Sylabus przedmiotów
A: Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu

Społeczne aspekty poznania i wiedzy

Kierunek

kognitywistyka

Poziom kształcenia

studia I st. stacjonarne

Jednostka
prowadząca

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

Jednostka dla której
przedmiot jest
oferowany

Wydział Filozofii i Socjologii, Instytut
Filozofii

Typ przedmiotu

kierunkowy

Rok studiów

III

Semestr studiów

V

Liczba godzin w
semestrze

15 WY + 15 KW

Opis przedmiotu

Celem zajęć jest prezentacja i omówienie
społecznych aspektów poznania i wiedzy.
Tematyka przedmiotu koncentruje się wokół
następujących zagadnień: (1) etiologia
wiedzy wobec epistemologii – dyscypliny,
stanowiska, dyskusje; (2) poznanie i wiedza
jako przedmiot badań nauk społecznych, tj.
socjologia wiedzy, antropologia kulturowa,
psychologia społeczna; (3) wpływ
czynników społecznych na czynności
poznawcze (postrzeganie, definiowanie,
wyobrażanie, pamiętanie, zdolność
rozwiązywania problemów, etc.); (4)
intersubiektywność, obiektywności i
racjonalność jako społeczne kwalifikacje
wiedzy; (5) społeczna geneza jaźni,
społeczne tworzenie podmiotu poznania; (6)
społeczna dystrybucja wiedzy (komunikacja,
edukacja, zarządzanie wiedzą); (7)
społeczny status i funkcja wiedzy
podzielanej – wspólnej, milcząco zakładanej;
(8) typy społecznej organizacji poznania i
wiedzy – rutyna i refleksyjność, tradycja i
nowoczesność; (9) społeczne ramy pamięci.

Efekty kształcenia

wiedza:

metoda
weryfikacji

EK
kierunkowe

Zna i rozumie pojęcie „etiologii wiedzy” oraz Egzamin
obejmowane tym pojęciem dyscypliny i
ustny
stanowiska.

K_W01

Zna terminologię wyrażającą główne pojęcia Jw.
omawianej problematyki i jej powiązanie z
innymi filozoficznymi działami.

K_W04

Zna kierunki rozwoju i metody stosowane w Jw.
badaniach społecznych aspektów poznania i
wiedzy i jej odniesienia do kognitywistyki

K_W13,
K_W14

umiejętności:
Potrafi zaprezentować zdobytą wiedzę w
pracy pisemnej lub dyskusji.

Zaliczenie
pisemne

K_U16

Potrafi rozpoznać specyfikę sposobu
ujmowania poznania i wiedzy w teorii
społecznej.

Jw.

K_U03,
K_U11,
K_U13

Rozumie społeczne znaczenie rozwoju
wiedzy w dzisiejszym świecie.

Egzamin
ustny

K_K07,
K_K04

Potrafi samodzielnie formułować argumenty Egzamin
za i przeciw wobec prezentowanych na
ustny
zajęciach stanowisk.

K_U15

postawy:
Jest krytyczny, nie przyjmuje bezrefleksyjnie Egzamin
poglądów, stanowisk w kwestii społecznych ustny
uwarunkowań poznania i wiedzy.

K_K05

Dąży do samodzielnego pogłębiania wiedzy
w odniesieniu do omawianej problematyki.

K_K01

Punkty ECTS

2

Ogólna forma
zaliczenia

Egzamin

Język wykładowy

polski

Koordynator
przedmiotu

Kuszyk-Bytniewska Mariola, dr

Dodatkowe
informacje

Część konwersatoryjna kończy się
zliczaniem pisemnym, całość – egzaminem
ustnym.

Egzamin
ustny

