merytoryczne,  
6) znajomość materiału omawianego na zajęciach, 
7) znajomość wybranych tekstów źródłowych, 

 Dostateczny (3.0): 
6)  praca pisemna o charakterze opisowym, zawierająca drobne błędy 
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formalne lub merytoryczne, 
7)  znajomość 2/3 materiału omawianego na zajęciach, 

  

przebieg procesu 
weryfikacji 

Egzamin ustny 

informacje 
dodatkowe 

 

 
 
 
 

nazwa kod 

Teorie kształtowania postaw_ćw 

 
 

DFC_m2 

kod(-y) zajęć   

osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

Dr Mirosław Piróg, mgr M. Wronka 

grupa(-y) I rok DFC 

wymagania 
merytoryczne 

1. Model podstawowych form mentalności człowieka.  
2. Relacje między filozofią, światopoglądem a ideologią. 
3. Źródłowa postawa filozoficzna wg. P. Hadota. 
4. Postawa jako kategoria psychologiczna – system postawy wg Ph. Zimbardo. 
5. Postawa a zachowanie – konformizm, posłuszeństwo, naśladowanie, 
atrybucja. 
6. Wywieranie wpływu na ludzi  - reguły wpływu wg R. Cialdiniego. 
7. Teorie zmian postaw – teoria dysonansu poznawczego, procesualny model 

B. McGuire’a i model ELM R. Petty i J. Cacioppo. 
 

kryteria oceny Bardzo dobry (5.0): 
1. praca pisemna o charakterze porównawczo-problemowym, bez błędów 
merytorycznych oraz formalnych,  
2.kompletna znajomość treści omawianych na zajęciach, 
3.pełna znajomość tekstów źródłowych, 
4.pełna znajomość treści wybranych pozycji z literatury uzupełniającej,  
5.aktywność na zajęciach, 
6.umiejętność argumentowania w oparciu o teksty źródłowe. 

Dobry plus (4.5): 
1.praca pisemna o charakterze porównawczo-problemowym, z niewielkimi 
uchybieniami merytorycznymi lub formalnymi,  
2.znajomość treści omawianych na zajęciach, 
3.pełna znajomość tekstów źródłowych, 
4.aktywność na zajęciach. 

Dobry (4.0): 
1.praca pisemna o charakterze porównawczo-problemowym, z niewielkim 
błędami merytorycznymi lub formalnymi, lub praca opisowa bez błędów 
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formalnych i merytorycznych, 
2. znajomość treści omawianych na zajęciach, 
3.znajomość  tekstów źródłowych, 
4. znajomość treści wybranych pozycji z literatury uzupełniającej. 

Dostateczny plus (3.5): 
1.praca pisemna o charakterze opisowym, zawierająca drobne błędy formalne 
lub merytoryczne,  
2.znajomość materiału omawianego na zajęciach, 
3.znajomość wybranych tekstów źródłowych, 

 Dostateczny (3.0): 
1. praca pisemna o charakterze opisowym, zawierająca drobne błędy formalne 
lub merytoryczne, 
2. znajomość 2/3 materiału omawianego na zajęciach, 

  

przebieg procesu 
weryfikacji 

- ocena prac pisemnych, 
- ocena znajomości materiału omawianego na zajęciach (zaliczenie ustne),  
- ocena znajomości literatury uzupełniającej oraz umiejętności  argumentowania 
na jej podstawie  (zaliczenie ustne), 
- ocena aktywności na zajęciach. 

informacje 
dodatkowe 

-  

 

Sylabus modułu: DFC_m28  

Zarządzanie kapitałem ludzkim_ćw (ćwiczenia)  

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu mgr Martyna Wronka 

rok akademicki I 

semestr 1 

forma studiów studia prowadzone w formie niestacjonarnej 

sposób ustalania 
oceny końcowej 
modułu 

Egzamin pisemny obejmuje pytania mające na celu zbadanie wiedzy 
przekazanej na wykładzie i zdobytej samodzielnie przez studentów na 
podstawie lektur uzupełniających oraz zadania problemowe mające na celu 
sprawdzenie umiejętności i kompetencji społecznych 

informacje 
dodatkowe 

 

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 

Zarządzanie kapitałem ludzkim_ćw (ćwiczenia)  
 

DFC_m28 

prowadzący mgr Martyna Wronka 
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grupa(-y)  

treści zajęć 1. Pojęcie, tematyka i problematyka zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji 
2. Zasoby ludzkie a polityka firmy zatrudniającej 
3. Ustalenie potrzeb kadrowych 
4. Rekrutacja pracowników 
5. Selekcja pracowników 
6. Wprowadzanie do pracy i adaptacja zawodowa 
7. Rozwój zawodowy pracowników    
8. Ocenianie pracowników 
9. Wynagradzanie za pracę 
10. Odejścia i zwalnianie pracowników  
11. Wypalenie zawodowe, problemy organizacyjne i sposoby radzenia sobie z nimi 

(zarządzanie w kryzysie) 

metody 
prowadzenia 
zajęć 

wykład wybranych zagadnień podstawowych z wykorzystaniem pomocy 
audiowizualnych, dyskusja, burza mózgów. 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

20 
 

liczba godzin 
pracy własnej 
studenta 

60 

opis pracy 
własnej 
studenta 

lektura uzupełniająca, praca z podręcznikiem 

organizacja 
zajęć  

gr. I i II w sem. I:  
28.10.2012 godz. 8:30 – 12:35 
25.11.2012 godz. 8:30 – 12:35 
9.12.2012 godz. 8:30 – 12:35 
13.01.2013 godz. 8:30 – 12:35 

literatura 
obowiązkowa 

1. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, red. 
H. Król, A. Ludwiczyński, PWN, Warszawa 2006 

2. M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wyd. Oficyna Ekonomiczna, 
Krakow 2005 

3. R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wyd. PWN, Warszawa 2004 
4. H. Król, A. Ludwiczyński (red.), Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - materiały do 

ćwiczeń, PWE, Warszawa 2005 

literatura 
uzupełniająca 

1. K. Szczepaniak (red.), Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Biblioteka Gazety 
Wyborczej, PWE, Warszawa 2007 

