
OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

I. Informacje ogólne

1. Nazwa modułu kształcenia: Filozofia z elementami logiki

2. Kod modułu kształcenia: 08-PSZ5-FIL

3. Rodzaj modułu kształcenia: OBOWIĄZKOWY

4. Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA

5. Poziom studiów: JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

6. Rok studiów: DRUGI

7. Semestr: LETNI

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: 30h W; 15h K

9. Liczba punktów ECTS: 6

10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) / prowadzących zajęcia
Wykład: DR MAGDALENA REUTER, magda.reuter@gmail.com
Konwersatoria:
DR HAB. MARIUSZ URBAŃSKI, PROF. UAM, mariusz.urbanski@amu.edu.pl,
DR PAWEŁ ŁUPKOWSKI., pawel.lupkowski@amu.edu.pl,
MGR KATARZYNA PALUSZKIEWICZ, katarzyna.paluszkiewicz@amu.edu.pl

11. Język wykładowy: POLSKI

II. Informacje szczegółowe

1. Cel (cele) modułu kształcenia

– Celem modułu kształcenia (w zakresie filozofii) jest zapoznanie studentów z podstawowymi proble-
mami filozofii oraz z ich głównymi, historycznie danymi rozstrzygnięciami. Wprowadzona zostanie pod-
stawowa terminologia filozoficzna; analizie zostaną poddane pewne argumentacje na rzecz poszcze-
gólnych stanowisk. Szczególna uwaga zostanie poświęcona tym problemom i stanowiskom, które po-
siadają implikacje dla psychologii.

– Cele modułu kształcenia w zakresie logiki obejmują:

– Zaznajomienie z podstawowymi kategoriami pojęciowymi logiki ogólnej.
– Rozwinięcie umiejętności krytycznej analizy wypowiedzi definicyjnych oraz rozumowań.
– Uwrażliwienie na rolę kontekstu w kreowaniu znaczeń wypowiedzi.
– Uwrażliwienie na znaczenie syntaktycznego aspektu procesu formułowania wypowiedzi.
– Uświadomienie roli logiki jako bazowego narzędzia oceny poprawności procedur badawczych.

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują)
Brak.
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3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu kształcenia
i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów.

Symbol i numer efektów
kształcenia

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i po-
twierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia
student potrafi:

Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku
studiów

FIL_01 Wymienić i scharakteryzować podstawowe
problemy i zagadnienia filozoficzne.

K_W08, K_U02, K_K02,
K_K03, K_K04

FIL_02 Identyfikuje problemy filozoficzne leżące u
podstaw zagadnień poruszanych przez psy-
chologię.

K_W08, K_W09, K_U01,
K_K03, K_K04

FIL_03 Porównywać i krytycznie oceniać rozwiązania
oferowane przez stanowiska filozoficzne.

K_W08, K_U01, K_K03,
K_K04

FIL_04 Zna podstawowe kategorie pojęciowe logiki
ogólnej.

K_W08, K_U02, K_K02,
K_K03, K_K04

FIL_05 Buduje poprawne formalnie definicje. K_W08, K_W09
FIL_06 Buduje poprawne wyrażenia omawianych ję-

zyków formalnych.
K_W08

FIL_07 Oblicza wartości logiczne wyrażeń. K_W08
FIL_08 Przekłada proste wyrażenia języka potocz-

nego na wyrażenia omawianych języków for-
malnych.

K_W08

FIL_09 Rozróżnia podstawowe typy rozumowań oraz
ocenia ich poprawność.

K_W08, K_W09, K_U01,
K_K02, K_K03, K_K04

FIL_10 Dba o precyzję formułowanych wypowiedzi. K_U14, K_K02, K_K03,
K_K04
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4. Treści kształcenia.
Symbol i numer treści
kształcenia

Opis treści kształcenia Odniesienie do efektów
kształcenia modułu

TK_01 Filozofia wśród innych dyscyplin dociekań in-
telektualnych

FIL_01, FIL_02

TK_02 Spór o uniwersalia jako przykład zagadnienia
filozoficznego

FIL_01, FIL_03

TK_03 Zagadnienie prawdy i pojęcie wiedzy FIL_01, FIL_03
TK_04 Zagadnienia źródła poznania: empiryzm ge-

netyczny i natywizm
FIL_01, FIL_03

TK_05 Zagadnienia źródła poznania: empiryzm me-
todologiczny i aprioryzm

FIL_01, FIL_03

TK_06 Irracjonalizm i antyirracjonalizm FIL_01, FIL_03
TK_07 Zagadnienia granic poznania FIL_01, FIL_03
TK_08 Wprowadzenie do zagadnień metafizyki. Ide-

alizm i realizm w metafizyce
FIL_01, FIL_03

TK_09 Kształtowanie się naukowego obrazu świata:
starożytność, średniowiecze i czasy nowożyt-
ne

