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Epistemologia

I https://plupkowski.wordpress.com/dydaktyka/

I pawel.lupkowski@gmail.com (mówiący tytuł
wiadomości!)

I Dyżur dla studentów (pok. 64, bud. AB)
I wtorki, 11:30–12:30 oraz 16:30–17:30.
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Sylabus
Cele
1. Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami teorii
poznania.
2. Wykształcenie umiejętności rekonstruowania oraz
krytycznego oceniania argumentów z zakresu teorii poznania.

Student:
I Potrafi wymienić i scharakteryzować podstawowe problemy

i zagadnienia związane z epistemologią.
I Poprawnie posługuje się terminologią charakterystyczną dla

epistemologii i rozumie powiązanie epistemologii z innymi działami
filozofii.

I Potrafi zrekonstruować na podstawie tekstów źródłowych argumenty
i stanowiska epistemologiczne.

I Porównuje i krytycznie ocenia rozwiązania oferowane przez stanowiska
w zakresie epistemologii.

I Charakteryzuje kierunki rozwoju epistemologii i jej metody badawcze na
tle badań z zakresu kognitywistyki.
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Program wykładów

1. Epistemologia: charakterystyka dyscypliny.
2. Koncepcje prawdy.
3. Wiedza jako uzasadnione, prawdziwe przekonanie.
4. Wiedza matematyczna jako wzorzec wiedzy.
5. Źródła naszych przekonań: percepcja, pamięć, świadectwa

innych.
6. Przekonania psychologiczne, samowiedza i problem

innych umysłów
7. Przekonania psychologiczne: Psychologia potoczna
8. Epistemologia współcześnie: Epistemologia

znaturalizowana i epistemologia formalna
9. Epistemologia współcześnie: nowe nurty w epistemologii
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Zalecana literatura

I Kazimierz Ajdukiewicz, Zagadnienia i kierunki filozofii,
dowolne wydanie.

I Adam Morton, Przewodnik po teorii poznania,
Wydawnictwo Spacja, Warszawa 2002.

I Adam Grobler, Metodologia nauk, Wyd. Aureus, Kraków
2006.

I Roman Murawski, Filozofia matematyki: zarys dziejów,
PWN, Warszawa 1995.

I Jan Woleński, Epistemologia, 3 tomy, Wydawnictwo
Aureus, Kraków 2000 (lub Epistemologia, PWN, Warszawa
2007).
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Program ćwiczeń

I Zajęcia 1–6: Lektury
1. Bertrand Russell, rozdział 1 w: Problemy filozofii.
2. Kazimierz Ajdukiewicz, Zagadnienia i kierunki filozofii

(fragmenty).
3. Willard van Orman Quine, Różności. Słownik prawie

filozoficzny, hasło: „Prawda”.
4. Bertrand Russell, rozdziały 2–7 w: Problemy filozofii.
5. David Hume, Badania dotyczące rozumu ludzkiego,

rozdziały 4 i 5.
6. Immanuel Kant, Prolegomena do wszelkiej przyszłej

metafizyki, która będzie mogła wystąpić jako nauka,
fragmenty.

7. Urszula Żegleń, Kognitywistyka – czy nowa szata dla
starych problemów epistemologicznych?.

8. Andrzej Klawiter, Powab i moc wyjaśniająca kognitywistyki.
I Indywidualne konsultacje związane z przygotowywaną

pracą pisemną (esejem).
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Zasady zaliczania

W ciągu semestru mogą Państwo zdobyć maksymalnie 115
punktów:

I 65 z ćwiczeń (wyjściówki i prace pisemne) oraz
I 50 z testu końcowego (po wykładach).
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Zasady
Ćwiczenia

31 %

wyjsciówki (20)

8 %

argumentacja (5)

15 %

recenzja (10)

46 %

esej (30)
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Ćwiczenia
Wyjściówki

I Przewiduję 5 wyjściówek.
I Za każdą z nich będzie można zdobyć maksymalnie 4

punkty.
I Wyjściówka obejmuje materiał omawiany na zajęciach oraz

zagadnienia omawiane na dwóch ostatnich wykładach.
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Ćwiczenia
Prace pisemne (indywidualne)

1. Rekonstrukcja argumentacji
Wybierają Państwo jeden z zaproponowanych artykułów.
Zadanie polega na wskazaniu głównej tezy tekstu,
zrekonstruowaniu argumentacji na jej rzecz oraz próby
oceny tej argumentacji.

