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KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS   2017/2018     
Wydział Nauk o Zdrowiu 

 

Kierunek FIZJOTERAPIA 

Profil kształcenia  □  ogólnoakademicki    □  praktyczny   □ inny jaki………………………………………. 

Nazwa jednostki realizującej 

moduł/przedmiot: 
Studium Filozofii i Psychologii Człowieka 

Kontakt (tel./email): Tel/fax: 85 686 5085                                 e-mail: sfp@umb.edu.pl    

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Dr n. hum. Grzegorz Zalewski 

Osoba(y) prowadząca(e) Dr hab. Jacek Breczko 

Przedmioty wprowadzające wraz z 

wymaganiami wstępnymi 
Nie wymagane 

Poziom studiów:  Jednolite magisterskie  

Rodzaj studiów:  stacjonarne  □   niestacjonarne □ 

Rok studiów I  □     II   □   III  □          Semestr studiów: 1      □   2  □     3   □   4  □  5  □   6  □ 

Nazwa modułu/przedmiotu:  Filozofia  ECTS 1 Kod modułu  

Typ modułu/ przedmiotu:  Obowiązkowy □    fakultatywny □ 

Rodzaj modułu/ przedmiotu:  Kształcenia ogólnego  □     podstawowy    □        kierunkowy/profilowy        □ inny…………………………………□ 

Język wykładowy:  polski   □     obcy   □ 

Miejsce realizacji : 

 

ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH  

PRAKTYK ZAWODOWYCH  

FORMA KSZTAŁCENIA 
 

Liczba godzin  

Wykład  20 

Seminarium   



 

Ćwiczenia   

Samokształcenie  10 

Laboratorium   

E-learning   

Zajęcia praktyczne   

Praktyki zawodowe   

Inne ……………………  

RAZEM  30 

 

 

 

Opis 

przedmiotu: 
 

Założenia i cel 

przedmiotu: 

 

 

Zapoznanie studentów z głównymi kierunkami filozoficznymi w ich rozwoju historycznym oraz z zawartymi tam 

poglądami na miejsce człowieka w świecie. Zwrócenie uwagi na znaczenie filozofii i wiedzy humanistycznej dla 

zrozumienia człowieka i specyfiki kultury europejskiej oraz na konieczność tolerancji wobec odmiennych 

poglądów i postaw ukształtowanych przez różne czynniki historyczne i kulturowe.  

Metody dydaktyczne Słowne, wykład z elementami dyskusji,  

Narzędzia 

dydaktyczne 

Tablica, skserowane teksty źródłowe 

 

MACIERZ EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA MODUŁU /PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA,  

METOD WERYFIKACJI ZAMIERZONYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ORAZ FORMY REALIZACJI ZAJĘĆ. 

 

Symbol i numer 

przedmiotowego 

efektu 

kształcenia  

Student, który zaliczy moduł (przedmiot) wie/umie/potrafi:  Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Metody weryfikacji osiągnięcia 

zamierzonych efektów 

kształcenia:  

Forma zajęć 

dydaktycznych* 

wpisz symbol 

   Formujące 

*** 

Podsumowujące

** 

 

WIEDZA 

 

P-W01 Student zna główne starożytne, średniowieczne i nowożytne 

doktryny filozoficzne.     
K_W08 Ocena 

aktywności 

studenta w 

czasie zajęć  

test wielokrotnego 

wyboru /MCQ/ 
W 

P-W02 Student zna w ogólnych zarysach główne współczesne kierunki 

filozofii  
K_W08 Ocena 

aktywności 

studenta w 

czasie zajęć 

test wielokrotnego 

wyboru /MCQ/ 
W 

P-W03 Student odróżnia i potrafi zdefiniować główne pojęcia K_W08  Ocena 

aktywności 

test wielokrotnego 

wyboru /MCQ/ 
W 



 

filozoficzne  studenta w 

czasie zajęć 

 
 

    
UMIEJĘTNOŚCI 

 

P-U01 Potrafi formułować własne sądy dotyczące zagadnień 

światopoglądowych nawiązując do poglądów różnych filozofów. 

