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  pieczęć i podpis dziekana 

…………………………………………… 
 
 

Studia wyższe 

na kierunku 

FILOZOFIA 

Dziedzina/y dziedzina nauk humanistycznych 

Dyscyplina wiodąca  

(% udział) 

Filozofia 100% 

Pozostałe dyscypliny  
(% udział) 

 

Poziom Drugi 

Profil Ogólnoakademicki 

Forma prowadzenia Stacjonarna 

Specjalności  Specjalność nauczycielska, Specjalność badawczo-rozwojowa 

Punkty ECTS 120 

Czas realizacji 
(liczba semestrów) 

4 semestrów (2lata) 

Uzyskiwany 
tytuł zawodowy 

Magister  

Warunki przyjęcia 
na studia 

Posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia (licencjackich) 
oraz pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego.  

Kryteria kwalifikacji: konkurs dyplomów. 
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Efekty uczenia się 
 

Symbol efektu 
kierunkowego 

Kierunkowe efekty uczenia się 

Odniesienie do efektów uczenia się zgodnych  
z Polską Ramą Kwalifikacji 

Symbol  
charakterystyk  
uniwersalnych  

I stopnia1 

Symbol charakterystyk II 
stopnia2 

 
 

                                                           WIEDZA 

K_W01 Zna historię filozofii Zachodu, zwłaszcza 
XX w. 

P7U_W P7S_WG 

K_W02 Zna aktualny stan badań w wybranej przez 
siebie dyscyplinie filozoficznej. 

P7S_WG 

K_W03 Zna miejsce filozofii w całości kultury 
współczesnej, rozumie zależność idei 
filozoficznych od sytuacji społeczno-
politycznej, w jakiej idee te powstają i 
zyskują akceptację. 

P7S_WG 

K_W04 Wie, w jaki sposób funkcje poznawcze 
człowieka oraz jego związki ze światem 
zależą od ludzkiego ciała. 

P7S_WG 

K_W05 
Zna aktualną sytuację religijną, potrafi 
analizować i oceniać doktryny religijne przy 
użyciu terminologii filozoficznej. 

P7S_WG 

K_W06 Zna zasady racjonalności, poprawnego 
formułowania i uzasadniania twierdzeń. 

P7S_WG 

K_W07 Zna w pogłębionym stopniu metody analizy 
i interpretacji tekstów filozoficznych. 

P7S_WG 

K_W08 Zna zarówno zagrożenia, jak i szanse, przed 
jakimi stoi dziś ludzkość, związane z 
globalizacją, procesami demograficznymi, 
destrukcją środowiska przyrodniczego, 
zmianami klimatycznymi itd. 

P7S_WK 

K_W09 Zna i rozumie podstawowe dylematy etyczne 
współczesności. 

P7S_WK 

K_W10 Rozumie w jaki sposób filozofia bazuje na 
dorobku innych nauk, aby rozwijać i 
weryfikować własne hipotezy oraz wie, jaki 
wkład filozofia może wnieść w rozwój  
innych nauk. 
 

P7S_WG 

 
 
 
 

                                                 
1
 Zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U.  

z 2016, poz.64) 

 
2
 Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w 

sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy 

Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r., poz. 2218). 
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                                                    UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 
 

Potrafi wskazać i scharakteryzować związki 
między poszczególnymi dyscyplinami 
filozoficznymi na gruncie filozofii XX 
wieku. 

P7U_U P7S_UW 

K_U02 Potrafi zrekonstruować główne założenia 
poszczególnych dyscyplin filozoficznych na 
gruncie filozofii XX wieku. 

P7S_UW 

K_U03 Potrafi samodzielnie analizować i 
interpretować teksty filozoficzne. 

P7S_UW 

K_U04 Potrafi samodzielnie stworzyć bibliografię 
naukową dla wybranego przez siebie tematu. 

P7S_UU 

K_U05 Potrafi wskazać i scharakteryzować 
podstawowe uwarunkowania społeczno-
ekonomiczne myślenia naukowego. 

P7S_UW 

K_U06 Potrafi komunikować i uzasadniać swoje 
poglądy filozoficzne również 
przedstawicielom innych dyscyplin 
naukowych. 

P7S_UK 
P7S_UO 

K_U07 Potrafi dyskutować postulowane przez siebie 
rozwiązania teoretyczne 

P7S_UK 
P7S_UO 

K_U08 Posługuje się językiem obcym na poziomie 
B+ Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego 

P7S_UK 

                                           KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 Zdaje sobie sprawę z tego, co wie i umie, a 
zarazem jest świadom/a, gdzie jej/go wiedza 
oraz umiejętności się kończą – i jest 
gotowa/ów do uczenia się przez całe życie. 

