Moduły warsztatowe dla III roku studiów licencjackich
zima 2016/2017

Moduł Katedry Filozofii Współczesnej
Moduł 1. Tytuł: Matrix, czyli kwestia realizmu
1. Ćwiczenia A: Filozoficzny „Matrix”: od jaskini Platona po mózgi w naczyniu
prowadzący: dr P. Grabarczyk
2.Ćwiczenia warsztatowe: (anty) realizm na Niewidocznym Uniwersytecie, czyli nauka
Świata Dysku
prowadzący: dr M. Bogusławski
3. Ćwiczenia B: Cyfrowy sceptycyzm – czy świat mógłby być jedynie symulacją?
prowadzący: dr P. Grabarczyk.
Osoba koordynująca moduł: dr M. Bogusławski
Proponowany termin: poniedziałek 08.30 – 13.30

Moduł Historii Filozofii
Moduł 2 Tytuł „Dusza – Umysł – Ciało”: dwa aspekty istoty ludzkiej
1. „Odkrycie” duszy w filozofii starożytnej. Kwestia nieśmiertelności.
2. „Razem, czy osobno” - struktura duszy i jej związki z cielesnością w bycie ludzkim.
3. Władze duszy: zmysły, wyobraźnia, pamięć, intelekt, wolna wola.
4. „Pneumatycy”, „Psychicy” i „Somatycy” – dwoista natura człowieka w systemach gnostyckich i
pogańskiego neoplatonizmu.
5. Po co nam to ciało? Kwestia cielesności w myśli wczesnośredniowiecznej.
6. I ntelekt wspólny, czy raczej jednostkowy? Awerroizm łaciński i jego krytyki.
7. Rehabilitacja cielesności w filozofii scholastycznej.
8. Wyjaśnianie zależności „umysł-ciało” w myśli dojrzałego średniowiecza.
9. Stan badań na temat duszy w okresie przed Kartezjuszem.
10. Redukcja Kartezjańska pojęcia duszy.
11. Dwie substancje w świecie a dwie substancje w człowieku i ich związki.
12. Ciało jako treść świadomości – emocje a pojęcia.
13. Rozwiązanie zagadnienia interakcji między substancjami: Kartezjusz, Malebranche, Leibniz,
Spinoza
14. Dalsza redukcja pojęcia duszy – naturalizm La Mettriego i Condillaca.
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15. Pojęcie ducha i duszy oraz status substancji cielesnych w filozofii Leibniza.
16. Psychologia empiryczna i racjonalna Ch. Wolffa – pojęcie umysłu w dojrzałej nowożytnej
metafizyce niemieckiej.
17. Przezwyciężenie metafizycznej filozofii umysłu w transcendentalnej filozofii Kanta – początki
antropologii jako nauki.

Prowadzący: dr hab. A. Banaszkiewicz, dr R. Podkoński, dr hab. T. Stegliński
Osoba koordynująca moduł: dr hab. T. Stegliński
Proponowany termin: wtorek 08.30 – 13.30
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