2. Pocztowski, Z. Wiśniewski (red.) Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach 
nowej gospodarki, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004 

3. Zarządzanie talentami. Teoria dla praktyki zarządzania zasobami ludzkimi, red. 
T. Ingram, PWE, Warszawa 2011 

adres strony 
www zajęć 

- 

informacje 
dodatkowe 

- 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 
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nazwa kod 

Zarządzanie kapitałem ludzkim_ćw (ćwiczenia)  
DFC_m28 

kod(-y) zajęć  DFC_m28 

osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

mgr Martyna Wronka 

grupa(-y)  

wymagania 
merytoryczne 

Znajomość:  
1. Znaczenia kapitału ludzkiego we współczesnej organizacji i elementów 

procesu zarządzania zasobami ludzkimi, jego podmiotami i organizacją w 
przedsiębiorstwie. P 

2. Instrumentów zarządzania kapitałem ludzkimi oraz nabycie umiejętności 
ich stosowania. 

3. Uwarunkowań i nowych tendencji w zarządzaniu kapitałem ludzkimi. 
Umiejętność: 

5. Sporządzania opisów stanowisk pracy i profil kompetencji pracownika. 
6. Ustalania potrzeb personalnych organizacji. 
7. Badania przydatności kandydatów do pracy w organizacji. 

Konstruowania kwestionariuszy ocen pracowniczych w organizacji. 

kryteria oceny Zasady oceniania: 
50% - 59% - dostateczny (3,0) 
60% - 69% - dostateczny plus (3.5) 
70% - 79% - dobry (4.0) 
80% - 89% - dobry plus (4.5) 
90% - 100% - bardzo dobry (5.0) 

przebieg procesu 
weryfikacji 

Egzamin pisemny obejmuje pytania mające na celu zbadanie wiedzy przekazanej 
na wykładzie i zdobytej samodzielnie przez studentów na podstawie lektur 
uzupełniających oraz zadania problemowe mające na celu sprawdzenie 
umiejętności i kompetencji społecznych (DFC_m28_w_1) 

informacje 
dodatkowe 

 

 

Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie): Warsztat pracy akademickiej 
(ćwiczenia) 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu Dr hab. Jacek Surzyn 

rok akademicki 2012/2013 
semestr zimowy 
forma studiów Niestacjonarne 
sposób ustalania 
oceny końcowej 
modułu 

Końcowa ocena z ćwiczeń 
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informacje 
dodatkowe 

 

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 

Warsztat pracy akademickiej (ćwiczenia) 
DCF_m30_ćw_1 

prowadzący Dr hab. Jacek Surzyn 
grupa(-y)  
treści zajęć 5. Ogólne zasady pisania prac naukowych. 

6. Formalna struktura pisemnej pracy naukowej – dobór literatury, sporządzanie 
przypisów, cytowanie. 

7. Technika konstruowania notatek w oparciu o Cornell metod. 
8. Technika Freewriting jako efektywny sposób zapisywania najważniejszych 

informacji. 

metody 
prowadzenia 
zajęć 

Analiza tekstów, elementy wykładu, prezentacje referatów, analiza prac pisemnych. 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

15 

liczba godzin 
pracy własnej 
studenta 

60 

opis pracy 
własnej 
studenta 

Przygotowanie do zajęć, przegląd baz danych, sporządzanie konspektów, streszczeń, krótka 
praca pisemna. Lektura tekstów i opracowań niezbędna do napisania pracy.  

organizacja 
zajęć  

 

literatura 
obowiązkowa 

1. M. Węglińska, Jak pisać pracę magisterską? Kraków 2010. 
2. P. P. Grzybowski, K. Sawicki, Pisanie prac i sztuka ich prezentacji, Kraków 2010. 
3. T. Kaczmarek, Poradnik dla studentów piszących pracę licencjacką lub 

magisterską, Warszawa 2005. 
4. K. Szafrańska, Raport: 5 Najlepszych Metod Notowania, 2008, 

www.ebooki.jelcyn.com/pdf/5_Najlepszych_Metod_Notowania.pdf 

literatura 
uzupełniająca 

1. Poradnik pisania http://nutsandbolts.washcoll.edu/concision.html 

2. A. Wierzbicka, Understanding Cultures through Their Key Words: English, 

Russian, Polish, German and JapaneseOxford 1997. Free ebook download as 

PDF file: www.scribd.com/doc/.../Wierzbicka-Understanding-Cultures-

Throught 

3. Ch. Lipson, How to Write a BA Thesis: A Practical Guide from Your First 

Ideas to Your Finished Paper, Chicago-London 2005.    

adres strony 
www zajęć 

 

informacje  

http://www.ebooki.jelcyn.com/pdf/5_Najlepszych_Metod_Notowania.pdf
http://nutsandbolts.washcoll.edu/concision.html
http://www.scribd.com/doc/.../Wierzbicka-Understanding-Cultures-Throught
http://www.scribd.com/doc/.../Wierzbicka-Understanding-Cultures-Throught
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dodatkowe 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

nazwa kod 

Warsztat pracy akademickiej_ćw 
DCF_m30 

kod(-y) zajęć  DCF_m30_ćw_1 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

Dr hab. Jacek Surzyn 

grupa(-y) Grupa 1 (niestacjonarne) 
wymagania 
merytoryczne 

Moduł przewidziany na I semestr studiów wymagana jest wiedza ze szkoły 

średniej. 

