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Tytuł/stopień naukowy 
imię i nazwisko 

Prof. dr hab. Lesław Hostyński 

Tytuł zajęć (po polsku i 
angielsku) 

Aksjologiczny wymiar miłości i seksu 
Axiological dimension of love and sex 

Liczba godzin, ECTS, 
język  

30 godz., 3 ECTS, polski 

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

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,). 

Dla I i II st. 

Krótki opis Przedmiotem konwersatorium będzie analiza w aspekcie 
aksjologicznym podstawowych teorii miłości a także relacji 
zachodzących między moralnością a miłością i seksem. Ponadto 
podjęta zostanie próba analizy zagadnienia miłości i seksu jako 
wartości determinujących jednostkowe życie człowieka. 

Wykaz tematów  
Forma zaliczenia Aktywność w trakcie zajęć a dla tych, którzy będą chcieli uzyskać 

wyższą ocenę rozmowa 
Efekty uczenia się   Student zna i rozumie: 

 
historyczne i współczesne aksjologiczne koncepcje podejmujące się 
analizy zagadnienia miłości 
 
najważniejsze przemiany historyczne pozwalające na charakterystykę 
fenomenu miłości w sferze publicznej 
 
aksjologiczne i moralne uwarunkowania rozumienia kategorii miłości 
w sferze publicznej m.in. w pryzmacie zagadnienia seksualizacji 
miłości 
 
Student potrafi: 
 
dostrzegać dylematy i problemy współczesnej cywilizacji powiązane 
z synonimiczną interpretacją miłości i seksu oraz samodzielnie 
dokonywać krytycznej analizy takiego utożsamiania 
 
brać efektywny udział w debatach poświęconych aksjologicznej 
hierarchizacji seksu wzorując się na wybranych filozoficznych 
koncepcjach poświęconych zagadnieniu miłości 
 
Student jest gotów do: 



 
korzystania z istotnych filozoficznych koncepcji w diagnozowaniu i 
rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów 
powiązanych z aksjologiczną oceną kategorii miłości oraz seksu 

 

*** 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        



 


