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Tytuł/stopień naukowy 
imię i nazwisko 

mgr Ivan Davydenko 

Tytuł zajęć (po polsku i 
angielsku) 

Transhumanizm 101  / Transhumanism 101 

Liczba godzin, ECTS, 
język  

30h , ECTS, polski/angielski 

Forma zajęć*, semestr KW 
Teams czy Wirtualny 
Kampus (w przypadku 
zajęć prowadzonych  
zdalnie)**   

MS Teams 

Czy zajęcia są dedykowane  
kierunkowi Kreatywność 
społeczna*** Tak/ Nie 

Nie 

Czy zajęcia są 
przeznaczone tylko dla 
jednego stopnia studiów, 
czy dla obu stopni? Jeżeli 
tylko dla jednego, proszę 
określić dla którego (I st., II 
st,). 

I i II st. 

Krótki opis Fakultet jest dedykowany zagadnieniom radykalnej i kontrowersyjnej 
filozofii transhumanistycznej, planującej w najbliższym czasie 
zmienić losy ludzkości za pomocą techniki. Łączy przekrojowy 
przegląd teorii zaliczanych do grona transhumanistycznych mając na 
celu pokazanie ich związku z poglądami klasycznej filozofii i 
panującymi nurtami kultury popularnej.  

Wykaz tematów 1. Transhumanizm, podstawowe pojęcia: transhumanizm, 
posthumanizm, ekstropianizm, technokracja, antropocen. 

2. Historia myśli transhumanistycznej wg Nicka Bostroma. 
3. Myślenie technokratyczne w społecznościach od 

Średniowiecza i do dziś (w oparciu o pracę Marshalla 
McLuhana i Neila Postmana). 

4. Posthumanizm w kulturze popularnej:  postmodernizm, 
science fiction, “post-apo”, dystopia i steampunk.  

5. Koniec antropocenu. Czym antynataliści i ruchy 
proekologiczne odróżniają się od zwolenników 
transhumanizmu.  

Forma zaliczenia Zaliczenie na podstawie obecności + aktywności  



Efekty uczenia się  
 

Student : 
ma uporządkowaną widzę na temat ogólnych 
zależności między kształtowaniem się idei 
filozoficznych a zmianami w kulturze i w 
społeczeństwie; 
ma wiedzę na temat głównych kierunków i stanowisk 
filozofii transhumanizmu, potrafi wskazać na 
historyczny charakter jej kształtowania w kontekście 
historii filozofii europejskiej na podstawie 
samodzielnych lektur autorów (N. Bostrom,  A. 
Clark, J. Bobryk) 
potrafi wymienić oraz krytycznie analizować 
podstawowe problemy bioetyczne  
potrafi przytoczyć argumenty wybranych 
klasycznych autorów filozoficznych na temat 
przyszłości ludzkości na podstawie samodzielnej 
lektury ich pism. 

 

*** Studenci kreatywności społecznej mają pierwszeństwo zapisów na te zajęcia w I turze zapisów 
**** Proszę o powiązanie efektów uczenia się z kierunkowymi efektami uczenia się/kształcenia 
ustalonymi dla poszczególnych kierunków studiów - efekty powinny być tak sformułowane, by dały 
się powiązać z efektami wszystkich kierunków; przy czym, dla zajęć dedykowanych kreatywności,  
efekty powinny być sformułowane  tak, by w szczególny sposób wiązały się z kierunkowymi efektami 
uczenia się/ kształcenia opracowanymi dla kreatywności        


