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Opis kursu (cele kształcenia)

Zapoznanie z głównymi kierunkami badawczymi w geografii (scjentyzm, marksizm, kantyzm, 
koncepcje postmodernistyczne), i różnorodnymi sposobami definiowania przedmiotu badań, 
zadań badawczych geografii. Uświadomienie daleko idącej ewolucji geografii pod względem 
metodologicznym w okresie poklasycznym, zrozumienie różnic między geografią klasyczną a 
współczesną w kontekście jej obecnego kryzysu. Umożliwienie zrozumienia koncepcji, które były 
filozoficznym fundamentem geografii jako dyscypliny akademickiej w okresie klasycznym. 
Dostarczenie odpowiedzi na pytania o przyczyny wielkiego wpływu geografii na świadomość 
społeczną w tym okresie i wykazanie, że geografia dzięki swojej specyfice w szczególny sposób 
odpowiada na zapotrzebowania społeczne wynikające z aktualnego stadium rozwoju cywilizacji.

Warunki wstępne

Wiedza
Student zna strukturę systemu wiedzy naukowej i rozumie problemy związane 
z umiejscowieniem geografii w tym systemie, z uwzględnieniem aktualnych 
zmian w klasyfikacji nauk

Umiejętności Student posiada elementarne umiejętności w posługiwaniu się terminologią z 
zakresu historii i filozofii nauki

Kursy

Efekty uczenia się

Wiedza

Efekt uczenia się dla kursu
Odniesienie do efektów 

kierunkowych

W01, Student zna historię geografii i dziedziny jej 
zastosowania w poszczególnych okresach rozwoju
W02, Student rozumie zależność rozwoju geografii od 
uwarunkowań politycznych i społecznych z jednej strony i 
od ogólnej atmosfery intelektualnej z drugiej 
W03, Student zna zasady metodologii pozytywistycznej i 
sposoby jej przejawiania się w badaniach geograficznych
W04, Student rozumie okoliczności powstania geografii 
jako dyscypliny akademickiej i uświadamia sobie jej 
specyficzne cechy wynikające z rozległości przedmiotu 
badań oraz szczególnej postawy epistemologicznej...

K_WG01, 

K_WG02, 

K_WG05

K_WG05



Umiejętności

Efekt uczenia się dla kursu
Odniesienie do efektów 

kierunkowych

U01, Student umie przedstawić kolejne ogniwa „łańcucha 
myśli” od Strabona do Kanta i twórców klasycznej 
koncepcji geografii oraz wytłumaczyć okoliczności i 
zasady wpływające na rozwój myśli geograficznej

U02, Student potrafi sformułować argumenty 
uzasadniające kultywowanie badań geograficznych w 
sytuacji postępującej specjalizacji i fragmentaryzacji 
wiedzy

U03, Student potrafi przyporządkować stosowane w 
geografii postawy i metody badawcze poszczególnym 
nurtom metodologicznym i posiada zdolność 
dostosowania postawy badawczej i metod, do 
określonego problemu  
 ...

K_UW01, 

K_UW02

K_UW02

Kompetencje 
społeczne

Efekt uczenia się dla kursu
Odniesienie do efektów 

kierunkowych

K01, Student posiada krytyczne nastawienie do koncepcji 
naukowych i treści publikacji, których wartość należy 
widzieć w kontekście bieżących problemów społecznych

K02, Student docenia znaczenie pluralizmu filozoficznego 
nauki i potrzebę sprawdzania stopnia prawdziwości 
wszystkich założeń i hipotez

K03, Student kształtuje w sobie otwartość wobec 
odmiennych rozwiązań metodologicznych, która stanowi 
jeden z aspektów postawy tolerancji w stosunku do 
odmiennych poglądów, tradycji i obyczajów 

K_UK01, 

K_KK01, 

K_KR01

Organizacja

Forma zajęć
Wykład

(W)