Potrafi sformułować własny pogląd dotyczący głównych sporów 

w bioetyce. Szanuje godność osoby ludzkiej, potrafi dostrzec,  

zrozumieć i uszanować uwarunkowania kulturowe, filozoficzne, 

religijne i etniczne ludzkich działań i wyborów.  

K_U05 Ocena 

aktywności 

studenta w 

czasie zajęć 

Realizacja 

zleconego zadania 

W 

P-U02 Potrafi krytycznie interpretować informacje z mediów i 

piśmiennictwa dotyczące zagadnień światopoglądowych. 
K_U25 Ocena 

aktywności 

studenta w 

czasie zajęć 

Realizacja 

zleconego zadania 

W 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE / POSTAWY 

 

P-K01 Wykazuje zrozumienie i tolerancję dla odmiennych poglądów i 

postaw, różnic kulturowych i światopoglądowych, rozumiejąc ich 

uwarunkowania kulturowe, religijne, społeczne i związane z 

wiekiem.  

 

K_K05 Ocena 

aktywności 

studenta w 

czasie zajęć 

Przedłużona 

obserwacja przez 

nauczyciela 

prowadzącego 

W 

P-K02 

 

Potrafi formułować opinię i sądy zawierające refleksje na tematy 

naukowe i filozoficzne.  Jest świadomy konieczności posiadania 

wiedzy z wielu dyscyplin naukowych, pluralizmu teoretyczno-

metodologicznego w nauce, wartości krytycznej oceny doniesień 

naukowych 

K_K01 Ocena 

aktywności 

studenta w 

czasie zajęć 

Przedłużona 

obserwacja przez 

nauczyciela 

prowadzącego 

W 

* FORMA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH  

W- wykład; S- seminarium; Ć- ćwiczenia; EL- e-learning; ZP- zajęcia praktyczne; PZ- praktyka zawodowa;  

METODY WERYFIKACJI OSIĄGNĘCIA ZAMIERZONYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

**przykłady metod PODSUMOWUJĄCYCH  

metody weryfikacji efektów kształcenia w zakresie wiedzy:  
Egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy)  

Egzamin pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test wielokrotnego wyboru /MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi 

/MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi)  

Egzamin z otwartą książką  

Metody weryfikacji efektów kształcenia w zakresie umiejętności:  



 

Egzamin praktyczny  

Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny /OSCE/ - egzamin zorganizowany w postaci stacji z określonym zadaniem do wykonania /stacje z chorym lub bez chorego, z 

materiałem klinicznym lub bez niego, z symulatorem, z fantomem, pojedyncze lub sparowane, z obecnością dodatkowego personelu, wypoczynkowe/  

Mini-CEX (mini – clinical examination)  

Realizacja zleconego zadania  

Projekt, prezentacja  

Metody weryfikacji efektów kształcenia w zakresie kompetencji społecznych / postaw:  
Esej refleksyjny  

Przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego  

Ocena 360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników)  

Samoocena ( w tym portfolio) 

***PRZYKŁADY METOD FORMUJĄCYCH 

Obserwacja pracy studenta 

Test wstępny 

Bieżąca informacja zwrotna 

Ocena aktywności studenta w czasie zajęć 

Obserwacja pracy na ćwiczeniach 

Zaliczenie poszczególnych czynności 

Zaliczenie każdego ćwiczenia 

Kolokwium praktyczne ocena w systemie punktowym 

Ocena przygotowania do zajęć 

Dyskusja w czasie ćwiczeń 

Wejściówki na ćwiczeniach 

Sprawdzanie wiedzy w trakcie ćwiczeń 

Zaliczenia cząstkowe 

Ocena wyciąganych wniosków z eksperymentów 

Zaliczenie wstępne 

Opis przypadku 

Próba pracy 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA (BILANS PUNKTÓW ECTS)  

 

Forma nakładu pracy studenta 
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawdzenie, itp.)  

