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Nazwa przedmiotu 

 
Humanistyka wobec wyzwań naszego czasu 

Liczba punktów ECTS  

Punkty winny byd przyporządkowane 

wszystkim przedmiotom, które kooczą się 

ewaluacją, zgodnie z zasadą, że nakład pracy 

przeciętnego studenta przypadający na rok 

akademicki odpowiada 60 punktom ECTS, 

również w przypadku, gdy przedmioty 

pogrupowane są w moduły, lub większe 

„bloki”. Punkty powinny uwzględniad także 

czas studenta poświęcony na wykonanie 

takich zadao obowiązujących w ramach zajęd 

z danego przedmiotu jak prace 

semestralne/roczne/dyplomowe, dysertacje, 

projekty/dwiczenia realizowane w 

laboratorium, prace terenowe itp. 

Punkty określa dziekan danego wydziału.  

  

Osoby prowadzące Tytuł naukowy Imię i nazwisko Katedra / Instytut/ 

Centrum/ Inne 

lista osób w 

rubryce „Treść 

przedmiotu” 

 Uniwersytet 

Warszawski, Instytut 

Badań 

Interdyscyplinarnych 

„Artes Liberales” 

Osoba odpowiedzialna za 

przedmiot 

prof. dr hab. Piotr 

Wilczek 

  

 

Semestr studiów 

 

II (letni) 

Typ przedmiotu  

(możliwości wyboru) 

F 
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obowiązkowy O 

 fakultatywny F 

Wymagania wstępne  

 

Nie ma wymagań wstępnych 

Poziom przedmiotu 

Podstawowy P 

Średniozaawansowany Ś 

Zaawansowany Z 

Ś 

 

 

 

Charakter zajęd, liczba godzin w 

semestrze, liczba godzin w 

tygodniu. 

1) podad rodzaj prowadzonych zajęd 

dla danego przedmiotu: wykłady 

(W); dwiczenia (Ć); laboratorium (L); 

projekt (P)                                                                                                        

2)podad liczbę godzin w tygodniu np. 

W - 2; Ć - 2; L - 3; P - 0                                                                                                                                                             

3) podad liczbę godzin w semestrze 

np. W - 30; Ć - 30; L - 45; P - 0 

wykłady z dyskusją, 10 spotkań po 3 godz. (plus 1 spotkanie - 3 

godz. wykład inauguracyjny 27 lutego) 

Sugerowana liczba godzin pracy 

własnej  

60 

Całkowita liczba godzin: 30 (33) 

Aspekty międzynarodowe 

(jeśli są) 

wykłady będą oparte na osiągnięciach światowej myśli naukowej 

Język wykładowy 

 

polski 

Cel przedmiotu 

 

Celem cyklu wykładów jest zapoznanie studentów z najnowszymi 

osiągnięciami polskiej i światowej myśli humanistycznej w 

zakresie kulturoznawstwa, literaturoznawstwa, językoznawstwa, 

historii, filozofii i prawa 
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Treśd przedmiotu 

 

Wykłady: 

20.02.2012 - prof. dr hab. Piotr Wilczek - Kanon jako problem kultury współczesnej  

27.02.2012 - dr hab. Krzysztof Rutkowski, prof. UW - Szaleństwo źródłem mądrości  

5.03.2012 - prof. dr hab. Jan Kieniewicz - Jakie znaczenie ma tradycja w procesie modernizacji?  

12.03.2012 - dr hab. Joanna Partyka, prof. UW - Kobieta w kulturze dawnych epok: paradoksy, mity, 

historie  

19.03.2012 (od godz. 16.30) - dr hab. Szymon Wróbel, prof. UW - Naturalizm i antynaturalizm w 

filozofii XX wieku  

26.03.2012 - dr hab. Ewa Łukaszyk, prof. UW - Sieci, technologie, znaki tożsamości. Konstruowanie 

świata transkolonialnego  

16.04.2012 - prof. dr hab. Janusz Rieger - Język i tożsamość  

23.04.2012 - dr hab. Jolanta Sujecka, prof. UW - Konceptualizacje/definiowanie Bałkanów  

14.05.2012 - prof. dr hab. Maria Kalinowska - Wyobraźnia i interdyscyplinarność - „przypadek” 

Mieczysława Limanowskiego  

21.05.2012 - prof. dr hab. Witold Wołodkiewicz - Współczesna kultura prawna i jej źródła sięgające 

prawa rzymskiego  

28.05.2012 - dr hab. Jan Miernowski, prof. UW - Jak (francuska) literatura pomaga w myśleniu?  

 

 

Spis zalecanych lektur 

Lp. Autor, Tytuł, Wydawnictwo, nr stron 

1.  

2.  

3.  

 

Metody oceny (zaliczenie, 

ocena, egz. pisemny, egz. 

ustny, projekt) 

 

 

Uwagi dodatkowe Zajęcia będą się odbywać w poniedziałki od godz. 15.30 do 18.00. 

 