FIL_01, FIL_02, FIL_03

TK_10 Monizm i dualizm FIL_01, FIL_03
TK_11 Zagadnienie umysłu i ciała (mind-body pro-

blem)
FIL_01, FIL_02, FIL_03

TK_12 Język jako system znaków FIL_04
TK_13 Wyrażenia jako ciągi słów FIL_04, FIL_06
TK_14 Nazwy. Definicje i podział logiczny FIL_04, FIL_05, FIL_09
TK_15 Wprowadzenie do Klasycznego Rachunku

Zdań
FIL_04, FIL_06, FIL_07,
WDL_5

TK_16 Klasyczne zdania kategoryczne i elementy
sylogistyki

FIL_04, FIL_06, FIL_07,
FIL_08

TK_17 Wprowadzenie do Klasycznego Rachunku
Predykatów

FIL_04, FIL_06, FIL_08

TK_18 Pojęcie wynikania FIL_04, FIL_06, FIL_07
TK_19 Klasyfikacja rozumowań FIL_04, WDL_6, FIL_09
TK_20 Dowodzenie, sprawdzanie, wyjaśnianie FIL_04, FIL_09
TK_21 Elementy pragmatyki FIL_04, FIL_09
TK_22 Pytania FIL_04, FIL_05, FIL_09
TK_23 Błędy logiczne i elementy erystyki FIL_04, FIL_05, FIL_09

5. Zalecana literatura

– W zakresie filozofii:

– Ajdukiewicz, K. (2003), Zagadnienia i kierunki filozofii, Wydawnictwo Antyk/ Fundacja Aletheia.
– Heller, M. (2004), Filozofia przyrody, Kraków: Wydawnictwo Znak.
– Morton, A. (2002), Przewodnik po teorii poznania, Warszawa: Wydawnictwo Spacja.
– Russell, B. (1995), Problemy filozofii, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
– Tatarkiewicz, W., Historia filozofii, t. 1-3, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
– Warburton, N. (1999), Filozofia od podstaw, Warszawa: Fundacja Aletheia.

– W zakresie logiki:

– Ajdukiewicz, K. (1975), Logika pragmatyczna, Warszawa: PWN.
– Hołówka, T. (2007), Kultura logiczna w przykładach, Warszawa: PWN.
– Tokarz, M. (1994), Elementy formalnej teorii składni, Warszawa: PTS.
– Tokarz, M. (1993), Elementy pragmatyki logicznej, Warszawa: PWN.
– Stanosz, B. (1998), Ćwiczenia z logiki, Warszawa: PWN.
– Szymanek, K. (2008), Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny, Warszawa: PWN.
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– Ziembiński, Z. (2003), Logika praktyczna, Warszawa: PWN.
– Żarnecka-Biały, E. (1999), Mała logika, Kraków: Wyd. UJ.
– Żarnecka-Biały, E. (1998), Z historii logiki dawniejszej, Kraków: Wyd. UJ.

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu
Konwersatoria z przedmiotu Filozofia z elementami logiki prowadzone są z wykorzystaniem b-learningu.
Wszystkie materiały dydaktyczne umieszczane są na dedykowanej witrynie kursu, w serwisie www.elearning.

amu.edu.pl. Materiały udostępniane są zalogowanym użytkownikom – studentom, zarejestrowanym jako
uczestnicy kursu w systemie USOS.

Materiały do wszystkich zajęć obejmują: prezentacje wideo, interaktywne testy oraz zadania. Materiały te
udostępniane są na witrynie kursu na początku każdego tygodnia zajęć. Po zapoznaniu się z prezentacją
wideo, uczestnicy kursu rozwiązują interaktywne testy, które sprawdzane są automatycznie. Następnie roz-
wiązują zadania; po 4 dniach uczestnikom kursu udostępniane są wzorcowe rozwiązania.

Podczas każdego zjazdu prowadzący pełnią godzinny dyżur dydaktyczny. Ponadto, na witrynie kursu prowa-
dzone jest forum dyskusyjne, moderowane przez prowadzących.

Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie wyników dwóch kolokwiów pisemnych, które przeprowadzane są
podczas zjazdów w czwartym i ostatnim tygodniu zajęć.

7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do laboratorium, itp.
Wszystkie materiały dydaktyczne umieszczane są na dedykowanej witrynie kursu, w serwisie www.elearning.

amu.edu.pl.

