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Krótka charakterystyka modułu
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z głównymi kategoriami rozumienia człowieka we współczesnej
kulturze, nauka krytycznego myślenia i samodzielnej interpretacji tekstów źródłowych,

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM

Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia (forma zaliczeń)

M_W001

Zna podstawowe paradygmaty analizy w naukach społecznych i
humanistycznych.

Esej

M_W002

Zna relacje zachodzące między procesami, strukturami i
instytucjami społecznymi oraz między ich elementami we
współczesnym społeczeństwie

Esej

Potrafi dokonać interpretacji tekstu z dziedziny nauk społecznych
i humanistycznych i w oparciu o nią rozszerzać swą wiedzę na
temat kultury i społeczeństwa.

Esej

Wiedza

Umiejętności
M_U001

Kompetencje społeczne
M_K001

Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej oraz refleksji
humanistycznej dla rozumienia współczesnych procesów
społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych.

Esej
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Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć

Konwersatori
um

Zajęcia
seminaryjne

Zajęcia
praktyczne

Zajęcia
terenowe

Zajęcia
warsztatowe

Zna podstawowe
paradygmaty analizy w
naukach społecznych i
humanistycznych.

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

M_W002

Zna relacje zachodzące
między procesami,
strukturami i instytucjami
społecznymi oraz między ich
elementami we
współczesnym społeczeństwie

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Potrafi dokonać interpretacji
tekstu z dziedziny nauk
społecznych i
humanistycznych i w oparciu
o nią rozszerzać swą wiedzę
na temat kultury i
społeczeństwa.

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

E-learning

Ćwiczenia
projektowe

M_W001

Inne

Ćwiczenia
laboratoryjne

Forma zajęć

Ćwiczenia
audytoryjne

Student, który zaliczył moduł
zajęć wie/umie/potrafi

Wykład

Kod EKM

Wiedza

Umiejętności
M_U001

Kompetencje społeczne
M_K001

Ma świadomość znaczenia
analizy socjologicznej oraz
refleksji humanistycznej dla
rozumienia współczesnych
procesów społecznych,
politycznych, gospodarczych i
kulturowych.

Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład
Kim jest człowiek?

1. Myślenie
2. Współczesne przyczyny bezmyślności
3. Mądrość
4. Wolność
5. Wolność
6. Odpowiedzialność
7. Bycie sobą
8. Osobowość
9. Prawda i postprawda
10. Dialog
11. Sprawiedliwość
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12. Kultura a cywilizacja
13. Zagubione słowa: honor, bezwstyd, prawość, przyzwoitość
14. Człowiek ponowoczesny

Sposób obliczania oceny końcowej
50% obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności)
50% praca końcowa (6 do 8 stron) na wybrany temat z zakresu zajęć.
Studenci, którzy przekroczą limit nieobecności powinni zgłosić się na dyżur i zaliczyć u prowadzącego
zajęcia materiał z tych zajęć, na których byli nieobecni.
Zaliczenie przedmiotu w terminie poprawkowym na takich samych warunkach jak w terminie
pierwszym.

Wymagania wstępne i dodatkowe
–

Zalecana literatura i pomoce naukowe
Literatura uwzględniona w opisie wykładów:
T. Gadacz, Kryzys europejskiego człowieczeństwa, w: tenże, O zmienności życia, Warszawa 2013
T. Gadacz, Umiejętność życia, w: tenże, „O umiejętności życia” Warszawa 2013
T. Gadacz, Szczęście, w: tenże, O zmienności życia, Warszawa 2013
T. Gadacz, Logika szczęścia – logika sukcesu, w: tenże, O ulotności życia, Warszawa 2008
T. Gadacz, Wychowanie do wolności, w: tenże, „O umiejętności życia” Warszawa 2013
T. Gadacz, Wolność i odpowiedzialność, w: tenże, „O umiejętności życia” Warszawa 2013
T. Gadacz, O mądrości, w: tenże, O zmienności życia, Warszawa 2013
T. Gadacz, O autentyczności, w: tenże, O zmienności życia, Warszawa 2013
T. Gadacz, Pięć koncepcji dialogu, „Kwartalnik Pedagogiczny”, 2015, nr 2, s. 75-91
T. Gadacz, Kultura i odpowiedzialność, w: tenże, O zmienności życia, Warszawa 2013
T. Gadacz, Etyka powołania, w: tenże, „O umiejętności życia” Warszawa 2013
T. Gadacz, Samotność, w: tenże, O ulotności życia, Warszawa 2008
T. Gadacz, Enigma cierpienia, w: tenże, O ulotności życia, Warszawa 2008
T. Gadacz, Religia immanencji czy religia bez religii?, O zmienności życia

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu
T.
T.
T.
T.
T.
T.
T.
T.
T.
T.
T.
T.
T.
T.

Gadacz,
Gadacz,
Gadacz,
Gadacz,
Gadacz,
Gadacz,
Gadacz,
Gadacz,
Gadacz,
Gadacz,
Gadacz,
Gadacz,
Gadacz,
Gadacz,

Kryzys europejskiego człowieczeństwa, w: tenże, O zmienności życia, Warszawa 2013
Umiejętność życia, w: tenże, „O umiejętności życia” Warszawa 2013
Szczęście, w: tenże, O zmienności życia, Warszawa 2013
Logika szczęścia – logika sukcesu, w: tenże, O ulotności życia, Warszawa 2008
Wychowanie do wolności, w: tenże, „O umiejętności życia” Warszawa 2013
Wolność i odpowiedzialność, w: tenże, „O umiejętności życia” Warszawa 2013
O mądrości, w: tenże, O zmienności życia, Warszawa 2013
O autentyczności, w: tenże, O zmienności życia, Warszawa 2013
Pięć koncepcji dialogu, „Kwartalnik Pedagogiczny”, 2015, nr 2, s. 75-91
Kultura i odpowiedzialność, w: tenże, O zmienności życia, Warszawa 2013
Etyka powołania, w: tenże, „O umiejętności życia” Warszawa 2013
Samotność, w: tenże, O ulotności życia, Warszawa 2008
Enigma cierpienia, w: tenże, O ulotności życia, Warszawa 2008
Religia immanencji czy religia bez religii?, O zmienności życia

Informacje dodatkowe
–
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Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta

Obciążenie
studenta

Udział w wykładach

30 godz

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem

4 godz

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć

18 godz

Sumaryczne obciążenie pracą studenta

52 godz

Punkty ECTS za moduł

2 ECTS
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