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TREŚCI MERYTORYCZNE
TREŚCI WYKŁADÓW
Zagadnienie demarkacji w nauce i nie nauce. Struktura i funkcja nauki. Filozofia a metodologia nauki. Metodologia badań naukowych w biologii i
innych naukach.
TREŚCI ĆWICZEŃ
Problem demarkacji – język, metoda, warunki początkowe, prawa uniwersalne, hipotezy – testowanie. Zagadnienia filozofii nauk przyrodniczych
korespondujące  z  prawami  nauki.  Funkcje  praw  w  nauce,  metody  odkrywania  praw  i  ich  uzasadnienia.  Idealizacja,  przypadek,  rola  modeli  w
nauce, w poszukiwaniu modelu matematycznego. Porządek argumentacyjny w nauce. Znaczenie dokumentacji statystycznej. Realizm pojęciowy,
spór  o  uniwersalia.  Strukturalizacja  świata.  Idealizm:  koncepcje  fenomenalistyczne  i  esencjalistyczne.  Substancjalizm  uniwersalny  –  założenia
ontologii  i  epistemologii.  Substancjalizm  –  antysubstancjalizm,  przykłady  w  badaniach  biologicznych  i  innych  naukach.  Struktura  teorii  i
powiązania metodologiczne w biologii. Kontrowersja: ewolucjonizm i kreacjonizm.Czy jest możliwe podejście syntetyczne.
CEL KSZTAŁCENIA
Rozumienie filozoficznych uwarunkowań wiedzy przyrodniczej i kierunków badań biologicznych.

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW 
KSZTAŁCENIA 
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Wiedza
Przedstawienie filozoficznych przesłanek poznania ludzkiego.
Umiejętności
Posługiwanie się kognitywną argumentacją teoretyczną (filozoficzną) oraz praktyczną sprawnością w korzystaniu z metod i materiałów, kreatywne
i faktograficzne uzasadnienia w rozwiązywaniu problemów, formułowanie krytyki
Kompetencje społeczne
Odpowiedzialność  i  autonomia  w  umiejętnościach  i  zdolnościach  osobistych,  społecznych  i  metodologicznych  w  nauce,  pracy,  karierze
zawodowej i osobistej, kompetentne podejście do nauki jako działalności modelującej rzeczywistość.
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Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B

METODOLOGIA BADAŃ NAUKOWYCH
ECTS: 2 METHODOLOGY OF SCIENTIFIC RESEARCH

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
- konsultacje 1,0 godz.

- udział w wykładach 6,0 godz.

- udział w ćwiczeniach 24,0 godz.

31,0 godz.
2. Samodzielna praca studenta:
- przygotowanie do zaliczenia przedmiotu 7,0 godz.

- przygotowanie prezentacji 5,0 godz.

- samodzielna praca doktoranta przygotowanie do ćwiczeń i dyskusji 12,0 godz.

24,0 godz.

godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta  OGÓŁEM: 55,0 godz.

liczba punktów ECTS = 55,00 godz.: 25,00 godz./ECTS = 2,20 ECTS 

w zaokrągleniu: 2 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1,13 punktów ECTS (1,24 z 2,2),
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 0,87 punktów ECTS (0,96 z 2,2).


