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Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest wykazanie wartości logicznego wyprowadzania wniosków o przyszłości, rozumienie znaczenia
przyszłości w sensie możliwych zmian, formułowanie wartościowych sądów o przyszłości.

C2

Celem kursu jest dostrzeganie paradygmatycznych kierunków rozwoju.

C3

Celem kursu jest traktowanie futurologii, jako istotnej współcześnie nauki.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy
W1

Studentka/student zyskuje świadomość znaczenia wiedzy i planowania
przyszłości, ze względu na szybkość rozwoju nauki.

FLZ_K2_W01, FLZ_K2_W02,
FLZ_K2_W03

W2

Studentka/student zyskuje wiedzę na temat metodologii tworzenia
scenariuszy przyszłości.

FLZ_K2_W02, FLZ_K2_W12,
FLZ_K2_W16

W3

Studentka/student wyróżnia dziedziny ludzkiej aktywności, które mogą mieć
największe znaczenie dla przyszłego rozwoju.

FLZ_K2_W14, FLZ_K2_W15,
FLZ_K2_W17

Umiejętności
U1

Studentka/student potraﬁ planować, być przedsiębiorczą/ym, przewidywać
i dostosowywać swoje działania do obranych celów.

FLZ_K2_U01, FLZ_K2_U03,
FLZ_K2_U05

U2

Studentka/student potraﬁ analizować aktualny stan rzeczy, biorąc pod
uwagę jego czasowość i zmienność.

FLZ_K2_U11, FLZ_K2_U12,
FLZ_K2_U14

1/5

U3

Studentka/student potraﬁ porównywać różne zaplanowane działania oraz
argumentować ich zasadność lub bezzasadność.

FLZ_K2_U11, FLZ_K2_U12,
FLZ_K2_U14

Kompetencji społecznych
K1

Studentka/student jest przygotowany do podjęcia analizy w celu zarządzania
oraz przewidywania najbardziej znaczących zdarzeń.

FLZ_K2_K01, FLZ_K2_K03,
FLZ_K2_K05

K2

Studentka/student jest przygotowana/y do podjęcia interdyscyplinarnej
współpracy w celu osiągnięcia wspólnego, przyszłego celu.

FLZ_K2_K09, FLZ_K2_K11,
FLZ_K2_K13

K3

Studentka/student jest przygotowana/y do wybiegającego w przyszłość
myślenia i podejmowania dalekosiężnych planów.

FLZ_K2_K07, FLZ_K2_K08,
FLZ_K2_K10

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe

1.

Futurologia jako dziedzina nauki - logiczne przewidywanie przyszłości.

W1, U1, K3

2.

Futurologia a badania podstawowe.

W2, U3, K1

3.

Szybkość przemian a zmieniające się pola badań naukowych.

W2, U2, K1

4.

"Tesla w kosmosie" - żart, czy manifest dotyczący współczesnego uprawiania nauki?

W3, U2, K2

Literatura
Obowiązkowa
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2. N. Bostrom, "What is Transhumanism?" https://nickbostrom.com/old/transhumanism.html
3. A.Kołodziej, "Problemy metodologiczne futurologii jako 'dyscypliny naukowej', Acta Univeristatis Lodziensis, Folia
Sociologica 61/2017.
4. A. Clark, "Natural-born Cyborgs: "Minds, Technologies, and the Future of Human Intelligence", Oxford University Press
2004.
Dodatkowa
1. L. Ciepiał, "Idea postępu w ideach futurologów", IDEA – Studia nad strukturą i rozwojem pojęć ﬁlozoﬁcznych XXIV
Białystok 2012.
2. J. Hughes, "Citizen cyborg: Why democratic societies must respond to the redesigned human of the future". Westview
Press 2004.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
e-learning

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin ustny, esej
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Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Rodzaje zajęć studenta
e-learning

10

przygotowanie eseju

20

przygotowanie referatu

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

analiza problemu

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
55

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
10

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
egzamin ustny

esej

W1

x

x

W2

x

x

W3

x

x

U1

x

x

U2

x

x

U3

x

x

K1

x

x

K2

x

x

K3

x

x
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Kierunkowe efekty uczenia się
Kod

Treść

Absolwent zna i rozumie ma pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk ﬁlozoﬁcznych w systemie nauk
FLZ_K2_W01 humanistycznych oraz w odniesieniu do innych obszarów wiedzy (nauk przyrodniczych, społecznych,
ścisłych)
FLZ_K2_W02

Absolwent zna i rozumie uświadamia sobie przedmiotową i metodologiczną specyﬁkę ﬁlozoﬁi i jej
interdyscyplinarny charakter

FLZ_K2_W03

Absolwent zna i rozumie posiada wiedzę o metodach wykorzystywania zdobytych informacji i umiejętności
oraz rozwija je w działalności zawodowej

Absolwent zna i rozumie rozumie różnorodność metod, szkół i tradycji w uprawianiu ﬁlozoﬁi w powiązaniu z
FLZ_K2_W12 rozwojem innych obszarów nauki oraz z historyczną i kulturową zmiennością ludzkich zachowań i sposobów
myślenia.
FLZ_K2_W16

