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Teams czy Wirtualny 

Kampus (w przypadku 

zajęć prowadzonych  

zdalnie)   

Teams 

Czy, a jeżeli tak, to jaka 

część zajęć jest 

planowana w formie 

zdalnej w przypadku 

zniesienia ograniczeń w 

prowadzeniu zajęć w 

sposób tradycyjny  

W przypadku zniesienia ograniczeń w prowadzeniu zajęć w 

sposób tradycyjny całe zajęcia (100%) będą prowadzone w 

sposób tradycyjny. W przypadku utrzymania ograniczeń zajęcia 

mogą być w całości przeprowadzone w sposób zdalny. 

Czy zajęcia są 

dedykowane  kierunkowi 

Kreatywność społeczna 

Tak/ Nie 

Nie  

Krótki opis Uczestnictwo versus alienacja w ujęciu Karola Wojtyły/Jana 

Pawła II (konwersatorium 30 godzin) 

 
1. Alienacja w ujęciu G. F. Hegla, L. Feuerbacha i 

(zwłaszcza) K. Marksa 

2. K. Wojtyły teoria uczestnictwa jako konkluzja jego 

filozofii człowieka 

2.1.Czyn jako akt objawiający osobę, czyn a 

uczynnienie 

2.2.Wolność jako auto-transcendencja osoby w czynie, 

znaczenie samostanowienia 

2.3.Personalistyczna wartość czynu. Sens i doniosłość 

uczestnictwa jako niezbywalnego rysu osoby 

2.4.Przedmiotowy i podmiotowy wymiar dobra 

wspólnego. Postawy autentyczne i nieautentyczne. 

Kluczowe znaczenie solidarności (wraz z 

odniesieniem do NSZZ „Solidarność”) 

2.5.Znaczenie wymiaru „bliźni”. Alienacja jako 

przeciwieństwo uczestnictwa. 

3. Znaczenie encykliki Centesimus annus, zwłaszcza 

rozdz. III („Rok 1989”). Aktualność problemu alienacji. 

Wymiar „bliźni” versus konsumpcjonizm. 

4. Czy wołanie Jana Pawła II nadal aktualne? Problem 

alienacji wobec nowych wyzwań. 



 

Wykaz tematów j.w. 

Forma zaliczenia pisemne kolokwium  

Efekty uczenia się 

(wiedza; umiejętności, 

kompetencje) 

Absolwent zna i rozumie: 

 

K_W02, P6U_W, P6S_WG 

w zaawansowanym stopniu podstawową terminologię 

filozoficzną dotyczącą kategorii uczestnictwa, alienacji oraz 

uczestnictwa w wybranych nowożytnych i współczesnych 

koncepcjach filozoficznych. 

 

K_W03, P6U_W, P6S_WG 

w zaawansowanym stopniu najważniejsze stanowiska 

filozoficznew okresie filozofii współczesnej poświęcone 

problemom alienacji i uczestnictwa (w szczególności: K. 

Marksa, K. Wojtyły/Jana Pawła II). 

 

K_W04, P6U_W, P6S_WG 

w zaawansowanym stopniu zagadnienia powiązane 

problemowo z kształtowaniem się i historyczną zmiennością 

filozoficznej idei alienacji: kategoria czynu w ujęciu 

personalistycznym, wolności jako auto-transcendencji, 

solidarności oraz dobra wspólnego. 

 

K_W09, P6U_W, P6S_WK 

wpływ i znaczenie filozofii dla życiamoralnego jednostki i jej 

powiązanie ze współczesnymi wyzwaniami, związanymi ściśle 

z tematem przedmiotu. 

 

 

Absolwent potrafi: 

 

K_U02, P6U_U, PS6_UW 

analizować pod kątem problemowym tekst encykliki 

Centesimus annus autorstwa Jana Pawła II, zwłaszcza rozdz. III 

(„Rok 1989”). 

 

K_U06, P6U_U, P6S_UK 

oceniać pod kątem merytorycznym argumentacjęfilozoficzną z 

zakresu wybranych nowożytnych i współczesnych koncepcji 

poświęconych problemowi alienacji i uczestnictwa. 

 

K_U09, P6U_U, P6S_UW 

samodzielnie rozszerzać zdobytą wiedzę, a także rozwijać 

swoje umiejętności badawcze pod kątem analizy badanych 

stanowisk i problemów filozoficznych (w tym: etycznych). 

 

 

Absolwent jest gotów do: 

 



K_K04, P6U_KP6S_KO,P6S_KK 

przekazywania innym filozoficznej wiedzy oraz refleksji nad 

zagadnieniami: wolności, solidarności, alienacji i moralnego 

statusu osoby. 

 

K_K05, P6U_K, P6S_KR 

przestrzegania przyjętych w środowisku naukowym zasad etyki 

zawodowej, a także dbania o dorobek i tradycje zawodu. 

Czy zajęcia były 

oferowane w 

poprzednich 3 latach 

(jeżeli tak, kiedy)  

Tak, w roku 2019/2020. 

 


