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1. Podstawowe informacje o kierunku studiów
a. Nazwa kierunku studiów

Filozofia

b. Poziom kształcenia

Studia pierwszego stopnia

c. Profil kształcenia

ogólnoakademicki

d. Forma studiów

stacjonarne

e. Lista punktów ECTS konieczna
do uzyskania kwalifikacji
f. Liczba semestrów

180
6

g. Tytuł zawodowy uzyskany
przez absolwenta
h. Przyporządkowanie do dyscyplin:

licencjat
filozofia 94%,
nauki o komunikacji społecznej
i mediach 4%,
nauki prawne 2%

i. Dyscyplina wiodąca

filozofia

j. Język, w którym odbywa się kształcenie

polski

2. Odniesienie kierunkowych efektów uczenia się do charakterystyk drugiego stopnia efektów
uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 PRK
OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
DLA KIERUNKU FILOZOFIA
STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
Cykl dydaktyczny 2019/2020
Objaśnienie oznaczeń:
K (przed podkreślnikiem) – kierunkowe efekty uczenia się
W – kategoria wiedzy
U – kategoria umiejętności
K (po podkreślniku) – kategoria kompetencji społecznych
P6S – Charakterystyki drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji – poziom 6 (studia I stopnia)
WG – kategoria wiedzy, zakres i głębia – kompletność perspektywy poznawczej i zależności
WK – kategoria wiedzy, kontekst – uwarunkowania, skutki
UW – kategoria umiejętności, wykorzystanie wiedzy – rozwiązywane problemy i wykonywane zadania
UK – kategoria umiejętności, komunikowanie się – odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w
środowisku naukowym i posługiwanie się językiem obcym
UO – kategoria umiejętności, organizacja pracy – planowanie i praca zespołowa
UU – kategoria umiejętności, uczenie się – planowanie własnego rozwoju i rozwoju innych osób
KK – kategoria kompetencje, oceny – krytyczne podejście
KO – kategoria kompetencje, odpowiedzialność – wypełnianie zobowiązań społecznych i działanie na rzecz interesu
publicznego
KR – kategoria kompetencje, rola zawodowa – niezależność i rozwój etosu

Kierunkowe
efekty
kształcenia.
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Po ukończeniu studiów
Odniesienie do
pierwszego stopnia na
charakterystyk I
kierunku studiów filozofia
stopnia
absolwent:
WIEDZA (absolwent zna i rozumie)
zna i rozumie na poziomie
podstawowym rolę refleksji
P6U_W
filozoficznej w kształtowaniu
kultury
ma podstawową wiedzę
o miejscu i znaczeniu filozofii
w relacji do nauk oraz
P6U_W
o specyfice przedmiotowej
i metodologicznej filozofii
zna podstawową terminologię
P6U_W
filozoficzną w języku polskim
ma wiedzę o normach
konstytuujących i regulujących
struktury i instytucje społeczne
oraz o źródłach tych norm, ich
P6U_W
naturze, zmianach i drogach
wpływania na ludzkie
zachowania
zna podstawową terminologię
filozoficzną w wybranym języku
P6U_W
obcym
zna zależności między głównymi
P6U_W
subdyscyplinami filozoficznymi
ma uporządkowaną znajomość
i rozumie główne kierunki
w obrębie bloków subdyscyplin
filozoficznych: 1) logika,
metafizyka, epistemologia,
P6U_W
filozofia umysłu lub 2) etyka,
filozofia polityki, filozofia
społeczna, lub 3) estetyka,
filozofia kultury
zna i rozumie główne kierunki
i stanowiska współczesnej
P6U_W
filozofii
zna i rozumie historyczny
charakter kształtowania się idei
P6U_W
filozoficznych
zna idee i argumenty wybranych
klasycznych autorów
P6U_W
filozoficznych na podstawie
samodzielnej lektury ich pism
zna ogólne zależności między
kształtowaniem się idei
P6U_W
filozoficznych a zmianami
w kulturze i w społeczeństwie
zna podstawowe metody
P6U_W