 

kryteria oceny Ocena: bardzo dobry (5.0) – pełne opanowanie techniki sporządzania prac 
pisemnych. Znajomość metod sporządzania notatek (Cornell Method). 
Umiejętność właściwego przygotowania i segregacji materiałów naukowych. 
Bardzo dobra orientacja w bazie materiałów naukowych. 
Ocena: dobry plus (4.5) – opanowanie techniki sporządzania prac pisemnych. 
Umiejętność przygotowania i segregacji materiałów naukowych. Dobra orientacja 
w bazie materiałów naukowych. Umiejętność zapisu i dobra znajomość Cornell 
method. W miarę bezbłędne sporządzanie przypisów w pracy pisemnej. 
Ocena: dobry (4.0) – Dobre opracowanie materiału do sporządzania prac 
pisemnych. Orientacja w metodzie sporządzania notatek Cornell Metod. Przypisy 
w pracy pisemnej z małą liczbą błędów.  
Ocena: dostateczny plus (3.5) – Ogólne orientacja w sposobach wyboru materiału 
do pracy pisemnej. Względne opanowanie umiejętności sporządzania przypisów. 
Ogólna znajomość Cornell Metod. 
Ocena: dostateczny (3.0) – Słaba orientacja w technice pisania prac naukowych. 
Słaba znajomość techniki sporządzania przypisów i wykorzystywania z materiałów i 
baz naukowych. 
 

przebieg procesu 
weryfikacji 

Studenci przygotowują na zaliczenie kilka ćwiczeń, które obejmują min. Streszczenie 
wykładu i konspekt wybranego tekstu naukowego, referat ze szczegółowym planem, 
napisanie krótkiej pracy analizującej tekst filozoficzny z uwzględnieniem podstawowych 
opracowań. 

informacje 
dodatkowe 

 

 

 

 

I Rok, semestr letni 
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Sylabus modułu: Podstawy logiki II DFC_m19 

Nazwa wariantu modułu:  

Podstawy logiki II w DFC_m19 

Podstawy logiki II ćw DFC_m19 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu dr hab. Krzysztof Szymanek 

rok akademicki 2012/2013 

semestr II 

forma studiów stacjonarne 

sposób ustalania 
oceny końcowej 
modułu 

Na ocenę końcową składają się: ocena z ćwiczeń 50 % oraz z egzaminu 50% 

informacje 
dodatkowe 

- 

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 

Wprowadzenie do logiki II w 
 

DFC_m19 

prowadzący dr hab. Krzysztof Szymanek 

grupa(-y) I rok Doradztwo filozoficzne i coaching 

treści zajęć 1. Wnioskowania niededukcyjne 
2. Pojęcie prawdopodobieństwa 
3. Elementy pragmatyki języka naturalnego 
4. Definiowanie 
5. Błędy logiczne w wypowiedzi 
6. Logiczna teoria pytań 

metody 
prowadzenia 
zajęć 

wykład akademicki z elementami dyskusji 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

15 

liczba godzin 
pracy własnej 
studenta 

15 

opis pracy 
własnej 
studenta 

Lektura tekstów uzupełniających 
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organizacja 
zajęć  

 

literatura 
obowiązkowa 

1. K. Ajdukiewicz Logika pragmatyczna Warszawa 1975 
2. materiały na stronie WWW.szymanek.org 

literatura 
uzupełniająca 

1. E. Borel Prawdopodobieństwo i pewność Warszawa 1963 
2. L. Mlodinow Matematyka niepewności Warszawa 2009 
3. H. Mortimer Logika indukcji Warszawa 1982 
4. K. Szymanek Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny. Warszawa 2001 
5. M. Tokarz Elementy pragmatyki logicznej Warszawa 1993 

adres strony 
www zajęć 

WWW.szymanek.org  

informacje 
dodatkowe 

-  

 

nazwa  kod 

Wprowadzenie do logiki II_ćw 
 

DFC_m19 

prowadzący dr hab. Krzysztof Szymanek 

grupa(-y) I – III 

treści zajęć 1. Przykłady i analizy różnych typów wnioskowań niededukcyjnych 
2. Najprostsze obliczenia wartości prawdopodobieństwa 
3. Przykłady praktycznego zastosowania prawdopodobieństwa 
4. Presupozycje, testy presuponowania 
5. Implikatury konwersacyjne, ich identyfikowanie i analiza 
6. Ćwiczenia w budowaniu i kontrolowaniu poprawności definicji 
7. Błędy logiczne w wypowiedzi, rozpoznawanie i analiza 

 

metody 
prowadzenia 
zajęć 

Rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja.  

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

30 

liczba godzin 
pracy własnej 
studenta 

50 

opis pracy 
własnej 
studenta 

Rozwiązywanie zadań, rozważanie wskazanych problemów  

organizacja 
zajęć  

 

literatura 
obowiązkowa 

1. T. Hołówka Kultura logiczna w zadaniach Warszawa 2005 
2. M. Tokarz Ćwiczenia z wnioskowania i argumentacji Tychy 2006 
3. materiały na stronie WWW.szymanek.org  

 

literatura 1. T. Hołówka Kultura logiczna w zadaniach Warszawa 2005 

http://www.szymanek.org/
http://www.szymanek.org/
http://www.szymanek.org/
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uzupełniająca 2. M. Tokarz Ćwiczenia z wnioskowania i argumentacji Tychy 2006 
 

adres strony 
www zajęć 

WWW.szymanek.org  

informacje 
dodatkowe 

-  

 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

nazwa kod 

Wprowadzenie do logiki II_w DFC_m19 

kod DFC_m 19_m_fns_1 

osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

dr hab. Krzysztof Szymanek (egzamin pisemny)  
 

grupa(-y) I rok kierunku Doradztwo filozoficzne i coaching  

wymagania 
merytoryczne 

Znajomość definicji wprowadzonych pojęć. Rozumienie treści pojęć i ich 
wzajemnych powiązań. Sprawne posługiwanie się terminologią. Umiejętność 
praktycznego stosowania wprowadzonej teorii w rozwiązywaniu zadań i 
problemów.  

kryteria oceny bardzo dobry (5.0): Głęboka znajomość i rozumienie kluczowych zagadnień 
prezentowanych na wykładzie i ćwiczeniach. Umiejętność wykorzystania wiedzy 
do rozwiązywania zadań i postawionych problemów.  
dobry plus (4.5): Dobra znajomość i rozumienie kluczowych zagadnień. 
Umiejętność wykorzystania wiedzy do rozwiązywania zadań i postawionych 
problemów.  
dobry (4.0): Dobra znajomość i rozumienie kluczowych zagadnień. Umiejętność 
rozwiązywania standardowych zadań.  
dostateczny plus (3.5): Ogólna znajomość kluczowych zagadnień. Umiejętność 
rozwiązywania standardowych zadań.  
dostateczny (3.0): Niepełna znajomość kluczowych zagadnień. Umiejętność 
rozwiązywania standardowych zadań. 

