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Seminarium I stopień 

Seminarium łączy trzy moduły a jego głównym tematem jest struktura bytu ludzkiego.  Modułem 
pierwszym seminarium są ujęcia  historyczne.  Moduł drugi to podejścia współczesne.  Skupiają się one  
na strukturze bytu ludzkiego jako monady psycho-fizjologicznej, umyśle i jego relacji do mózgu, 
architektoniki umysłu czyli percepcji, rozumu, pamięci, wyobraźni, woli, a przede wszystkim emocji. 
Jako,  że umysł jest częścią monady ludzkiej ważne pozostają jego powiązania z temperamentem, 
osobowości, płcią, wiekiem czy rasą. W module drugim niezbędne jest nie tylko  sięganie do wyników 
namysłu filozofów ale także do  rezultatów badań  nauk empirycznych. Moduł trzeci zawiera 
indywidualne propozycje seminarzystów i ich szczegółowe zainteresowania (o ile nie przekroczą one 
kompetencji prowadzącego). 

Seminarium II stopień 

Tematyka seminarium dotyczy antropologii filozoficznej w wymiarze tak historycznym ( modele bytu 
ludzkiego zaproponowane w czasie historycznym przez filozofów) jak i teoretycznym ( za zatem 
obecnego rozumienia kategorii „człowiek”).  Byt ludzki rozumiany jest tu w 4 możliwych 
perspektywach: transcendentalnej ( łącznie z ujęciami religijnymi) oraz naturalistycznej która 
obejmuje: genocentrym, memetykę oraz transgresyjne ujęcie człowieka). Seminarium obejmuje 
analizę struktury monady ludzkiej (fizjo-psychologiczną) wraz z umysłem jako strukturą realizująca 
problemy wygenerowane przez układ motywacyjny. Tematyka seminarium zakłada 
multidyscyplinarność czyli sięganie do wyników nauk empirycznych w szczególności psychologii 
poznawczej, społecznej i ewolucyjnej.  

Drugim modułem seminarium jest indywidualna realizacja projektów pracy magisterskiej przede 
wszystkim z antropologii, epistemologii i estetyki 

Proseminarium 

W problematyce seminarium zawiera się  (1) problematyka meta-filozoficzna dotycząca tego jak 
rozumieć pojęcie „filozofia” i jak zmieniało się ono przez wieki (2) zagadnienia  dotyczące ontologii 
(metafizyki), teorii poznania i aksjologii ( etyka i estetyka),  które rozumiane są jako wstępne 
przygotowanie do problematu (3) struktury człowieka jako bytu psycho-fizjologicznego. Szczególną 
rolę odgrywa tu    umysł pojmowany  jako podsystem psychiki  (będącej układem sterującym 
zachowaniem ludzkim).  Problem struktury     psychiki powiązany jest  z zagadnieniem 
temperamentu, osobowości, płciowości i czynnika wieku.  Z kolei kwestie  dotyczące samego umysłu 
obejmują:   pochodzenie umysłu (perspektywa ewolucjonistyczna- transcendentalistyczna),   funkcje 
(rozwiązywanie problemów adaptacyjnych, tworzenie kultury),  a także  struktura  (podstawowe 
moduły, tzw. problem psychofizyczny,  zagadnienie wolności ). Proseminarium na na celu 
metodologiczne przygotowanie studentki/studenta do przygotowania pracy magisterskiej. 


	dr hab. Cezary Mordka, prof. UMCS
	Seminarium I stopień
	Seminarium II stopień
	Proseminarium


