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Teoria w praktyce.
Uwagi o roli filozofii w nauczaniu zarzadzania
na poziomie studiów uniwersyteckich

Myslenie abstrakcyjne sprzyja skutecznosci dzialania. W pracy niniejszej to
twierdzenie zostaje zilustrowane analiza funkcji wykladu filozofii w nauczaniu
zarzadzania na poziomie studiów uniwersyteckich.
Zaklada sie tu, ze glównym celem wykladu filozofii nie jest pamieciowe
opanowanie nazwisk filozofów i ich pogladów, gdyz ta wiedza nalezy bardziej do
historii (a dokladniej do historii filozofii) niz do filozofii jako takiej. Nie bedzie
sie tu filozofii utozsamiac zjakims okreslonym nurtem filozoficznym. Wiedza
filozoficzna, o której tu bedzie mowa, dotyczy ogólnych zalozen i metod myslenia
oraz sposobu ich funkcjonowania w systemie wiedzy. W tym aspekcie filozofia
jest pokrewna logice i metodologii naukI.
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Kazdy niemalze nurt filozofii rosci sobie pretensje do tego, by zdefiniowac filozofie w swoisty dla siebie sposób i traktowac te definicje tak, jakby byla "jedyna sluszna" lub "najlepsza"
opcja terminologiczna. Filozofia to jedna z naj starszych dziedzin wiedzy. W tym czasie slowem
"filozofia" oznaczano rózne dziedziny wiedzy i aktywnosci czlowieka. Ze wzgledu na aktualna
wieloznacznosc terminu "filozofia" nie bedzie sie tu proponowac jego definicji sprawozdawczej.
Postawione w tytule pytanie tego nie wymaga. Praca ograniczy sie do regulujacego okreslenia
roli filozofii w dzialaniu czlowieka i w naukach aplikacyjnych zwiazanych z zarzadzaniem.
Twierdze, ze filozofia:
a. dazy do definicji rzeczowych okreslajacych przedmiot (dzialania lub nauki) i
b. wskazuje istotne rysy (ustala model) rzeczywistosci, którego dotyczy dana nauka lub
dane dzialanie.
Nurty neopozytywizmu i filozofii analitycznej ograniczaja wiedzotwórcza role filozofii tylko
do wskazanych tu jej funkcji. Ja tego tu nie robie. Nie twierdze, ze ich spelnianie jest glównym
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Nurty neopozytywizmu i filozofii analitycznej ograniczaja wiedzotwórcza role filozofii tylko
podporzadkowana jest dzialaniu. W róznych rodzajach dzialania, ze wzgledu na ich cele, rózne
do wskazanych tu jej funkcji. Ja tego tu nie robie. Nie twierdze, ze ich spelnianie jest glównym
cechy badanej rzeczywistosci mozna uznac za istotne (dla realizacji tych celów). W tym ujeciu
pojecie istoty zastepuje sie zwykle pojeciem modelu, na który skladaja sie te cechy rzeczywistosci
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