Ćwiczenia w grupach

A K L S P E

Liczba godzin 30

E

Opis metod prowadzenia zajęć



Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, zakończonych kolokwium pisemnym. Podczas 
wykładów dopuszczane są konwersacje poprzez wprowadzanie kontrowersyjnych kwestii w celu 
aktywizacji słuchaczy. Na wykładach podawana jest także tematyka kolejnych wykładów w celu 
umożliwienia przygotowania się słuchaczy do uczestnictwa. W wykładach kładziony jest nacisk na 
kontekst społeczny prezentowanych zagadnień i ich społeczną użyteczność.
Wykłady prowadzone są w trybie zdalnym na platformie MS Teams, natomiast egzamin 
zorganizowany będzie w sposób stacjonarny w Instytucie Geografii
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WG01 x x
WG02 x x
WG05 x x
UW01 x x
UW02 x x
UK01 x x
KK01 x x
KR01 x x

Kryteria oceny

 

Warunkiem zaliczenia są następujące aktywności studenta, podlegające 
bieżącej ocenie: 1) obecność na zajęciach, 2) aktywny w nich udział 
wynikający z uprzedniego przygotowania, 3) znajomość wskazanych lektur; 4) 
pozytywny wynik egzaminu. 

Treści merytoryczne (wykaz tematów)

1. Istota metodologii nauki jako dyscypliny filozoficznej   

2. Główne nurty we współczesnej geografii na tle historii myśli geograficznej

3. Najstarsze próby wyjaśniania zjawisk i procesów klimatycznych i morfologicznych

4. Rozwój geografii i kartografii w epoce Renesansu; umocnienie jej pozycji w systemie 
wiedzy za sprawą odkryć geograficznych oraz transferu wiedzy i wynalazków z Chin

5. Geografia klasyczna jako projekt oparty na epistemologii kantowskiej

6. Okoliczności ekspansji geografii jako dyscypliny akademickiej w XIX wieku

7. Zasady filozofii pozytywistycznej i ich zastosowanie w geografii

8. Filozoficzne nurty w geografii okresu klasycznego: kognitywizm strukturalny, 
hermeneutyka

9. Rola geografii wynikająca z procesu specjalizacji wiedzy

10. Geografia a problem przeładowania informacyjnego

11. Przedmiot geografii a współczesne problemy edukacyjne i inne związane z rozwojem 



cywilizacji 

12. Współczesny kryzys metodologiczny geografii i jego konsekwencje (m.in. nowa 
ministerialna klasyfikacja nauk)

13. Problemy tożsamości geografii i jej rola kulturotwórcza

Słowniczek (5-15 pojęć w języku angielskim)
Classical geography, Explanation, Geopolitics, Geosophy, History of geographical thought, 
Identity of geography, Kantian epistemology, Philosophy of geography, Positivism, Region, Social 
relevance, Subjectivism, Subject-matter, Synthesis, Unity in diversity, Values in geography

Wykaz literatury podstawowej

Wilczyński W., 2003, Autonomia i jedność geografii. Studium metodologiczne, Łódzkie Tow. 
Naukowe, Łódź.

Wilczyński W., 2011, Ideowe źródła i tożsamość geografii, Wyd. UP, Kraków. 

W. Wilczyński, 2012, A Source Book of the Polish Classical Geography, Dehon, Kraków.

W. Wilczyński, 2021, Przedmowa [w:] Regiony świata. Geografia i geopolityka, PTG, Kraków.

Wykaz literatury uzupełniającej

A. Bonnett, 2008, What is geography? Sage, London.

F. Plit, 2002, Geografia, [w:] Wielka Encyklopedia PWN, tom 10, Wyd. Naukowe PWN, 
Warszawa. 

W. Wilczyński (red.), 2011, Koncepcje Wacława Nałkowskiego w świetle osiągnięć współczesnej 
nauki i filozofii, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, 105, Studia Geographica II.

Wilczyński W., 2007, Leksykon wiedzy geograficznej, Jedność, Kielce.

Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Całkowity Nakład Pracy Studenta)

liczba godzin w kontakcie z 
prowadzącymi

Wykład 30

Konwersatorium (ćwiczenia, laboratorium itd.)

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym

liczba godzin pracy studenta 
bez kontaktu z 
prowadzącymi

Lektura w ramach przygotowania do zajęć 25

Przygotowanie krótkiej pracy pisemnej lub referatu po 
zapoznaniu się z niezbędną literaturą przedmiotu

Przygotowanie projektu lub prezentacji na podany temat 
(praca w grupie)

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 20

Ogółem bilans czasu pracy 75

Liczba punktów ECTS w zależności od przyjętego przelicznika 3


