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Program kształcenia, załącznik nr 2 

 

1.  nazwa kierunku Informatyka stosowana 

2.  poziom kształcenia pierwszy 

3.  profil kształcenia ogólnoakademicki 
4.  forma prowadzenia studiów stacjonarne 

 

MODUŁ KSZTAŁCENIA:  Przedmiot humanistyczny – Filozofia przyrody  Kod modułu: 03-IS-14-PHFPrz 

1. Liczba punktów ECTS: 2  

2. Zakładane efekty kształcenia modułu 

kod efektu 
kształcenia 

modułu 

opis efektu kształcenia kod efektu 
kształcenia 

kierunku 

stopień realizacji 
(skala 1-5) 

PHFPrz_1 Zna podstawową terminologię filozoficzną  K_K01 5 

PHFPrz_2 Zna specyfikę przedmiotową i metodologiczną filozofii przyrody K_K01 5 

PHFPrz_3 Zna i rozumie historyczny charakter kształtowania się teorii z zakresu filozofii przyrody K_K01, K_K04  5 

PHFPrz_4 Zna i rozumie główne kierunki i stanowiska współczesnej filozofii przyrody K_K01, K_K04 5 

PHFPrz_5 Umie formułować problemy filozoficzne i rozumie rolę refleksji filozoficznej w wyjaśnianiu natury 

rzeczywistości 

K_K02, K_K04 4 

PHFPrz_6 Potrafi być otwarty na nowe idee i sposoby ich interpretacji K_K01, K_K03, K_K04 4 

 

3. Opis modułu 

Opis Moduł umożliwia studentom zapoznanie się z głównymi problemami i najważniejszymi stanowiskami teoretycznymi w filozofii przyrody, 

jakie ukształtowały się od starożytności do czasów współczesnych. Dzięki takiemu ujęciu student powinien nie tylko posiąść wiedzę z tego 

zakresu, ale także zrozumieć historyczną zmienność koncepcji filozoficznych dotyczących przyrody i tym samym uświadomić sobie potrzebę 

otwartości na nowe idee. Wzbogacenie języka poprzez opanowanie podstawowych pojęć filozofii pozwoli studentowi pogłębić umiejętność 

konstruowania różnego rodzaju argumentacji w oparciu o racjonalne przesłanki. 
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Wymagania wstępne 
modułu 

Wskazana elementarna znajomość problemów nauk przyrodniczych  

  
 

4. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia modułu 

kod nazwa (typ) sposobu 
weryfikacji 

opis szczegółowy efekt(-y) kształcenia modułu 

PHFPrz_w_1 Egzamin  Całościowe pisemne i/lub ustne sprawdzanie kompetencji nabytych w 

trakcie zajęć i w ramach pracy własnej. 

PHFPrz_1, PHFPrz_2, PHFPrz_3, 

PHFPrz_4, PHFPrz_5, PHFPrz_6 

 

5.a Formy prowadzenia zajęć (studia prowadzone w formie stacjonarnej) 

 forma prowadzenia zajęć praca własna studenta sposób weryfikacji  
efektów kształcenia 

punkty 
ECTS nazwa opis (z uwzględnieniem metod dydaktycznych) liczba 

godzin 
opis liczba 

godzin 

PHFPrz_fs_1 Wykład wykład z możliwością zadawania pytań przez 
studentów oraz dyskusja nad wybranymi 
problemami  

30 praca ze wskazaną literaturą  
przedmiotu mająca na celu  
samodzielne przyswojenie  
wiedzy na temat wybranych  
zagadnień; lektura tekstów  
poszerzających wiedzę 

30 PHFPrz_w_1  2 

suma godzin: 30 suma godzin: 30 suma punktów: 2 

 


