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Teoria działania Tadeusza Kotarbińskiego

Przedmiot
Punkty
ECTS

4 lub 5

Kierunek

Filozofia/Etyka/Filozofia ogólna/Życie publiczne/Komunikacja społeczna

Wstępne

Umiejętność interpretacji źródeł, znajomość encyklopedyczna klasycznej filozofii

wymagania

praktycznej (Arystoteles, Hume, Kant), Przyda się advanced English.

Prowadzący

Dr Piotr Makowski

Typ zajęć

Zajęcia fakultatywne – wykład (zaliczenie na stopień)
Zajęcia są autorskim wprowadzeniem do prakseologii Tadeusza Kotarbińskiego. Mają
za zadanie przybliżyć dzieło polskiego filozofa, które jako teoria działania stanowiło

Opis

w wielu aspektach przedsięwzięcie pionierskie na skalę światową. Zajęcia mają ukazać

przedmiotu

prakseologię na tle osiągnięć teorii działania głównego nurtu. Wprowadzają w
problematykę dotyczącą skutecznego działania oraz teoretycznych problemów z nim
związanych.

Syllabus:

Wprowadzenie. Prakseologia jako teoria działania i jako integratywna teoria
1 tydzień

skuteczności

w

naukach

praktycznych.

Struktura

badań

prakseologicznych.

Podstawowe rozróżnienia, definicje i demarkacje. Rys historyczny. Program zajęć.
2 tydzień

Reizm

a

intencjonalność

w

prakseologii

–

kwestia

ram

interpretacyjnych.

Problematyczność reistycznej ontologii w teorii działania.
Pojęcie skuteczności działania. Skuteczność a sprawność. Ekonomiczność działania.

3 tydzień

Możliwe metody ugruntowania idei sprawności działania. Sprawność a etyka cnót.
Cnoty prakseologiczne.

4 tydzień

Podstawowa terminologia i pojęcia prakseologii. Czyn prosty, impuls dowolny,
podmiot działający. Kauzalizm Kotarbińskiego a kauzalizm współczesny.
Racjonalny podmiot działań. Racjonalność metodologiczna i substancjalna – T.

5 i 6 tydzień

Kotarbiński a Herbert Simon. Racjonalność ograniczona. Ujęcie Kotarbińskiego w
kategoriach teorii racji do działania.
Organizacja działania przez planowanie. Teoria planów wg Kotarbińskiego a planning

7 i 8 tydzień

theory of intention M.E. Bratmana. Własności planów. Normy zamiaru i normy
planu. Skupianie zamiarów i celów.
Automatyzacja działań. Ujęcie Kotarbińskiego na tle współczesnych koncepcji

9 tydzień

działań

zautomatyzowanych

w

psychologii

poznawczej

i

filozofii.

Problem

intencjonalności działań zautomatyzowanych.
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10 tydzień

11 tydzień
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Instrumentalizacja działań. Działania przy pomocy narzędzi a technika. Działania
umysłowe.
Błąd

praktyczny

–

typologia.

Znaczenie

błędu

praktycznego

dla

pojęcia

normatywności prakseologicznej.
Działanie zbiorowe. Kooperacja pozytywna i negatywna. Ujęcie Kotarbińskiego na tle

13 tydzień

propozycji współczesnych (działanie kolektywne a współdziałanie, intencjonalność,
działanie masowo i minimalnie kolektywne). Problem warunków koniecznych i
wystarczających współdziałania.

14 tydzień

Potencjał teorii skutecznego działania. Prakseologia w zastosowaniach (warsztat).
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