2. Recenzja
Każdy z państwa otrzyma formularz recenzji
z wyszczególnionymi kryteriami oceny oraz pracę do
zrecenzowania. Recenzujemy eseje przygotowane w
ramach zajęć z Epistemologii przez poprzednie roczniki.

3. Esej
Temat pracy ustalany jest przez studenta w porozumieniu
z prowadzącym zajęcia. Temat pracy oraz jej abstrakt
muszą zostać zatwierdzone przez prowadzącego
w terminie wskazanym na stronie internetowej zajęć.
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Ćwiczenia
Prace pisemne (indywidualne)

1. Rekonstrukcja argumentacji
Limit 1000 słów. (gForms)

2. Recenzja
Formularz recenzji (punkty) oraz uzasadnienie na 500
słów. (gForms)

3. Esej
Część merytoryczna: 4 strony standardowego
maszynopisu (plus strona tytułowa i literatura). Autor pracy
musi ją przynajmniej raz skonsultować z prowadzącym
podczas przeznaczonych na ten cel dyżurów. (Szablon
pracy w LATEX)
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Zasady zaliczania
Ćwiczenia

Punkty Ocena

0–35 2
powyżej 35–42 3
powyżej 42–49 3,5
powyżej 49–55 4
powyżej 55–60 4,5
powyżej 60–65 5

I Punkty w module Sprawdziany w USOS.
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Zasady zaliczania
Ćwiczenia

Punkty Ocena

0–35 2
powyżej 35–42 3
powyżej 42–49 3,5
powyżej 49–55 4
powyżej 55–60 4,5
powyżej 60–65 5

I W przypadku, gdy nie zgromadzą Państwo odpowiedniej liczby punktów
przysługuje Państwu poprawka, która polegać będzie na ponownym
napisaniu pracy pisemnej na zadany przez prowadzącego temat.
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Zasady zaliczenia
Wykład

I Suma punktów uzyskanych z ćwiczeń wlicza się do sumy
punktów z testu końcowego.

I Razem wyznaczają ocenę końcową (ocenę z egzaminu).

Punkty Ocena

0–60 2
powyżej 60–75 3
powyżej 75–85 3,5
powyżej 85–95 4
powyżej 95–105 4,5
powyżej 105–115 5

I Punkty w module Sprawdziany w USOS.
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Zasady zaliczenia
Wykład

Test końcowy — proporcje pytań

I 15 pytań testowych (po 2 punkty)
I 2 pytania otwarte (po 10 punktów)
I Razem: 50 punktów
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Zasady zaliczenia
Wykład

Przykładowe pytania otwarte:

I Scharakteryzuj wybrany zarzut wobec klasycznej teorii
prawdy.

I Czym są przekonania psychologiczne. Co różni ujęcie
przekonań psychologicznych w kategoriach psychologii
potocznej od ujęcia ich w ramach teorii egocentrycznej
i behawioralnej?

I Opisz wybrany argument typu gettierowskiego. Czego on
dowodzi?
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Zasady zaliczenia
Wykład

Przykładowe pytania testowe:

1. Epistemologię różni od innych nauk zajmujących się
poznaniem przede wszystkim

I jej normatywny charakter
I jej opisowy charakter
I to, że epistemologia nie korzysta z osiągnięć nauk

szczegółowych
2. Formuła „prawda jest to zgodność myśli z rzeczywistością”

pochodzi od:
I Św. Augustyna
I Św. Tomasza
I Arystotelesa
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Terminy

I Rekonstrukcja argumentacji 23.03, 10:00
I Recenzje

I 20.03 Rozdanie prac do zrecenzowania (ćwiczenia)
I 06.04 Zwrot recenzji (do godziny 10:00)

I Eseje
I 10.04; 17.04 terminy konsultacji poświęconych tematowi

i abstraktowi
I 20.04 (10:00) termin przesłania ostatecznej wersji tematu

i abstraktu
I 05.06 (13:00) termin przesłania prac w wersji do oceny
I 19.06 (13:00) termin przesłania esejów poprawkowych

I Test końcowy (z wykładu): 26.04.
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Pytania?
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