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Debata interdyscyplinarna: „Jeden człowiek – dwa spojrzenia” 

Debata studencka 

Opis 

Czy decydujemy o wszystkim co robimy w życiu? Czy każda nasza decyzja jest świadoma? A może 
żadna z nich taka nie jest i jesteśmy w naszym postępowaniu w pełni zdeterminowani przez geny 
i środowisko? 

Podczas debaty zajmiemy się zagadnieniem tak starym jak sama refleksja natury antropologicznej: 
wolną wolą człowieka. Studenci filozofii oraz kognitywistyki przedstawią nam dwa różne sposoby roz-
patrywania zagadnienia wolnej woli/decyzyjności. Dyskusja ta będzie okazją do podsumowania do-
tychczasowych ustaleń na ten temat, przyjrzenia się rozstrzygnięciom stawianym w tej kwestii przez 
neuronauki oraz na nowo problematyzującej te rozstrzygnięcia refleksji filozoficznej. 

Seminarium: „Filozofia – przydatne narzędzie czy relikt przeszłości?” 

Prowadzący: dr hab. Paweł Sikora 

Opis 

Czy filozofia może i powinna konkurować z naukami szczegółowymi w wyjaśnianiu otaczającego nas 
świata? Jeżeli tak, to w jaki sposób może to robić w rzeczywistości zdominowanej przez naukę i tech-
nologię, a jeżeli nie, to czy powinna zająć się wyłącznie kwestiami natury egzystencjalnej lub etycznej, 
leżącymi poza obszarem badań nauk ścisłych? A może filozofia jest tylko reliktem przeszłości, który 
należy odstawić do lamusa? Być może jednak istnieje jeszcze inna droga… W trakcie seminaryjnej dys-
kusji, w oparciu o wypowiedź przygotowaną przez prowadzącego, wspólnie zastanowimy się nad ak-
tualnym statusem filozofii oraz postaramy się znaleźć właściwe dla niej miejsce na mapie   współcze-
snej refleksji nad światem. 

 



 

 
2 

 

 

Seminarium: „Klasyka – kopalnia nowych znaczeń” 

Prowadząca: dr Dorota Tymura 

Opis 

Klasyczne teksty antycznych filozofów po dziś dzień stanowią ważne źródło inspiracji dla współcze-
snych koncepcji socjologicznych, psychologicznych i filozoficznych. Szerokie możliwości interpreta-
cyjne osadzone w szerokiej refleksji nad uniwersalnymi dla człowieka problemami, umożliwiają od-
krywanie w nich coraz to nowych znaczeń, rozpalających na nowo, wydawać by się mogło, dawno 
wygasłe dyskusje. Podczas seminarium pochylimy się nad klasycznymi tekstami i postaramy się spoj-
rzeć na nie pod zupełnie nowym kątem, eksponującym często zaniedbywane wątki. 
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