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Nazwa Przedmiotu: seminarium magisterskie 
Typ przedmiotu: fakultatywny 
rok studiów, semestr: I i II rok studiów filozoficznych II stopnia 
Metody nauczania: seminaria  
Język wykładowy: polski 
Imię i nazwisko wykładowcy: prof. dr hab. Andrzej L. Zachariasz 
Wymagania wstępne: ukończona studia I stopnia (licencjackie) 
Cele przedmiotu (efekty kształcenia i kompetencji): napisanie pracy magisterskiej i zdanie egzaminu 
końcowego 
 

Lp. Treści merytoryczne przedmiotu 
LICZBA 
GODZIN 

Temat: Filozofia współczesna (wiek: XIX, XX i XXI) w ujęciu historycznym 
i teoretycznym (systematycznym) 

120 

 Opis zajęć: 
Przedmiotem seminarium jest filozofia współczesna. Seminarium w ramach tematu 
ma charakter otwarty jeśli chodzi o podejmowane tematy prac dyplomowych.  

 Główne i preferowane tematy:  

1. 

Szczególne miejsce, ze względu na zainteresowania studentów (podejmowane te-
maty prac magisterskich) zajmują kwestie z zakresu filozofii człowieka. Jego tożsa-
mości bytowej oraz kulturowych i społecznych form bytowania. Tematem postulo-
wanym, choć jak dotychczas rzadko podejmowanym, jest kwestia cielesności bytu 
ludzkiego. Problemu relacji między Ja człowieka a jego ciałem. Próba odpowiedzi na 
pytanie: czy człowiek to ciało? Czy też ciało jest własnością człowieka? Moralne i 
prawne konsekwencje pojmowania cielesności bytu ludzkiego. 

2. 

Drugą grupą tematyczną są prace z zakresu filozofii politycznej, a w szczególności 
z historii filozofii politycznej a także aksjologii politycznej. Podejmowane są tu 
takie tematy jak: wartości polityczne i ich status. Wartości polityczne i zachodzące 
między nimi relacje. Konflikt między wartościami: wolność – równość – sprawie-
dliwość. Doktryny i systemy polityczne i określające je wartości.  

3. 

Seminarium otwarte jest także na tematykę z zakresu teorii poznania oraz ontolo-
gii. W wypadku ontologii podejmowane są zarówno kwestie z zakresu tzw. ontolo-
gii fundamentalnej jak i ontologii regionalnych. W tym także z zakresu filozofii 
przyrody. 

 

Aby uczestniczyć w seminarium należy:  
1. Na początku roku akademickiego zapisać się na seminarium 
2. Uczestniczyć w zajęciach seminarium poprzez:  

a) obecność na zajęciach 
b) wygłaszanie referatów i udział w dyskusji 

Seminarium odbywa się co tydzień w trakcie trwania semestru w 2 godz. zajęciach. 

 

 Liczba uczestników seminarium nie może przekroczyć 15 osób  

 
Metody oceny: warunkiem zaliczenia jest uczestnictwo w seminarium 
 
Spis zalecanych lektur: 

Lektury każdorazowo wyznaczane są pod przygotowywany temat referatu i rozprawę magisterską. 
 