Absolwent zna i rozumie rozumie społeczny i kulturalny kontekst powstawania i przemian idei ﬁlozoﬁcznych
i stanowisk etycznych

FLZ_K2_W14

Absolwent zna i rozumie ma ugruntowaną wiedzę o obecności idei ﬁlozoﬁcznych w sferze nauki, kultury i
polityki; rozumie relacje pomiędzy tymi sferami oraz przyczynia się do ich pogłębienia i rozwoju

FLZ_K2_W15

Absolwent zna i rozumie zna i rozumie stanowiska i koncepcje ważne dla ﬁlozoﬁi, ale wykraczające poza
sferę nauk humanistycznych, potraﬁ z nich korzystać w przyszłej pracy naukowej i zawodowej.

FLZ_K2_W17

Absolwent zna i rozumie zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i
prawa autorskiego, korzysta z tych zasad we własnej pracy i przyczynia się do ich utrwalenia

FLZ_K2_U01

Absolwent potraﬁ myśli logicznie, innowacyjnie i kreatywnie, wykorzystując interdyscyplinarny i krytyczny
charakter ﬁlozoﬁi

FLZ_K2_U03

Absolwent potraﬁ wykorzystuje zaawansowane narzędzia do wyszukiwania informacji i zdobywania wiedzy z
zakresu nauk ﬁlozoﬁcznych oraz innych dyscyplin naukowych i sfer życia

FLZ_K2_U05

Absolwent potraﬁ myśli analitycznie, potraﬁ rozpoznawać problemy, główne argumenty i kontrargumenty, a
także przedstawiać własne stanowisko wraz z jego uzasadnieniem.

FLZ_K2_U11

Absolwent potraﬁ jasno i ściśle przedstawia swoje poglądy i przemyślenia, potraﬁ formułować sądy,
argumentować oraz dyskutować, wykorzystując zdobytą wiedzę; potraﬁ poddać krytyce sądy i poglądy, z
którymi się nie zgadza, wykorzystując metody dyskusji naukowej i analizy języka potocznego i naukowego

FLZ_K2_U12

Absolwent potraﬁ rozumie i docenia różnorodność światopoglądów, postaw i norm etycznych
reprezentowanych przez przedstawicieli odmiennych środowisk, kultur i czasów; swoją działalnością
przyczynia się do zachowania pluralizmu ideowego i różnorodnego dziedzictwa przeszłości

FLZ_K2_U14

Absolwent potraﬁ pod kierunkiem opiekuna naukowego przygotowuje prace pisemne dotyczące wybranych
zagadnień ﬁlozoﬁcznych, wykorzystując najnowsze ujęcie teoretyczne i mniej dostępne źródła, próbuje
identyﬁkować zasadnicze problemy, dokonywać własnych analiz i poszukiwać najlepszych rozwiązań

FLZ_K2_K01

Absolwent jest gotów do rozumie konieczność edukacji przez całe życie, pogłębia i poszerza własną wiedzę,
uczestniczy w procesie uczenia się innych osób jako nauczyciel, ekspert, doradca

FLZ_K2_K03

Absolwent jest gotów do myśli samodzielnie i krytycznie, jest wyczulony na demagogię, fałszywe argumenty
i biurokratyczne roszczenia zagrażającej autonomii, potraﬁ inspirować innych do samodzielności i
krytycyzmu w myśleniu

FLZ_K2_K05

Absolwent jest gotów do jest otwarty na nowe teorie, idee, postawy i argumenty, które stara się poznać i
zrozumieć. Jest gotowy pod ich wpływem do zmiany własnego stanowiska.

FLZ_K2_K09

Absolwent jest gotów do rozpoznaje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywanym zawodem, przewiduje
możliwe sytuacje konﬂiktowe i stara się im zapobiegać.

FLZ_K2_K11

Absolwent jest gotów do uczestniczy w życiu kulturalnym, ma świadomość wagi dziedzictwa kulturalnego w
różnych jego przejawach, troszczy się o jego zachowanie i wnosi do niego własny wkład

FLZ_K2_K13

Absolwent jest gotów do przez reﬂeksję ﬁlozoﬁczną przyczynia się do kształtowania więzi społecznych i
rozwoju jednostek oraz grup społecznych
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Kod

Treść

FLZ_K2_K07

Absolwent jest gotów do potraﬁ współpracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w tym funkcje
kierownicze; potraﬁ zarządzać zespołem.

FLZ_K2_K08

Absolwent jest gotów do wyznacza zadania, potraﬁ planować i ustalać priorytety odpowiednich działań dla
siebie i zespołu, którym kieruje

FLZ_K2_K10

Absolwent jest gotów do jest tolerancyjny wobec przedstawicieli innych kultur, wyznań religijnych i postaw
światopoglądowych; szanuje odmienności, ale potraﬁ bronić wyznawanych przez siebie wartości.
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