4

www.elearning.amu.edu.pl
www.elearning.amu.edu.pl
www.elearning.amu.edu.pl
www.elearning.amu.edu.pl


III. Informacje dodatkowe

1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod oceniania

Efekt
kształcenia

Treści
kształcenia

Sposoby prowadzenia za-
jęć umożliwiające osią-
gnięcie założonych efek-
tów kształcenia

Metody oceniania stopnia osiągnięcia założo-
nego efektu kształcenia

FIL_01 TK_01-11 wykład P – egzamin końcowy
FIL_02 TK_01,

TK_09,
TK_11

wykład P – egzamin końcowy

FIL_03 TK_02,
TK_03,
TK_04,
TK_05,
TK_06,
TK_07,
TK_08,
TK_10,
TK_11

wykład P – egzamin końcowy

FIL_04 TK12-TK23 ćwiczenia P – kolokwia pisemne, prace pisemne
F – prace pisemne, wyjściówki i zadania do-
mowe

FIL_05 TK14, TK22,
TK23

ćwiczenia P – kolokwia pisemne, prace pisemne
F – prace pisemne, wyjściówki i zadania do-
mowe

FIL_06 TK13, TK15-
TK18

wykład, ćwiczenia P – kolokwia pisemne, prace pisemne
F – prace pisemne, wyjściówki i zadania do-
mowe

FIL_07 TK15, TK16,
TK18

ćwiczenia P – kolokwia pisemne, prace pisemne
F – prace pisemne, wyjściówki i zadania do-
mowe

FIL_08 TK15-TK17 ćwiczenia P – kolokwia pisemne, prace pisemne
F – prace pisemne, wyjściówki i zadania do-
mowe

FIL_09 TK19-TK21 ćwiczenia P – kolokwia pisemne, prace pisemne
F – prace pisemne, wyjściówki i zadania do-
mowe

FIL_10 TK_1-11,
TK_14,
TK_19,
TK_21-23

wykład, ćwiczenia P – kolokwia pisemne, prace pisemne, egza-
min końcowy
F – prace pisemne, wyjściówki i zadania do-
mowe

Przykładowe pytania z testu końcowego:
W zakresie filozofii:

(a) Przedstaw w maksymalnie 12 zdaniach zasadnicze stanowiska w tzw. sporze o uniwersalia.

(b) Dlaczego Platon uważał, że poza światem zmiennych rzeczy istnieje również świat niezmiennych idei?

(c) Proszę przedstawić dwa (dowolnie wybrane) zarzuty kierowane pod adresem klasycznej definicji prawdy.

W zakresie logiki:

(a) Zbuduj poprawną klasyczną definicję sprawozdawczą pojęcia wnioskowanie pośrednie i wyraź ją w trzech możliwych stylizacjach.

(b) Czy ze zdania Dziś jest czwartek wynika zdanie Przedwczoraj był wtorek ? Jeśli nie – dlaczego? Jeśli tak – jaki rodzaj związku
zachodzi między racją a następstwem? Czy mamy tu do czynienia z wynikaniem logicznym? Odpowiedzi uzasadnij.

(c) Błąd materialny we wnioskowaniu polega na tym, że co najmniej jedna przesłanka wnioskowania jest fałszywa. Jakie są konse-
kwencje popełnienia błędu materialnego we wnioskowaniu dedukcyjnym, jakie we wnioskowaniu przez indukcję enumeracyjną
niezupełną, a jakie we wnioskowaniu przez analogię?
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2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)

Nazwa modułu (przedmiotu): Filozofia z elementami logiki (W)
Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności
Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczy-
cielem

30

Przygotowanie do egzaminu 20
Zapoznawanie się z tekstami źródłowymi
z zakresu filozofii

10

Zapoznawanie się z literaturą przedmiotu
(filozofia)

15

SUMA GODZIN 75
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS
DLA MODUŁU (PRZEDMIOTU)

3

Nazwa modułu (przedmiotu): Filozofia z elementami logiki (K)
Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczy-
cielem

15

Przygotowanie do zajęć (rozwiązywanie za-
dań)

10

Rozwiązywanie zadań domowych 20
Przygotowanie do kolokwiów 20
Zapoznawanie się z literaturą przedmiotu
(logika)

10

SUMA GODZIN 75
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS
DLA MODUŁU (PRZEDMIOTU)

3

3. Sumaryczne wskaźniki ilościowe

(a) Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału
nauczycieli akademickich – 3

(b) Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak
zajęcia laboratoryjne i projektowe – 3
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4. Kryteria oceniania

KONWERSATORIA
Ocena końcowa z konwersatorium wyznaczana jest sumą punktów uzyskanych w semestrze. Punkty uzy-
skuje się za kolokwium oraz za zadania na zajęciach, wyjściówki i zadania domowe.

Skala ocen przedstawia się następująco:

od 50%: dostateczny
od 70%: dostateczny +
od 80%: dobry
od 90%: dobry +
od 95%: bardzo dobry

WYKŁADY
Egzamin pisemny, na który składają się pytania testowe oraz pytania otwarte.

Skala ocen przedstawia się następująco:

od 50%: dostateczny
od 70%: dostateczny +
od 80%: dobry
od 90%: dobry +
od 95%: bardzo dobry
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