przebieg procesu 
weryfikacji 

Egzamin pisemny 

informacje 
dodatkowe 

 - 

 

nazwa kod 

Wprowadzenie do logiki ćw DFC_m19 

kod DFC_m 19_m_fns_2 

osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

Dr hab. Krzysztof Szymanek (zaliczenie ćwiczeń)  
 

grupa(-y) I - III 

wymagania 
merytoryczne 

1. Umiejętność praktycznego stosowania wiedzy nabytej na wykładach 
2. Sprawne posługiwanie się terminologią logiczną 

kryteria oceny bardzo dobry (5.0): student wykazuje bardzo dobrą znajomość kluczowych 

http://www.szymanek.org/
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zagadnień. W sposób swobodny posługuje się poznaną terminologią, formułuje 
trafne wypowiedzi dotyczące analizowanej problematyki. Potrafi przedstawić 
adekwatną argumentację dotyczącą spornych kwestii. Wykazuje znajomość co 
najmniej jednej z pozycji lektury uzupełniającej.  
dobry plus (4.5): student wykazuje dobrą znajomość kluczowych zagadnień. W 
sposób swobodny posługuje się poznaną terminologią, formułuje trafne 
wypowiedzi dotyczące analizowanej problematyki. Potrafi przedstawić adekwatną 
argumentację dotyczącą spornych kwestii.  
dobry (4.0): student wykazuje znajomość kluczowych zagadnień, rozumie poznaną 
terminologię, potrafi stosować standardowe metody analizy.  
dostateczny plus (3.5): student wykazuje niekompletną znajomość kluczowych 
zagadnień, potrafi stosować standardowe metody analizy. 
dostateczny (3.0): wiedza i umiejętności studenta są niekompletne, stopień 
opanowania kluczowych zagadnień i pojęć wskazuje na braki w odniesieniu do 
poziomu merytorycznego lub formalnego   

przebieg procesu 
weryfikacji 

- ocena znajomości materiału omawianego na zajęciach, umiejętność krytycznego 
myślenia (zaliczenie ustne),  
- ocena umiejętności uzasadniania swojego stanowiska dotyczącego spornych 
kwestii 
- ocena aktywności na zajęciach, umiejętności prowadzenia merytorycznej 
dyskusji. 

informacje 
dodatkowe 

-  

 

 

Sylabus modułu: PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA DFC_m12 

Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie):  

PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA_W  DFC_m12 

PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA_ĆW DFC_m12 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu Dr Dariusz Olesiński 

rok akademicki 2012/2013 
semestr II 
forma studiów stacjonarne i niestacjonarne 
sposób ustalania 
oceny końcowej 
modułu 

Na ocenę końcową składają się: ocena z ćwiczeń 50 % oraz z egzaminu 50% 

informacje 
dodatkowe 
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2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 

PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA_W   
DFC_m12 

prowadzący Dr Dariusz Olesiński 
grupa(-y) I rok DFC 
treści zajęć Wprowadzenie w przedmiot i metody badań psychologii społecznej. Zagadnienia etyczne 

związane z badaniami psychologii społecznej.  
2.  Człowiek – istota społeczna. Czynnik społeczny w rozwoju człowieka. Proces socjalizacji. 

Podstawowe mechanizmy socjalizacji: kary i nagrody, naśladowanie i modelowanie, 
identyfikacja i internalizacja.  

3.  Wpływ sytuacji społecznych na procesy poznawcze, emocjonalne i zachowanie się 
człowieka. Facylitacja, efekt audytorium, syndrom grupowego myślenia i zjawisko 
rozproszonej odpowiedzialności. Pojęcie wpływu społecznego. Podstawowe mechanizmy 
wpływu społecznego. 

4. Poznanie społeczne. Czynniki wpływające na kształtowanie się obrazu drugiej osoby. 
Podstawowe heurystyki w poznawaniu ludzi. Zjawisko samospełniającego się proroctwa. 

5. Wyjaśnianie przyczyn ludzkiego zachowania. Podstawowe błędy atrybucji. Spostrzeganie 
siebie. Społeczna geneza obrazu własnej osoby. Pojęcie samoświadomości. 

6. Jednostka w procesie interakcji z innymi. Komunikacja interpersonalna i jej prawidłowości. 
Autoprezentacja jako sposób sprawowania kontroli nad otoczeniem. Podstawowe 
koncepcje autoprezentacji.  

7. Atrakcyjność interpersonalna. Uczucia sympatii i niechęci w stosunkach interpersonalnych.  
8. Agresja w relacjach międzyludzkich. Biologiczne i socjalizacyjne uwarunkowania agresji. Jak 

redukować przemoc i agresję? Agresja w miejscu pracy. Stereotypy i uprzedzenia: 
przyczyny, przejawy, sposoby redukowania. 

9.Wpływ postaw na rozumienie świata i na zachowanie się człowieka. Kształtowanie i zmiana 
postaw. Postawy a wartości. Klasyfikacje wartości. Podstawowe wartości kulturowe. 
Indywidualizm i kolektywizm jako cecha jednostek i społeczeństw.  

10. Jednostka w grupie. Podstawowe cechy grupy: cele, interakcje, normy, struktury, poczucie 
przynależności. Procesy grupowe. Zjawisko grupowego myślenia, „obijania się” w grupie; 
wpływ mniejszości na większość. Kierowanie grupą. Style kierowania. Czynniki 
wpływające na skuteczność stylu kierowania. 

metody 
prowadzenia 
zajęć 

wykład  konwersatoryjny 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

15 

liczba godzin 
pracy własnej 
studenta 

35 

opis pracy 
własnej 
studenta 

lektura uzupełniająca 

organizacja 
zajęć  

 

literatura 
obowiązkowa 

-  Aronson E., Wilson T.D. i Akert R.M. : Psychologia społeczna. Zysk i S.-ka Wydawnictwo, 
Poznań 1997. 
-  Cialdini R.: Wywieranie wpływu na ludzi. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 
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2010. 
-  Doliński D. Psychologia reklamy. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003. 
- Kenrick D.T., Neuberg S.L. i Cialdini R.: Psychologia społeczna. Rozwiązane tajemnice. 
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003. 
-  Leary M.: Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji. Gdańskie 
Wydawnictwo 
   Psychologiczne, Gdańsk 2010. 
-  Strelau J. (red).: Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom III. Gdańskie Wydawnictwo   
Psychologiczne, Gdańsk 2006. 

