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Wiedza na poziomie studiów II stopnia
W zakresie wiedzy:
Doktorant rozumie główne pojęcia i kontrowersje w
filozoficznej metodologii przyrodoznawstwa ze
szczególnym uwzględnieniem biologii.
W zakresie umiejętności:
Doktorant potrafi z perspektywy nauk przyrodniczych,
szczególnie biologii, odnieść się do głównych problemów
filozofii nauk przyrodniczych.
Jest w stanie zrozumieć koncepcje filozofów nauki i
filozofów biologii, komunikować własne poglądy w tym
zakresie.
W zakresie kompetencji:
Doktorant uzyskuje świadomość znaczenia filozoficznej
metodologii nauk przyrodniczych dla tychże nauk oraz
nabywa podstawowe kompetencje w formułowaniu i
poglądów filozoficznych.
Treści programowe

Metody dydaktyczne
Sposób(y)
i
forma(y)
zaliczenia

Wykład oraz dyskusja na poruszane tematy.
Ocena aktywności na zajęciach i egzamin

Metody i kryteria oceny

Ocena bierze pod uwagę zrozumienie poruszanych
problemów. Egzamin ustny, odpowiada się na dwa
pytania z zakresu omawianego na zajęciach.

Całkowity nakład pracy
studenta
potrzebny
do
osiągnięcia
założonych
efektów w godzinach oraz
punktach ECTS
Język wykładowy
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w
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Literatura

Obecność na zajęciach potwierdzona podpisem na
liście obecności.
Ok. 50 godzin (30 godzin konwersatorium, ok. 20
godzin przygotowanie do egzaminów, do ok. 1
godziny udział w egzaminie); 2 ECTS
Polski
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