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Organizacja zajęć
Wykład a konwersatoria

I Wykład: dr Maciej Musiał (IF UAM)
I Celem modułu kształcenia (w zakresie filozofii) jest

zapoznanie studentów z podstawowymi problemami filozofii
oraz z ich głównymi, historycznie danymi rozstrzygnięciami.
Wprowadzona zostanie podstawowa terminologia filozoficzna;
analizie zostaną poddane pewne argumentacje na rzecz
poszczególnych stanowisk. Szczególna uwaga zostanie
poświęcona tym problemom i stanowiskom, które posiadają
implikacje dla psychologii.



Organizacja zajęć
Wykład a konwersatoria

I Konwersatoria: prof. Mariusz Urbański, dr hab. Paweł
Łupkowski, mgr Andrzej Gajda

I Cele modułu kształcenia w zakresie logiki obejmują:
1. Zaznajomienie z podstawowymi kategoriami pojęciowymi

logiki ogólnej.
2. Rozwinięcie umiejętności krytycznej analizy wypowiedzi

definicyjnych oraz rozumowań.
3. Uwrażliwienie na rolę kontekstu w kreowaniu znaczeń

wypowiedzi.
4. Uwrażliwienie na znaczenie syntaktycznego aspektu procesu

formułowania wypowiedzi.
5. Uświadomienie roli logiki jako bazowego narzędzia oceny

poprawności procedur badawczych.



Zasady zaliczenia

Ocena końcowa z konwersatorium wyznaczana jest sumą punktów
uzyskanych w semestrze (dwa kolokwia).

Skala ocen przedstawia się następująco:
od 50%: dostateczny
od 70%: dostateczny +
od 80%: dobry
od 90%: dobry +
od 95%: bardzo dobry



Organizacja zajęć
KONWERSATORIA

I Konwersatoria z przedmiotu Filozofia z elementami logiki
prowadzone są z wykorzystaniem b-learningu.

I Wszystkie materiały dydaktyczne umieszczane są na
dedykowanej witrynie kursu, w serwisie
www.elearning.amu.edu.pl.

I Sylabus i instrukcje obsługi platformy Moodle na
https://plupkowski.wordpress.com/ (bez logowania)

I Materiały udostępniane są zalogowanym
użytkownikom—studentom, zarejestrowanym jako uczestnicy
kursu w systemie USOS.

www.elearning.amu.edu.pl
https://plupkowski.wordpress.com/


Organizacja zajęć
KONWERSATORIA

I Materiały udostępniane są zalogowanym
użytkownikom—studentom, zarejestrowanym jako uczestnicy
kursu w systemie USOS.

I W przypadku, gdy student nie jest zapisany w USOS na
przedmiot nie będzie dodany do grupy użytkowników kursu na
Moodle.

I W takim przypadku dopisujemy się do grupy w USOS.
I Piszemy na adres pawel.lupkowski@gmail.com z prośbą o

dopisanie do Moodle.



www.elearning.amu.edu.pl



www.elearning.amu.edu.pl: Logowanie (1)



www.elearning.amu.edu.pl: Logowanie (2)



www.elearning.amu.edu.pl: Logowanie (3)



Strona kursu (tygodnie, fora, materiały, nowości)



Materiały



Kalendarz kursu



Gdzie szukać punktów i ocen?

I Punkty za kolokwia oraz oceny znaleźć można w USOS
(w module sprawdziany).



Wideo

I Wideo: platforma Moodle
https://www.youtube.com/watch?v=UzXtIZgklOw

I Wideo: interaktywne PDF-y
https://www.youtube.com/watch?v=6PGYgEAd9Zo

Do znalezienia na http://plupkowski.wordpress.com zakładka
Zajęcia

https://www.youtube.com/watch?v=UzXtIZgklOw
https://www.youtube.com/watch?v=6PGYgEAd9Zo
http://plupkowski.wordpress.com


Na platformie Moodle:

I prezentacje wideo, interaktywne testy oraz zadania,
I interaktywne testy dla poprawnego działania wymagają Adobe

Acrobat Reader

I rozwiązania zdań,
I forum dyskusyjne dotyczące zadań (moderowane przez

prowadzących),
I ogłoszenia i informacje dotyczące kursu.



Fizycznie:

I kolokwia,
I konsultacje (dyżury dydaktyczne).



Organizacja zajęć

Na początku każdego tygodnia (poniedziałki) kursu na platformie
pojawiają się:

I prezentacja wideo oraz PDF,
I Interaktywny test (sprawdzający zrozumienie teorii),
I ćwiczenia do samodzielnego wykonania (PDF).

Po 4 dniach (czwartki) umieszczamy na platformie:
I rozwiązania i komentarze do ćwiczeń.



Terminarz: Materiały

Poniedziałki (początki nowego „tygodnia” kursu):

1. 26.02

2. 12.03

3. 19.03

4. 26.03

5. 9.04

6. 16.04

7. 23.04



Terminarz: Kolokwia
Sala A

I 7.04 (sb.) Kolokwium 1 11:30–13:00
(z 3 pierwszych „tygodni” kursu)

I 12.05 (sb.) Kolokwium 2 9:30–11:00
(„tygodnie” 4–7)

I 2.07 (pn) Kolokwium poprawkowe 9:30–11:00

Jakiekolwiek zmiany będą ogłaszane na stronie kursu.



Terminarz: Dyżury

1. Soboty zjazdowe.

2. Sala 110, budynek AB.

3. Na dyżury będzie obowiązywała rejestracja.
https://logika2018.youcanbook.me/

https://logika2018.youcanbook.me/






Kontakty
Wiadomość wysyłamy na platformie Moodle

I Materiały i Moodle oraz Przepisywanie ocen:
dr hab. Paweł Łupkowski

I Dyżury: mgr Andrzej Gajda



Przepisanie oceny

1. Wysyłamy na adres e-mailowy prośbę o przepisanie oceny
załączając
1.1 Sylabus zrealizowanego przedmiotu.
1.2 Skan dowodu potwierdzającego otrzymaną ocenę (wyciąg

z USOS lub skan indeksu).

2. Robimy to koniecznie przed 12.03. Po tym terminie prośby
o przepisanie oceny będą odrzucane.

3. Decyzja o przepisaniu (lub nie) zostanie wysłana
w odpowiedzi e-mailem.

4. Przepisane oceny widać w USOS w module sprawdziany. Po
zakończeniu kursu wszystkie oceny z modułu sprawdziany
importowane są do protokołu zaliczeniowego zajęć.



Podsumowanie

I Ważne strony:
I www.elearning.amu.edu.pl
I plupkowski.wordpress.com
I logika2018.youcanbook.me

I Zaczynamy 5.03.
I Dwa kolokwia: 7.04 oraz 12.05.



Pytania?
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