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08134-11-CFW FILOZOFIA CHIŃSKA
ECTS: 2 CHINEESE PHILOSOPHY
TREŚCI MERYTORYCZNE

WYKŁAD
Charakterystyka i uwarunkowania filozofii chińskiej Klasyfikacja filozofii chińskiej. Transkrypcje fonetyczne. Konfucjanizm Mencjusz - idealistyczny
odłam konfucjanizm Taoizm Szkoła nazw. Buddyzm chiński

CEL KSZTAŁCENIA
Celem przedmiotu jest zapoznanie się z podstawowej problematyką i terminologią chińskiej myśli filozoficznej. Studenci rozwiną umiejętności w
dialogu podczas interpretacji podstawowych zagadnień, jak również ciekawość poznawczą i tolerancję związaną z odmiennymi stanowiskami w
omawianych kierunkach.

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW 
KSZTAŁCENIA 
Symbole  efektów  obszarowych  H1A_W02+,  H1A_W03+,  H1A_W04+,  H1A_W07+,  H1A_U03++,  H1A_U04+,  H1A_U05++,  H1A_K01++,
H1A_K03+, H1A_K06+
Symbole efektów kierunkowych K1_W03+, K1_W07+, K1_W17+, K1_U03+, K1_U05+, K1_U07+, K1_K01+, K1_K02+, K1_K03+

EFEKTY KSZTAŁCENIA
Wiedza
W1 - Student zna i rozumie podstawowe pojęcia poszczególnych nurtów filozofii chińskiej. (K1_W03)
W2 - Potrafi scharakteryzować podstawowe kierunki filozoficzne starożytnych Chin. (K1_W07)
W3 - Zna metodę interpretacji tekstu filozoficznego. (K1_W17)
Umiejętności
U1 - Student potrafi definiować podstwowe pojęcia konfucjanizmu, taoizmu i buddzymu chińskiego. (K1_U05)
U2 - Umie porównywać, analizować poszczególne kierunki filozofii chińskiej, a także dokonać analizy tekstu. (K1_U03, K1_U07)
Kompetencje społeczne
K1 - Student potrafi samodzielnie przeanalizować przydzielony tekst z filozofii chińskiej, porównać te poglądy z innym kierunkami w tym z filozofii
europejskiej (K1_K02, K1_K03)
K2 - Student zna zakres posiadanej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju. (K1_K01)

LITERATURA PODSTAWOWA
1) Tadeusz Czernik , 2001r., "Starożytna filozofia chińska", wyd. UJ, t.1, 2) Maria Kudelska, 2002r., "Filozofia Wschodu. Wybór tekstów", wyd. UJ,
t.1, 3) Feng Youlan , 2001r., "Krótka historia filozofii chińskiej.", wyd. PWN, t.1.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
1) Mieczysław Jerzy Kunstler, 2007r., "Dzieje kultury chińskiej", wyd. PWN, t.1, 2) Jacques Pimpaneau , 2001r., "Chiny. Kultura i tradycje", wyd.
Dialog, t.1, 3) red. Mieczysław Dziewisz, 1988r., "Taoizm", wyd. RSW Prasa-Książka-Ruch, t.1, 4) Tadeusz Zysk, Jacek Kryg, 1990r., "I  Ching,
Księga Wróżb", wyd. Elliot, t.1.

Przedmiot/moduł:
FILOZOFIA CHIŃSKA
Obszar kształcenia: nauki humanistyczne
Status przedmiotu: Fakultatywny
Grupa przedmiotów: CFW-elektyw wydziałowy do 
wyboru
Kod ECTS: 08134-11-CFW
Kierunek studiów: Filozofia
Specjalność: Filozofia
Profil kształcenia: Ogólnoakademicki
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów/Forma kształcenia: Studia 
pierwszego stopnia
Rok/semestr: I/1

Rodzaje zajęć: wykład
Liczba godzin w semestrze/tygodniu:
Wykład: 30/2
Formy i metody dydaktyczne
Wykład
Wykład - wykład problemowy, konwersatoryjny, 
analiza tekstu, prezentacje multimedialne. (W1, W2, 
W3, U1, U2, K1, K2)
Forma i warunki zaliczenia
Prezentacja 1 - Student przygotowuje pracę 
prezentację na zadany temat. (W1, W2, U2, K2)
Analiza kontrolna 1 - student przeprowadza analizę 
tekstu filozficznego (W1, W3, U1, U2, K1)
Liczba punktów ECTS: 2
Język wykładowy: polski
Przedmioty wprowadzające: Historia filozofii
Wymagania  wstępne:  analiza  tesktu,  znajomość
programu Microsoft Power Point

Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej 
przedmiot: 
Instytut Filozofii
adres: ul. Kurta Obitza 1, pok. 242, 10-725 Olsztyn
tel. 524-63-98, tel./fax 523-34-89
Osoba odpowiedzialna za realizację  przedmiotu:
dr Zofia Maria Migus-Bębnowicz
e-mail: zofia.migus@uwm.edu.pl
Osoby prowadzące przedmiot:
dr Zofia Maria Migus-Bębnowicz
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Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B

FILOZOFIA CHIŃSKA
ECTS: 2 CHINEESE PHILOSOPHY

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
- udział w konsulatcjach 1,0 godz.

- udział w wykładach 30,0 godz.

31,0 godz.
2. Samodzielna praca studenta:
- przygotowanie prezentacji 10,0 godz.

- samodzielne lektury powiązane z problematyką wykładów (rozszerzenie, utrwalenie) 15,0 godz.

25,0 godz.

godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta  OGÓŁEM: 56,0 godz.

liczba punktów ECTS = 56,00 godz.: 30,00 godz./ECTS = 1,86 ECTS 

w zaokrągleniu: 2 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1,11 punktów ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 0,89 punktów ECTS.