P7U_K P7S_KK 

K_K02 Docenia rolę wiedzy w rozwiązywaniu 
problemów indywidualnych i społecznych. 

P7S_KK 

K_K03 Rozpoznaje i szanuje autorytety w danej 
dziedzinie. 

P7S_KK 

K_K04 Wyraża się, w mowie i w piśmie, jasno. 
Wygłaszane twierdzenia uzasadnia. Stara się 
eliminować błędy logiczne w 
rozumowaniach własnych i ludzi ze swego 
otoczenia. 

P7S_KO 

K_K05 Odpowiedzialnie traktuje swe obowiązki, a 
zadania, jakie przed nią/nim stoją podejmuje 
w sposób twórczy, szukając nowych, 
lepszych sposobów ich realizacji. 

P7S_KO 

P7S_KR 

K_K06 Jest obywatelką/em świata, otwartą/ym na 
inne niż rodzime formy kulturowe, zwyczaje, 
systemy etyczne, polityczne i religijne, 
gotowa/ów uczyć się od nich. 

P7S_KO 

P7S_KR 

K_K07 Jest przygotowana/y do odbioru rozmaitych 
form sztuki wysokiej. 

P7S_KR 
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Sylwetka absolwenta 

Absolwent zna w stopniu poszerzonym główne systemy filozofii Zachodu i innych kręgów 
cywilizacyjnych, co uzupełnia znajomość doktryn wielkich religii. Ma pogłębioną wiedzę z zakresu 
filozofii człowieka, a także filozofii społecznej i politycznej, zarówno w ujęciu opisowym, jak i 
normatywnym. Ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych oraz wiedzę i 
świadomość podstawowych dylematów etycznych współczesnego świata. Stawia i bada hipotezy 
dotyczące normatywnego ugruntowania różnych instytucji społecznych oraz różnych zjawisk 
społecznych. Ma rozwinięte umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania 
sytuacji społecznych oraz analizowania motywów i wzorców ludzkich zachowań. Potrafi integrować i 
wykorzystywać teoretyczną wiedzę z zakresu filozofii i etyki w celu analizy złożonych problemów 
społecznych i badawczych. 

Uzyskiwane 
kwalifikacje 

oraz uprawnienia 
zawodowe 

Absolwent studiów z filozofii posiada pogłębione zrozumienie otaczającego go świata i ludzi, z 
którymi się styka (również pochodzących z innych kręgów kulturowych). Potrafi w sposób 
kompetentny uczestniczyć w toczących się w przestrzeni społecznej i mediach debatach 
światopoglądowych, naukowych, a także tych z zakresu sztuki. Zna i analizuje fundamentalne 
uwarunkowania swojego własnego bytu, jak i bytu innych ludzi – zarówno od strony społeczno-
ekomicznej, jak i egzystencjalnej, czy cielesnej. Posiada umiejętność szybkiej adaptacji do 
dynamicznie zmieniającej się sytuacji na rynku pracy. 
 
Absolwent po specjalności badawczo-rozwojową posiada pogłębioną świadomość społeczno-
ekonomicznych oraz kulturowych uwarunkowań otaczającego go świata oraz gruntowną wiedzę na 
temat psycho-biologicznych czynników warunkujących funkcjonowanie jednostek. Posiada także 
umiejętność krytycznego myślenia, gromadzenia i opracowywania informacji (danych) oraz 
swobodnego operowania słowem.  Uzyskuje kwalifikacje do wykonywania pracy o charakterze 
naukowo-badawczym, kreatywnym, czy twórczym. 
 
Absolwent po specjalności nauczycielskiej uzyskuje kwalifikacje pedagogiczne w zakresie nauczania 
filozofii w szkole ponadpodstawowej. Ponadto studia przygotowują do pracy w instytucjach 
oświatowych, wszędzie tam, gdzie wiedza z zakresu filozofii i etyki jest przydatna. 

Dostęp do dalszych 
studiów 

Absolwent zyskuje uprawnienia do podjęcia studiów trzeciego stopnia lub studiów podyplomowych. 

 
 

Jednostka naukowo-dydaktyczna właściwa 
merytorycznie dla tych studiów 

Instytut Filozofii i Socjologii 

 
 
 
 