literatura 
uzupełniająca 

- Aronson E.: Człowiek – istota społeczna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010. 
- Belbin M.: Twoja rola w zespole. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2008. 
- Bohner G., Wanke M. :Postawy i zmiana postaw. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 
Gdańsk 2004.  
- Falkowski A., Tyszka T. Psychologia zachowań konsumenckich. Gdańskie Wydawnictwo  
     Psychologiczne, Gdańsk  2009. 
- Macrae C.N., Stangor Ch. i Hewstone M.: Stereotypy i uprzedzenia. Gdańskie Wydawnictwo  
     Psychologiczne, Gdańsk 1999. 
- McKay M., Davis M. i Fanning P. : Sztuka skutecznego porozumiewania się. Gdańskie 
Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002. 

 
adres strony 
www zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

 

nazwa  kod 

PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA_ĆW   
DFC_m12 

prowadzący Dr Dariusz Olesiński 
grupa(-y) grupy I, II 

treści zajęć 1. Wprowadzenie w tematykę psychologii społecznej. Pojęcie i rodzaje sytuacji 
społecznych.  Pojęcie dysonansu poznawczego. Uzasadnianie własnego postępowania w 
sytuacjach społecznych.  

2. Wpływ społeczny – podstawowe mechanizmy i reguły. Problem zachowań, mających na 
celu manipulowanie innymi.  

3. Poznanie społeczne. Czynniki wpływające na spostrzeganie innych.  
4. Wywieranie wrażenia na innych - podstawowe strategie autoprezentacji. 
5. Co powoduje, że jesteśmy atrakcyjni dla innych? Pojęcie atrakcyjności interpersonalnej  
6. Przyczyny agresji związane ze środowiskiem społecznym. Rola mediów. Zachowania 

uległe, agresywne i asertywne.  
7. Perswazja jako sposób kształtowania i zmiany postaw.  
8. Sposoby badania postaw. Konstruowanie narzędzi do badania postaw. Regulacyjna rola 

wartości. Sposoby badania wartości. 
9.  Procesy grupowe. Pozytywne i negatywne skutki pracy w zespole.  Zjawisko  „free-

riding”. 
10.  Badanie struktury socjometrycznej zespołu. Analiza wyników badań socjometrycznych. 

metody 
prowadzenia 
zajęć 

Ćwiczenia konwersatoryjne z wykorzystaniem testów predyspozycji psychospołecznych (np. 
pełnionych  ról w grupie, umiejętności autoprezentacji) oraz  case study.   
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liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

30 

liczba godzin 
pracy własnej 
studenta 

70 

opis pracy 
własnej 
studenta 

lektura uzupełniająca, przygotowanie i analiza case study 

organizacja 
zajęć  

 

literatura 
obowiązkowa 

-  Aronson E., Wilson T.D. i Akert R.M. : Psychologia społeczna. Zysk i S.-ka Wydawnictwo, 
Poznań 1997. 
-  Cialdini R.: Wywieranie wpływu na ludzi. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 
2010. 
-  Doliński D. Psychologia reklamy. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003. 
- Kenrick D.T., Neuberg S.L. i Cialdini R.: Psychologia społeczna. Rozwiązane tajemnice. 
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003. 
-  Leary M.: Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji. Gdańskie 
Wydawnictwo 
   Psychologiczne, Gdańsk 2010. 
-  Strelau J. (red).: Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom III. Gdańskie Wydawnictwo   
Psychologiczne, Gdańsk 2006. 

literatura 
uzupełniająca 

- Aronson E.: Człowiek – istota społeczna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010. 
- Belbin M.: Twoja rola w zespole. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2008. 
- Bohner G., Wanke M. :Postawy i zmiana postaw. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 
Gdańsk 2004.  
- Falkowski A., Tyszka T. Psychologia zachowań konsumenckich. Gdańskie Wydawnictwo  
     Psychologiczne, Gdańsk  2009. 
- Macrae C.N., Stangor Ch. i Hewstone M.: Stereotypy i uprzedzenia. Gdańskie Wydawnictwo  
     Psychologiczne, Gdańsk 1999. 
- McKay M., Davis M. i Fanning P. : Sztuka skutecznego porozumiewania się. Gdańskie 
Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002. 

 
adres strony 
www zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

 

 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

nazwa kod 

PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA_W   
DFC_m12 
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kod(-y) zajęć   
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

Dr Dariusz Olesiński 

grupa(-y) I rok DFC 
wymagania 
merytoryczne 

Egzamin ustny, w trakcie  którego student wykazuje: 
-  znajomość prawidłowości i normy wyznaczających  zachowanie człowieka w 
różnorodnych sytuacjach interpersonalnych oraz podstawowych koncepcji, które je 
wyjaśniają.  
- wiedzę o  sposobach funkcjonowania jednostki w grupie społecznej i pełnionych w jej 
obrębie rolach;  
- wiedzę o  najważniejszych czynnikach społecznych wpływających na rozwój i 
wychowanie człowieka. 

 

kryteria oceny Bardzo dobry (5.0): 
12) kompletna znajomość treści omawianych na zajęciach, 
13) pełna znajomość polecanej literatury przedmiotu, 
14) znajomość treści wybranych pozycji z literatury uzupełniającej,  
15) umiejętność argumentowania na rzecz prezentowanych tez, otwartość na ich 

krytykę 
16) odpowiedź wskazująca na umiejętność  myślenia porównawczo-problemowego 
 

Dobry plus (4.5): 
9) znajomość treści omawianych na zajęciach 
10) pełna znajomość polecanej literatury przedmiotu, 
11) umiejętność argumentowania na rzecz prezentowanych tez, otwartość na ich 

krytykę 
12) odpowiedź wskazująca na umiejętność  myślenia porównawczo-problemowego 
 

 
Dobry (4.0): 

