Politechnika Opolska
Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii

Karta Opisu Przedmiotu
Kierunek studiów
Profil kształcenia
Poziom studiów
Specjalność
Forma studiów
Semestr studiów

Fizjoterapia
Ogólnoakademicki
Studia drugiego stopnia

Nazwa przedmiotu

Filozofia

Subject Title
Całk.

1

Wymagania
wstępne w
zakresie
przedmiotu

Studia stacjonarne
I
Nauki podst. (T/N)

T

Philosophy
ECTS (pkt.)
Tryb zaliczenia przedmiotu
Kod przedmiotu
Kont.
0,6 Prakt.
Zaliczenie na ocenę
IIF-I-11
Nazwy
Etyka
przedmiotów
Ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych
1.
w systemie nauk oraz ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej.
Wiedza
2. Zna podstawowe pojęcia etyczne.
Potrafi wyszukiwać, analizować oceniać, selekcjonować i użytkować
1.
informacje przy użyciu różnych źródeł i sposobów.
Umie formułować i wyrażać własne poglądy i idee w ważnych
2.
Umiejętności
sprawach społecznych i światopoglądowych.
Posida umiejętność argumentowania z wykorzystaniem poglądów
3.
innych autorów oraz formułowania wniosków.
Kompetencje
społeczne

Ma świadomość znaczenia nauk humanistycznych dla utrzymania i
rowoju więzi społecznej na różnych poziomach.
Uczestniczy w życiu kulturalnym korzystając z różnych mediów i
2.
różnych jego form.
1.

Program przedmiotu
Forma zajęć
Wykład

L. godz. zajęć w sem.
Prowadzący zajęcia
Całkowita
Kontaktowa
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
dr Tomasz Bohdan
25
15
|

Treści kształcenia
Wykład

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sposób realizacji Wykład w Sali audytoryjnej.
Tematyka zajęć
Pojęcie przedmiot i zakres filozofii. Główne dyscypliny filozoficzne.
Zasadnicze kierunki filozofii starożytnej.
Grecka kultura agonistyczna. Związek filozofii ze sportem, fizjoterapią i medycyną.

Liczba godzin
2
2
2

Geneza filozofii chrześcijańskiej. Warunki powstania filozofii średniowiecznej.

2

Filozofia ery nowożytnej.
Konkurencyjność różnych systemów filozofii współczesnej.
Interpretacja pojęcia zdrowia i choroby w świetle filozoficznych modeli w kulturach
świata.
Filozoficzne i etyczne implikacje przyjmowanych w medycynie modeli człowieka.
Zajęcia zaliczeniowe.

2
2
1

L. godz. pracy własnej studenta
10
L. godz. kontaktowych w sem.
Sposoby sprawdzenia zamierzonych Pisemne kolokwium w formie testu.
efektów kształcenia

1
1
15

KF_W14 rozumie uwarunkowania kulturowe potrzeb i
1. problemów jednostek oraz grup społecznych

Wiedza

KF_W21 zna miejsce fizjoterapii w naukach o życiu i potrafi
2. analizować jej powiązania z innymi dziedzinami nauki
KF_W22 rozumie i poddaje analizie związane z rozwojem nauk
3. biomedycznych normy etyczne i wynikające z nich konflikty

Efekty kształcenia dla
przedmiotu - po
zakończonym cyklu
kształcenia
Umiejętności

Kompetencje
społeczne

KF_U09 potrafi uszanować różne systemy wartości moralnych
1. z uwzględnieniem kwestii społecznych, kulturowych i
religijnych
KF_K10 odnosi się z szacunkiem do pacjenta i jego bliskich
1. oraz wykazuje zrozumienie i tolerancję dla ich problemów,
uwarunkowań społecznych, kulturowych i religijnych

Metody dydaktyczne:
Wykład. Prezentacja multimedialna. Konsultacje.
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie w formie testu (uzyskanie co najmniej 50% punktów).
Literatura podstawowa:
[1]
[2]
[3]
[4]

Kasprzyk L., Węgrzecki A., (1985 - i inne wydania), Wprowadzenie do filozofii. Warszawa.
Legowicz J., (1983 - i inne wydania). Zarys historii filozofii. Warszawa.
Miś A., (2006), Filozofia współczesna. Główne nurty. Warszawa.
Tatarkiewicz W., (1983- i inne wydania), Historia filozofii. T. I-III. Warszawa.
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[1] Greetham B., (2006), Philosophy.
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