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Wymagania wstępne: 
Przedmiot przewidziany na szósty semestr studiów, wymagana jest wiedza z zakresu 

filozofii nowożytnej i współczesnej. 

Skrócony opis: 

Moduł prezentuje główne problemy, pojęcia oraz stanowisko filozoficzne Leonarda 

Nelsona na tle filozofii współczesnej w odniesieniu do dyskusji nad możliwością 

uprawiania teorii poznania jako filozofii pierwszej. 

Opis: 

Moduł prezentuje główne pytania, pojęcia oraz stanowisko filozoficzne Leonarda 

Nelsona jako reprezentanta neokantyzmu psychologicznego. Ma na celu zapoznanie 

studentów z jego pismami, wybranymi stanowiskami interpretacyjnymi oraz 

podstawami warsztatu historyka filozofii. Służy wykształceniu umiejętności 

krytycznego myślenia, uzasadniania stanowiska interpretacyjnego w świetle 

dostępnych źródeł i komentarzy, prowadzenia merytorycznych dyskusji. Moduł składa 

się z wykładu omawiającego główne etapy rozwoju myśli Nelsona na tle filozofii 

współczesnej (od Immanuela Kanta do neokantyzmu). 

Zagadnienia: 

1. Wprowadzenie 

2. Życie i twórczość L. Nelsona 

3. I. Kanta krytyka poznania 

4. Pokantowska teoria poznania 

5. Psychologiczna filozofia J.F. Friesa 

6. Psychologizm Friesa według K. Fischera 

7. Nelson a neokantyzm marburski i badeński 

8. C. Stumpf i znaczenie psychologii dla filozofii 

9. Polemika z fenomenologią E. Husserla 

10. Polemika z M. Schelerem 



11. L. Nelson a R Ingarden 

12. Nelson wobec zwrotu antypozytywistycznego 

13. Nelsona odrzucenie teorii poznania E. Macha 

14. Brak możliwości teorii poznania 

15. Problem możliwości metafizyki 
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Efekty kształcenia: 

 znajomość i rozumienie historycznego charakteru kształtowania się idei 
filozoficznych; 

 znajomość idei i argumentów wybranych klasycznych autorów filozoficznych 
na podstawie samodzielnej lektury ich pism; 

 znajomość metody interpretacji tekstu filozoficznego; 

 samodzielność w zdobywaniu wiedzy; 

 umiejętność interpretacji tekstu filozoficznego; 

 umiejętność analizy argumentów filozoficznych, ich kluczowych tez i założeń; 

 umiejętność rozpoznania głównych tez badanych wypowiedzi filozoficznych, 
stosownie do ich istotności; 

 świadomość znaczenia europejskiego dziedzictwa filozoficznego dla 
rozumienia wydarzeń społecznych i kulturalnych; 

Metody i kryteria 

oceniania: 

Egzamin ustny: 

• Ocena: bardzo dobry (5.0) – w najwyższym stopniu satysfakcjonujący 

poziom prac i aktywności; 

• Ocena: dobry plus (4.5) – ponadprzeciętnie satysfakcjonujący poziom 

prac i aktywności; 

• Ocena: dobry (4.0) – satysfakcjonujący poziom prac i aktywności; 

• Ocena: dostateczny plus (3.5) – wystarczający – choć nie 

satysfakcjonujący – poziom prac i aktywności; 

• Ocena: dostateczny (3.0) – wystarczający poziom prac i aktywności; 

• Ocena: niedostateczny (2.0) – niewystarczający poziom prac i 

aktywności. 

Podstawowym kryterium oceny jest przekonanie nauczyciela. 



Praktyki zawodowe: Nie dotyczy. 

 