8) dobra  znajomość treści omawianych na zajęciach, 
9) dobra znajomość polecanej literatury przedmiotu, 
10) umiejętność argumentowania na rzecz prezentowanych tez, otwartość na ich 

krytykę 
 
Dostateczny plus (3.5): 

8) znajomość 3/4 materiału omawianego na zajęciach, 
9) wystarczająca znajomość polecanej literatury przedmiotu, 

 
Dostateczny (3.0): 

8)  znajomość 2/3 materiału omawianego na zajęciach, 
9) dostateczna znajomość polecanej literatury przedmiotu 

 
przebieg procesu 
weryfikacji 

 

informacje 
dodatkowe 
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nazwa kod 

PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA_ĆW   
DFC_m12 

kod(-y) zajęć   
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

Dr Dariusz Olesiński 

grupa(-y) grupy I,II 

wymagania 
merytoryczne 

- student wykazuje określony stopień  aktywności na ćwiczeniach;  
- na podstawie poznanych koncepcji, case study i rozwiązanych  testów psychologicznych 
jest zdolny do właściwej interpretacji i diagnozy barier komunikacyjnych oraz problemów 
występujących w relacjach interpersonalnych,  
- potrafi  samodzielnie wskazać sposoby ich możliwego rozwiązania.   

 

kryteria oceny Bardzo dobry (5.0): 
1) kompletna znajomość treści omawianych na zajęciach, 
2) pełna znajomość treści wybranych pozycji z literatury uzupełniającej,  
10) wyróżniająca się aktywność na zajęciach, 
11) umiejętność argumentowania na rzecz prezentowanych tez, otwartość na ich 

krytykę.   
 

Dobry plus (4.5): 
1) znajomość treści omawianych na zajęciach, 
2) pełna znajomość polecanych tekstów źródłowych, 
10) aktywność na zajęciach. 

 
Dobry (4.0): 

5) dobra  znajomość treści omawianych na zajęciach, 
6) dobra znajomość  tekstów źródłowych, 
7) wystarczająca aktywność na zajęciach 

 
Dostateczny plus (3.5): 

4) znajomość 3/4 materiału omawianego na zajęciach, 
5) wystarczająca znajomość tekstów źródłowych  
6) wystarczająca aktywność na zajęciach 
 

 
Dostateczny (3.0): 

1)   znajomość 2/3 materiału omawianego na zajęciach, 
4) dostateczna znajomość tekstów źródłowych, 
5) dostateczna aktywność na zajęciach. 

 

przebieg procesu 
weryfikacji 

- ocena ogólnej aktywności na ćwiczeniach  
- ocena zdolności właściwej interpretacji barier komunikacyjnych oraz problemów 
występujących w relacjach interpersonalnych na podstawie poznanych koncepcji, case 
study i rozwiązanych  testów psychologicznych (zaliczenie ustne) 
- ocena zdolności samodzielnego wskazania sposobów rozwiązywania problemów 
występujących w relacjach interpersonalnych (zaliczenie ustne).   

 

informacje  
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dodatkowe 

 

 

Sylabus modułu: Etyka ogólna DFC_m9  

Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie): 

 Etyka ogólna_w _ DFC_m9 

Etyka ogólna _ćw _ DFC_m9 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu Dr hab. prof. UŚ Danuta Ślęczek-Czakon 

rok akademicki 2012/1013 
semestr II 
forma studiów stacjonarne 
sposób ustalania 
oceny końcowej 
modułu 

Na ocenę końcową składają się: ocena z ćwiczeń 50 % oraz z 
egzaminu 50% 

informacje 
dodatkowe 

 

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 

Etyka ogólna_w 

 

DFC_m9 

prowadzący Dr hab. prof. UŚ Danuta Ślęczek-Czakon 

grupa(-y) I rok Doradztwo filozoficzne i coaching 
treści zajęć 1. Wprowadzenie do etyki. Pojęcie, przedmiot, działy etyki. Struktura etyki jako dyscypliny 

opisowej i normatywnej. 
2. Moralność jako zjawisko społeczne. Elementy moralności – normy, oceny, wzory 

osobowe, sankcje. 
3. Spór o genezę moralności – biologiczne, socjologiczne i filozoficzne ujęcia. 
4. Moralność a inne sfery świadomości społecznej: obyczaj, prawo, religia 
5. Podstawowe pojęcia etyczne: dobro i zło, sumienie, godność, szczęście, obowiązek, czyn 

moralny, dobra i wartości moralne, zasady etyczne. 
6. Relatywizm etyczny a problem powszechności moralności i norm elementarnych. 
7. -8. Problem klasyfikacji orientacji moralnych i teorii etycznych: eudajmonizm, 

perfekcjonizm, etyka społeczna, etyka ekologiczna, etyka obowiązku. 
9. Sposoby budowania teorii etycznych (etyki dedukcyjne, empiryczne). 
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10. Obowiązywalność norm moralnych: pryncypializm i sytuacjonizm). 
11. -12 . Etyka jako teoria dobrego życia - współczesne ujęcia (etyka cnoty, etyka troski, 

etyka spotkania, etyka odpowiedzialności). 
13. Istota sporów etycznych, kwestia ich rozstrzygalności. 
14. Która teoria etyczna zasługuje na uznanie współczesnych ludzi? 

 
metody 
prowadzenia 
zajęć 

Wykład akademicki 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

30 

liczba godzin 
pracy własnej 
studenta 

10 

opis pracy 
własnej 
studenta 

Przygotowanie do egzaminu na podstawie wykładu, lektur obowiązkowych i lektury 
uzupełniającej (znajomość 2 wybranych pozycji z listy lektur uzupełniających) 

organizacja 
zajęć  

Kiedy zaplanowane są zajęcia, sala, dzień, godzina (jeszcze nie wiadomo) 

literatura 
obowiązkowa 

 A. MacIntyre, Krótka historia etyki, Warszawa 1995. 
 S. Andersen, Wprowadzenie do etyki, Warszawa 2003. 
A. Anzenbacher, Wprowadzenie do etyki, Kraków 2008. 
J. Hołówka, Etyka w działaniu, Warszawa 2001 (Wprowadzenie, s. 11- 30) 
S. Dziamski, Wykłady z nauki o moralności, Poznań 2000. 
P.Vardy,P.Grosch,Etyka, Poglądy i problemy, Poznań 1995. 
Arystoteles, Etyka Nikomechejska, Warszawa 1977. 
I.Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, Warszawa 1981. 
J.St.Mill, Utylitaryzm, Warszawa 1959. 
Problemy etyki. Wybór tekstów, pod red. S.Sarnowskiego i E. Fryckowskiego, Bydgoszcz 1993 
 lub Etyka w teorii i praktyce. Antologia tekstów, opr. Z. Kalita, Wrocław 2001. 

