
Sylabus przedmiotów

A: Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu Epistemologia
Kierunek kognitywistyka
Poziom kształcenia studia I st. stacjonarne
Jednostka 
prowadząca

Wydział Filozofii i Socjologii, Instytut 
Filozofii, Zakład Ontologii i Teorii Poznania

Jednostka dla której 
przedmiot jest 
oferowany

Wydział Filozofii i Socjologii, Instytut 
Filozofii

Typ przedmiotu kierunkowy
Rok studiów II
Semestr studiów III
Liczba godzin w 
semestrze

30 WY + 30 KW

Opis przedmiotu Wykład prezentuje podstawowe zagadnienia 
epistemologii: (1) źródła poznania, (2) 
przedmiot poznania i wiedzy, (3) wartość 
wiedzy, czyli prawdziwość, (4) podmiot 
poznania. Zaprezentowane będą dzieje 
zagadnień teoriopoznawczych ze 
szczególnym akcentem na  współczesne 
stanowiska i nurty. Podjęte będzie 
zagadnienie różnic między epistemologią a 
innymi działami (dyscyplinami) filozofii jak 
ontologia, metafizyka, antropologia, etyka 
czy estetyka. Omawiane będą również te 
zagadnienia teoriopoznawcze, które 
współcześnie rozpatrywane są w 
kognitywistyce. Są to głównie: procesy i 
czynności poznawcze jak postrzeganie 
zmysłowe, czynności wyobrażeniowe, 
pamięć, operacje wnioskowania, 
rozumowania czy dowodzenia. Ukazane 
zostaną także różnice między epistemologia 
a kognitywistyką, jeśli idzie o metody 
badawcze, sposób uzasadniania i 
weryfikowania wyników. Ukazany zostanie 
normatywny (aprioryczny) charakter 
epistemologii oraz opisowy 
(aposterioryczny) kognitywistyki. Omówione 
będą perspektywy rozwoju epistemologii w 



jej powiązaniu z innymi naukami o poznaniu 
(psychologią, socjologią, antropologią, 
filozofią nauki, semiologią, 
językoznawstwem). 

Efekty kształcenia Wiedza metoda 
weryfikacji

EK 
kierunkowe

Zna historię problemów i kierunków 
(stanowisk) epistemologicznych

Egzamin 
ustny

K_W01

Zna terminologię epistemologiczną i jej 
powiązanie z innymi filozoficznymi działami

Jw. K_W04, 
K_W03

Jest w stanie oddzielić w epistemologii 
normatywne analizy od opisowych badań 

Egzamin 
pisemny.

K_W07, 
K_W08

Potrafi wyróżnić zagadnienia 
kognitywistyczne w dziedzinie analiz 
epistemologicznych

Jw. K_W12

Zna kierunki rozwoju i metody badania w 
epistemologii na tle kognitywistyki 

Jw. K_W13, 
K_W14

umiejętności:

Potrafi wyszukać problemy 
epistemologiczne
i wskazać pytania, z jakich one wyrastają

Egzamin 
ustny

K_U05, 
K_U03

Umie posługiwać się terminologią 
filozoficzną do opisu zagadnień 
epistemologicznych 

Egzamin 
pisemny

K_U11

Umie ująć procesy poznawcze za pomocą 
różnych metod badawczych

Egzamin 
ustny

K_U05, 
K_U13

Potrafi analizować różne teksty 
epistemologiczne, krytykując i interpretując 
ich znaczenie

Egzamin 
pisemny. 

K_U14

Umie formułować i uzasadniać własne 
stanowisko w kwestiach epistemologicznych

Egzamin 
ustny

K_U15

postawy:

Pogłębia swoją wiedzę o poznaniu i wiedzy 
ludzkiej w dziejach kultury i cywilizacji

Egzamin 
ustny

K_K01

Wykazuje analityczne i krytyczne podejście 
do historii zagadnień teoriopoznawczych

Egzamin 
ustny

K_K05

Zachowuje krytycyzm wobec zjawisk 
masowej kultury i wiedzy popularnej

Egzamin 
ustny

K_K05



Punkty ECTS 5
Ogólna forma 
zaliczenia

Egzamin ustny i pisemny

Język wykładowy polski
Koordynator 
przedmiotu

Hetmański Marek, dr hab. prof. UMCS

Dodatkowe 
informacje