Obciążenie studenta (h)  

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim (wg planu studiów)  

Udział w wykładach (wg planu studiów) 20 

Udział w ćwiczeniach(wg planu studiów)  

Udział w seminariach (wg planu studiów)  



 

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami  

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich (zajęcia praktyczne) 

(wg planu studiów) 
 

Samodzielna praca studenta (przykładowa forma pracy studenta)  

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń  

Samodzielne przygotowanie do seminariów  

Wykonanie projektu, dokumentacji, opisu przypadku, samokształcenia itd……………………………….  

Przygotowanie do zajęć praktycznych  

Obciążenie studenta związane z praktykami zawodowymi (wg planu studiów)  

Przygotowanie do egzaminu/ zaliczenia  i udział w egzaminie 10  

Sumaryczne obciążenie pracy studenta  

                                                                                                                                                    Godziny ogółem 

30 

Punkty ECTS za moduł/przedmiotu  1 

TREŚĆ PROGRAMOWE POSZCZEGÓLNYCH ZAJĘĆ: 

 Liczba godzin 

 

WYKŁADY Geneza filozofii. Główne działy filozofii i zasadnicze problemy. Szkoła jońska i pitagorejska. 3 

Spór eleatów z Heraklitem.  Atomizm Demokryta   3 

Główne wątki filozofii Platona  i Arystotelesa 3 

Filozofia chrześcijańska św. Augustyna i św. Tomasza 2 

Nowożytny przełom w filozofii:   „rewolucja kopernikańska”, G. Bruno, F. Bacon 2 

Racjonalizm kartezjański i podstawy filozofii krytycznej Kanta  3 

Główne wątki w filozofii Hegla, Schopenhauera  i Nietzschego 2 

Egzystencjalizm, personalizm i postmodernizm XX-wieczny 2 

ĆWICZENIA   

SEMINARIA   

ZAJĘCIA 

PRAKTYCZNE 

  

PRAKTYKI 

ZAWODOWE 

  

SAMOKSZTAŁCEN

IE 

  

LITERATURA   PODSTAWOWA Wł. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t.I,II,III, Warszawa 2007.  



 

 A. Sikora, Spotkania z filozofią. Od Heraklita do Husserla, Warszawa 2009. 

 

 

UZUPEŁNIAJĄCA 

 

L. Kołakowski,  O co nas pytają wielcy filozofowie, Kraków 2008.   

B. Russell, Dzieje zachodniej filozofii, Warszawa 2012 

KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

(opisowe, procentowe, punktowe, inne ……………………..formy oceny do wyboru przez wykładowcę) 

EFEKTY 

KSZTAŁCENIA 

NA OCENĘ 3 NA OCENĘ 3.5 NA OCENĘ 4 NA OCENĘ 4.5 

 

NA OCENĘ 5 

      

WARUNKI UZYSKANIA ZALICZENIA PRZEDMIOTU:  

- obecność na zajęciach; dopuszczalne są tylko nieobecności usprawiedliwione, które wymagają wszakże zaliczenia na dyżurze (opanowanie przerabianej 

partii materiału),  

- pozytywny wynik testu końcowego.    

 Test wielokrotnego wyboru 

 Czas trwania testu  15 minut 

 Liczba pytań w teście – 16    

 

OSIĄGNIĘCIE ZAŁOŻONYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I  

□  pozytywny wynik końcowego egzaminu 

□  egzamin teoretyczny pisemny 

□  egzamin teoretyczny ustny 

□   egzamin praktyczny 

□ zaliczenie 

  

Data opracowania programu: 13.09.2017 
 

 

Program opracował: dr hab. Jacek Breczko 

 