 

literatura 
uzupełniająca 

Ashenburg Katherine, Historia brudu, Warszawa 2009. 

Bauman Zygmunt, Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy, Kraków 2006. 

Bauman Zygmunt, Szanse etyki w zglobalizowanym świecie, Kraków 2007. 

Bois Jean-Pierre, Historia starości. Od Montaigne’a do pierwszych emerytur, Warszawa 1996. 

Brenton Sam, Cohen Reuben, Polowanie na ludzi. Za kulisami reality tv, Warszawa 2004. 

Ferry Luc, Człowiek-Bóg czyli o sensie życia, Warszawa 1998. 

Ferry Luc, Nowy ład ekologiczny. Drzewo, zwierzę i człowiek, Warszawa 1995. 

Gray John, Słomiane psy. Myśli o ludziach i innych zwierzętach, Warszawa 2003. 

Harris Marvin, Krowy, świnie, wojny i czarownice. Zagadki kultury, Katowice 2007. 

Koraszewski Andrzej, W grzechu poczęci. Wiara i seks we współczesnym świecie, Warszawa 

1996. 

Minois George, Historia starości. Od antyku do renesansu, Warszawa 1995. 

Nussbaum Martha, W trosce o człowieczeństwo. Klasyczna obrona reformy kształcenia 

ogólnego, Wrocław 2008 (szczególnie Wprowadzenie, rozdział pierwszy i Zakończenie.) 

Onfray Michel, Traktat ateologiczny, Warszawa 2009. 

Rifkin Jeremy,  Koniec pracy. Schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej, 

Wrocław 2001. 

Saunders Kate , Stanford Peter, Katolicy i seks, Warszawa 2007. 

Sennett Richard, Etyka dobrej roboty, Warszawa 2010. 

Sennett Richard, Korozja charakteru. Osobiste konsekwencje pracy w nowym kapitalizmie, 

Warszawa 2006. 
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Sennett Richard, Upadek człowieka publicznego, Warszawa 2009. 

Singer Peter, Jeden świat. Etyka globalizacji, Warszawa 2006. 

Singer Peter, O życiu i śmierci. Upadek etyki tradycyjnej, Warszawa 1997. 

Singer Peter, Wyzwolenie zwierząt, Warszawa 2004. 

Waloszczyk Konrad, Planeta nie tylko ludzi, Warszawa 1997.  

Wickler Wolfgang, Biologia dziesięciu przykazań. Dlaczego natura nie jest dla nas wzorem, 

Poznań 2001. 

Zimbardo Philip, Efekt Lucyfera. Dlaczego dobrzy ludzie czynią zło? Warszawa 2008. 

adres strony 
www zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

nazwa kod 

Etyka ogólna_w  

 

DFC_m9 

kod(-y) zajęć   
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

Dr hab. prof. UŚ Danuta Ślęczek-Czakon 

grupa(-y)  
wymagania 
merytoryczne 

1. Student potrafi wskazać zależności między założeniami filozoficznymi i koncepcją 
etyczną 

2. Student potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące specyfiki poszczególnych 
koncepcji etycznych, relacji między wzorem dobrego życia jednostki i 
społeczeństwa 

3. Student potrafi rzeczowo i kompetentnie przedstawić treść dwóch wybranych 
lektur o tematyce etycznej (podejmujących diagnozę i ocenę współczesnych 
problemów moralnych) 

kryteria oceny bardzo dobry (5.0): 
dobry plus (4.5): 
dobry (4.0): 
dostateczny plus (3.5): 
dostateczny (3.0): 

przebieg procesu 
weryfikacji 

Egzamin ustny 

informacje 
dodatkowe 

 

 
nazwa  kod 

Etyka ogólna_ćw 
 

DFC_m9 
Studia 
niestacjonarne 

prowadzący Dr Piotr Machura  
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grupa(-y)  
treści zajęć 1. Etyka jako dziedzina filozoficzna i praktyczna, działy etyki, etyka a inne systemy 

norm; 
2. Norma moralna i normatywność 
3. Główne współczesne i historyczne orientacje w etyce normatywnej: 

deontologia, utylitaryzm, etyka cnót; prawa człowieka,  
4. Etyka a autorefleksja; etyka a emocje;  
5. Etyka wobec pytań o wolność i warunki podmiotowości działania; rola trafu 

moralnego 
6. Etyka a właściwości podmiotu – teoria cnót 
7. Elementy teorii odpowiedzialności 
8. Teoria sprawiedliwości: współczesne koncepcje i problemy, sprawiedliwość 

jako cnota (działanie sprawiedliwe),  
9. Relatywizm w etyce 
10. Moralne problemy współczesności: handel globalny, dostęp do zasobów, 

prawa kobiet, rasizm, etyka wojny, etyka ekologiczna, aborcja, eutanazja,  

metody 
prowadzenia 
zajęć 

Ćwiczenia polegające na analizie tekstów etycznych, dyskusji o współczesnych problemach  
moralnych, referowanie problemu lub stanowiska z zakresu  etyki, przygotowanie pracy 
pisemnej 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

