
Opis i regulamin przedmiotu obieralnego filozoficznego „Nauka a 

światopogląd” (WAiNS, st. lic., sem. 5)   
 

 

I.  Planowany układ zajęć  
 

1)  W pierwszej części zajęć (do 6 spotkania) wykładowca omówi sprawy organizacyjne 

(pierwsze spotkanie), a następnie wygłosi 5 wykładów poświęconych pojęciom filozofii, 

światopoglądu, nauki i wiedzy. 

      Zajęcia siódme będą miały charakter podsumowania wygłoszonych wykładów. 

Wykładowca będzie zadawał studentom pytania dotyczące omówionych zagadnień; za 

dobre odpowiedzi  będzie można uzyskać dodatkowe punkty. Odpowiednio duża liczba 

punktów będzie podstawą do zwolnienia studentki/a z końcowej pracy pisemnej.   

 

2)  W drugiej części zajęć (od 8 spotkania) będą odbywać się debaty, w trakcie których 

studenci będą dyskutować – z udziałem wykładowcy jako moderatora – zaproponowane 

niżej tematy (niektóre z nich mogą zostać zmienione na tematy zaproponowane przez 

studentki/ów). 

      Przed debatą każda osoba zapisana do niej będzie zobowiązana dostarczyć wykładowcy 

plik z własnymi argumentami, które to argumenty zostaną opublikowane w blogu Cafe 

Aleph (http://marciszewski.eu/) i poddane tam pod internetową dyskusję. Uczestnictwo w 

dyskusji blogowej będzie punktowane i jest wskazane (ale nie jest obowiązkowe).  

      Debaty będą polegać na rozwijaniu argumentów, które studenci wcześniej prześlą 

wykładowcy. Niektóre dyskusje będą poprzedzone wykładami wprowadzającymi. 

      Każda osoba musi zgłosić się do co najmniej 1 debaty. 

 

II. Wykłady (przygotowujące do dalszych debat) 

 

1)   Wykład wstępny. 

 

2)   Filozofia, nauki, światopogląd. 

 

3)   Nauka: geneza, metody, wartość. 

 

4)   Nauki humanistyczne a nauki ścisłe.  

 

5)   Wiedza: indywidualna, potoczna, naukowa.  

 

6)   Czym jest racjonalizm?  

 

Po wykładach zostanie przeprowadzony sprawdzian pisemny.  

 

 

III. Propozycje debat (od 8 tygodnia zajęć) 

 

1)   Czy warto być racjonalistą (a nie irracjonalistą)? 

 

http://marciszewski.eu/


2)   Która z nauk i dlaczego wpływa najsilniej na światopogląd współczesnego człowieka? 

 

3)   Czy współczesny światopogląd  potrzebuje filozofii? 

 

4)   W jakim sensie matematyka może kształtować czyjś światopogląd? 

 

5)   Czy komputery (a szerzej: technologie informatyczne) stanowią istotne zagrożenie dla 

naszej cywilizacji? 
 

 

IV. Zasady zaliczeń 
 

1)  Podstawą zaliczenia i ostatecznej oceny są:   

      a)  ocena z uczestnictwa w debacie, 

      b)  ocena z krótkiej pracy pisemnej na inny temat niż debata, w której dana osoba brała 

udział.  

 
2)  Ocena z zajęć może zostać podwyższona, jeśli dana osoba dodatkowo, poza pracą na 

zajęciach, wykazuje istotną aktywność dyskusyjną w blogu akademickim Cafe Aleph 

(http://marciszewski.eu/) – tzn. dodaje tam ciekawe komentarze. 

 

3)  Obecność na zajęciach jest obowiązkowa; można opuścić maks. 2 spotkania. 

http://marciszewski.eu/