Odniesienie do
charakterystyk II
stopnia

P6S_WG

P6S_WG
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P6S_WG
P6S_WG
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badawcze i strategie
argumentacyjne właściwe dla
jednego z bloków głównych
subdyscyplin filozoficznych: 1)
logika, metafizyka,
epistemologia, filozofia umysłu
lub 2) etyka, filozofia polityki,
filozofia społeczna, lub 3)
estetyka, filozofia kultury
ma podstawową wiedzę
o obecności idei filozoficznych
w dziełach polskiej kultury
P6U_W
i o zaangażowaniu filozofów
w życie kulturalne kraju
zna metody interpretacji tekstu
P6U_W
filozoficznego
wykorzystuje narzędzia
wyszukiwawcze ukierunkowane
na dziedziny filozoficzne różne
P6U_W
dziedziny nauki oraz inne
dziedziny życia społecznego
zna zasady publikacji tekstu
filozoficznego i ma podstawowe
P6U_W
informacje o odbiorcach
literatury filozoficznej
Ma podstawową wiedzę na temat
zasad wyszukiwania informacji i
konstrukcji narzędzi
P6U_W
wyszukiwania informacji w
środowisku cyfrowym
Ma podstawową wiedzę z
zakresu zarządzania
informacjami osobistymi i
P6U_W
zarządzania informacjami w
różnego typu organizacjach
Ma podstawową wiedzę na temat
P6U_W
praw własności intelektualnej
UMIEJĘTNOŚCI (absolwent potrafi)
wyszukuje, analizuje, ocenia,
selekcjonuje i wykorzystuje
P6U_U
informacje ze źródeł pisanych
i elektronicznych
samodzielnie zdobywa wiedzę
P6U_U
czyta i interpretuje tekst
filozoficzny
słucha ze zrozumieniem ustnej
prezentacji idei i argumentów
filozoficznych
poprawnie stosuje poznaną
terminologię filozoficzną
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trafnie definiuje pojęcia języka
potocznego i poprawnie
projektuje definicje własnych
terminów używanych we
własnych wypowiedziach
analizuje argumenty
filozoficzne, identyfikuje ich
kluczowe tezy i założenia
wykrywa zależności między
tezami badanych pisemnych
i ustnych wypowiedzi
filozoficznych
zna podstawy logiki oraz typowe
strategie argumentacyjne
uzasadnia i krytykuje
uogólnienia w świetle
dostępnych świadectw
empirycznych
przytacza główne tezy badanych
wypowiedzi filozoficznych,
stosownie do ich istotności
wykrywa proste zależności
między kształtowaniem się idei
filozoficznych a procesami
społecznymi i kulturalnymi
formułuje w mowie i na piśmie
problemy filozoficzne, stawia
tezy oraz artykułuje własne
poglądy w sprawach
społecznych
i światopoglądowych
pisze proste rozprawki
z samodzielnym doborem
literatury
samodzielnie tłumaczy z języka
polskiego na wybrany język
obcy prosty tekst filozoficzny
samodzielnie tłumaczy
z wybranego języka obcego na
język polski średnio trudny tekst
filozoficzny
dobiera strategie
argumentacyjne, na poziomie
elementarnym konstruuje
krytyczne argumenty, formułuje
odpowiedzi na krytykę
identyfikuje normatywne
ugruntowanie różnych instytucji
społecznych oraz normatywne
uwarunkowania różnych zjawisk
społecznych
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prowadzi na poziomie
podstawowym pracę badawczą
pod kierunkiem opiekuna
naukowego lub kierownika
zespołu badawczego
rozumie odmienne postrzeganie
życia społecznego przez osoby
pochodzące z różnych środowisk
i kultur
rekonstruuje i konstruuje
różnego rodzaju argumentacje,
odwołując się do podstawowych
przesłanek normatywnych
danego stanowiska lub do
założeń światopoglądowych
bądź wyobrażeń kulturowych
Wykorzystuje odpowiednie
metody wyszukiwania i
przetwarzania informacji
(jakościowe i ilościowe)
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KOMPETENCJE SPOŁECZNE (absolwent jest gotów do)
zna zakres posiadanej przez
siebie wiedzy i posiadanych
umiejętności, rozumie potrzebę
P6U_K
ciągłego dokształcania się
i rozwoju zawodowego
jest otwarty na nowe idee
i gotów do zmiany opinii
P6U_K
w świetle dostępnych danych
i argumentów
na podstawie twórczej analizy
nowych sytuacji i problemów
P6U_K
samodzielnie formułuje
propozycje ich rozwiązania
samodzielnie podejmuje
i inicjuje proste działania
P6U_K
badawcze
efektywnie organizuje własną
pracę i krytycznie ocenia jej
P6U_K
stopień zaawansowania
rozumie problematykę etyczną
związaną z odpowiedzialnością
za trafność przekazywanej
wiedzy, z uczciwością naukową
P6U_K
oraz rzetelnością i uczciwością
w sytuacji prowadzenia sporu
filozoficznego
wykazuje motywację do
zaangażowanego uczestnictwa
P6U_K
w życiu społecznym
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ma świadomość znaczenia
europejskiego dziedzictwa
filozoficznego dla rozumienia
wydarzeń społecznych
i kulturalnych
ma świadomość znaczenia
refleksji humanistycznej dla
kształtowania się więzi
społecznych
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3.Sumaryczne wskaźniki charakteryzujące program studiów
łączna liczba godzin zajęć
procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej
liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin - w
przypadku programu studiów dla kierunku
przyporządkowanego do więcej niż jednej
dyscypliny
łączna liczba punktów ECTS jaką student uzyskuje w
ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim
udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób
prowadzących zajęcia
łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje
w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych, do
których odnoszą się efekty uczenia się
liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w
ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub
nauk społecznych (w wymiarze nie mniejszym niż 5
punktów ECTS - w przypadku kierunków studiów
przypisanych do dyscyplin w ramach dziedzin
innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub
nauki społeczne)
liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w
ramach zajęć wybieranych (w wymiarze nie
mniejszym niż 30% punktów ECTS koniecznych do
ukończenia studiów)
łączna liczba punktów ECTS, którą student musi
zdobyć, realizując moduły kształcenia oferowane w
formie zajęć ogólnouczelnianych lub na innym
kierunku studiów
łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje
w ramach zajęć kształtujących umiejętności
praktyczne (w wymiarze większym niż 50% liczby
punktów ECTS koniecznych do ukończenia studiów)
- w przypadku programu studiów dla kierunku o
profilu praktycznym
łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje
w ramach zajęć związanych z prowadzoną w Uczelni
działalnością naukową w dyscyplinie lub
dyscyplinach do których został przyporządkowany
kierunek studiów (w wymiarze większym niż 50%
liczby punktów ECTS koniecznych do ukończenia
studiów) - w przypadku programu studiów dla
kierunku o profilu ogólnoakademickim
łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość (w wymiarze nie większym niż 50% liczby
punktów ECTS koniecznych do ukończenia studiów)

1750 godzin plus kursy zmienne
ogólnouczelniane i praktyka
zawodowa
filozofia - 94%,
nauki o komunikacji społecznej i
mediach - 4%,
nauki prawne - 2%

170

24

8

56

10

Nie dotyczy

105

0