30 

liczba godzin 
pracy własnej 
studenta 

85 

opis pracy 
własnej 
studenta 

Samodzielne poszukiwanie i krytyczna selekcja źródeł do pracy zaliczeniowej, przygotowanie 
pracy pisemnej (indywidualnie lub w zespole), lektura tekstów źródłowych i opracowań 
monograficznych 

organizacja 
zajęć  

Kiedy zaplanowane są zajęcia, sala, dzień, godzina 

literatura 
obowiązkowa 

Arystoteles, Etyka nikomachejska, dowolne wydanie 
W.J. Burghardt, Sprawiedliwość. Perspektywa globalna, Kraków 2006 
K. Cern, E. Nowak, Ethos w życiu publicznym, Warszawa 2007 
Etyka a charakter, red. J. Jaśtal, Kraków 2004 
R. Ingarden, Książeczka o człowieku, Kraków 1972 
J. Jaśtal, Natura cnoty, Kraków 2009 
I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, dowolne wydanie 
I. Kant, Metafizyka moralności, Warszawa 2005 
A. MacIntyre, Dziedzictwo cnoty, Warszawa 1996 
J. S. Mill, Utylitaryzm, dowolne wydanie 
M. Ossowska, Normy moralne, 
Platon, Eutyfron, dowolne wydanie 
Przewodnik po etyce, red. P. Singer, dowolne wydanie 
J. Rawls, Teoria sprawiedliwości, Warszawa 1994 
P. Singer, Etyka praktyczna, Warszawa 1994 
N. Scherman, „Będziecie przerażeni”: stoicka lekcja na temat strachu, w: Współczesna 
etyka cnót: możliwości i ograniczenia, red. N. Szutta, Warszawa 2010 
K. Ślęczka, Feminizm, Katowice 1999 
T. Ślipko, Zarys etyki ogólnej, Kraków 2004 
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T. Weis, Światowa gospodarka żywnościowa, Warszawa 2011 
B. Williams, Traf moralny, w: Ile wolności powinna mieć wola?, Warszawa 1999 
I. Lazari-Pawłowska, Relatywizm etyczny, „Etyka” 1984, Nr 21 

literatura 
uzupełniająca 

R. M. Hare: Myślenie moralne, Warszawa 2001 
T. Kwarciński, Możliwości czy dobra pierwotne?, „Kwartalnik Filozoficzny”, 2006, t. 
LIV, nr 1, s. 81-106 
A. MacIntyre, Krótka historia etyki, Warszawa 1995 
P. Michoń, Ekonomia szczęścia¸ Poznań 2010 
Ch. Perelman, O sprawiedliwości, Warszawa 1959 
F. Ricken, Etyka ogólna, Kęty 2001 
Seneka, Dialogi, Warszawa 1998 
B. Williams, Moralność, Warszawa 2000 

adres strony 
www zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

nazwa kod 

Etyka ogólna_ćw.  
DFC_m9_w_2 
(studia niestacjonarne) 

kod(-y) zajęć  DFC_m9_w_2 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

Dr Piotr Machura 

grupa(-y)  
wymagania 
merytoryczne 

Student zna kategorie etyczne i umie się nimi poprawnie posługiwać w formułowaniu 
wypowiedzi o współczesnych zjawiskach moralnych. Na przykład potrafi wskazać 
stanowiska wobec dopuszczalności samobójstwa, eutanazji, aborcji, wojny, przemocy, ich 
uzasadnienia i obecność takiej argumentacji w dyskursie społecznym. Student umie 
ukazać złożoność problemów etycznych i trudności w ich rozstrzyganiu. Student potrafi 
wskazać zależności między pojmowaniem dobra najwyższego  i postulowanym wzorem 
dobrego/moralnego życia. Wiedzę tę potrafi dyskursywnie przekazać w pracy pisemnej 
podejmującej interesujący go problem etyczny. 

kryteria oceny Ocena: bardzo dobry (5.0) – student rekonstruuje i konstruuje argumentacje 
normatywnych stanowisk etycznych oraz założeń światopoglądowych bądź 
wyobrażeń kulturowych, potrafi samodzielnie przeanalizować problem moralny i 
określić możliwe drogi jego rozwiązania; przygotowuje esej o spójnej strukturze 
logicznej i językowej 
Ocena: dobry plus (4.5) – student rekonstruuje i konstruuje argumentacje 
odwołując się do przesłanek normatywnych stanowisk etycznych oraz założeń 
światopoglądowych bądź wyobrażeń kulturowych, potrafi samodzielnie 
przeanalizować problem moralny i określić możliwe drogi jego rozwiązania; 
przygotowuje esej o spójnej strukturze logicznej, dopuszczalne są niewielkie 
uchybienia w wymaganiach formalnych i językowych  
Ocena: Dobry (4.0) – student rekonstruuje i konstruuje argumentacje odwołując 



Uniwersytet Śląski w Katowicach  str. 45 
Wydział  

 

się do przesłanek normatywnych stanowisk etycznych lub do założeń 
światopoglądowych bądź wyobrażeń kulturowych, potrafi samodzielnie 
przeanalizować problem moralny i określić główne drogi jego rozwiązania; 
przygotowuje esej o spójnej strukturze logicznej, dopuszczalne są niewielkie 
uchybienia w wymaganiach formalnych i językowych 
Ocena: dostateczny plus (3.5) – student rekonstruuje i konstruuje argumentacje 
odwołując się do przesłanek normatywnych stanowisk etycznych lub założeń 
światopoglądowych bądź wyobrażeń kulturowych, potrafi przeanalizować problem 
moralny i określić przynajmniej niektóre drogi jego rozwiązania; przygotowuje esej 
o spójnej strukturze logicznej, dopuszczalne są uchybienia w wymaganiach 
formalnych i językowych oraz niewielkie uchybienia spójności argumentacji, 
względnie słabsze rozpoznanie literatury przedmiotu 
Ocena: dostateczny (3.0) – student rekonstruuje i konstruuje co najmniej 
podstawowe argumentacje odwołując się do przesłanek normatywnych stanowisk 
etycznych lub założeń światopoglądowych bądź wyobrażeń kulturowych; potrafi 
przeanalizować problem moralny i określić przynajmniej niektóre drogi jego 
rozwiązania; przygotowuje esej o względnie spójnej strukturze logicznej, 
dopuszczalne są uchybienia w wymaganiach formalnych i językowych oraz 
niewielkie uchybienia spójności argumentacji, względnie słabsze rozpoznanie 
literatury przedmiotu 

przebieg procesu 
weryfikacji 

Na ocenę ćwiczeń składają się: ocena eseju o objętości ok. 10 stron 
standardowego maszynopisu oraz odpowiedź ustna dotycząca tematyki zajęć 
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dodatkowe 
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