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Celem zajęć jest ukazanie wspólnych kontekstów nauk humanistycznych oraz
przyrodniczych. Studenci poznają zależności zachodzące pomiędzy tymi obszarami wiedzy
i dostrzegają ich konsekwencje dla społecznych, ekonomicznych i politycznych procesów
zachodzących we współczesnym świecie. Efektem zajęć jest wskazanie znaczenia i
konieczności prowadzenia współcześnie badań trans- i interdyscyplinarnych. W trakcie
seminarium doktoranci przedstawiają i dyskutują nad zaproponowanymi przez
wykładowcę tematami.
1. Pojęcie „trzeciej kultury” – do czego było potrzebne w wieku XX, po co nam
dzisiaj?
2. Czy nauka może być częścią kultury popularnej? – metody popularyzacji wiedzy
naukowej
3. Społeczności uczonych jako mikrokultury – jak badać świat naukowy?
4. W obliczu katastrofy? – czy jest miejsce dla humanistów w czasach zmiany
klimatycznej?
5. Jak dyskutować? Obszary krytyki i prezentacji wiedzy naukowej
6. Kto słucha naukowców? Prezentacja projektu badawczego
Wiedza o współczesnych metodologiach badań w obszarze nauk humanistycznych

Cel zajęć

Treści kształcenia

Wymagania
wstępne

Zajęcia specjalistyczne
Polski

Efekty kształcenia
Po zakończeniu zajęć doktorant potrafi:
rozpoznać kontekst humanistyczny w obszarze współczesnych badań
naukowych, dostrzega znaczenie nauk o kulturze dla rozwoju współczesnej
wiedzy, potrafi wykorzystać osiągnięcia wiedzy z obszaru przyrodoznawstwa,
ekonomii polityki w projektach o charakterze humanistycznym.
wykorzystać wiedzę z obszaru nauk humanistycznych w krytycznej analizie
procesów społecznych zachodzących współcześnie.
integrować wiedzę z różnych dyscyplin naukowych oraz doświadczenia sztuki
w realizacji projektu badań humanistycznych.
prezentować wyniki badań własnych oraz inicjować dyskusje naukowe i
popularyzujące wiedzę.

Metody weryfikacji
Ocena przygotowanego przez
doktoranta miniprojektu
badawczego
dyskusja
przygotowanie projektu
prezentacja projektu
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