UNIWERSYTET GDAŃSKI
WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

INFORMACJE OGÓLNE
O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA
na kierunku FILOZOFIA
(studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne)
 OBSZAR KSZTAŁCENIA
Filozofia (studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne) w UG, to kierunek
studiów stanowiący wyodrębnioną część jednego obszaru kształcenia - nauki
humanistyczne -realizowany w uczelni w sposób określony przez program
kształcenia.
 FORMA STUDIÓW
Kierunek Filozofia (studia I i II stopnia) realizowany jest w formie studiów
stacjonarnych i niestacjonarnych.
 POZIOM KSZTAŁCENIA
Kierunek Filozofia (studia stacjonarne i niestacjonarne) w UG realizowany jest na
studiach pierws zego i drugiego stopnia.
 PROFIL KSZTAŁCENIA
Profil kształcenia na kierunku Filozofia (studia I i II stopnia, stacjonarne i
niestacjonarne) w UG, to profil ogólnoakademicki. Oznacza to, że kształcenie
odbywa się z uwzględnieniem modułu zajęć, służących zdobywaniu przez studenta
pogłębionych umiejętności teoretycznych.


CZAS TRWANIA STUDIÓW

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia na kierunku Filozofia trwają sześć semestrów.
Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia na kierunku Filozofia trwają cztery semestry.


LICZBA ECTS

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia na kierunku Filozofia zakładają uzyskanie
180 ECTS.
Wskaźnik S wykazujący procent godzin kontaktowych wynosi 0,88 ( S: [180ECTS-(2ECTS
praktyki zawodowe + 20ECTS z seminarium lic.)] : 180= [180-22] :180= 158:180= 0,88) z
czego wynika, że 90% programu kształcenia realizowane jest w godzinach
kontaktowych. Zob. Uchwała nr 2/2012 Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewniania
Jakości Kształcenia w UG z dnia 14 stycznia 2012.

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia na kierunku Filozofia zakładają uzyskanie
120 ECTS.
Wskaźnik S wykazujący procent godzin kontaktowych wynosi 0,76 ( S: [120ECTS- 29
ECTS z seminarium mgr] : 120= 91:120= 0,76) z czego wynika, że 76% programu
kształcenia realizowane jest w godzinach kontaktowych. Zob. Uchwała nr 2/2012
Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia w UG z dnia 14 stycznia
2012.
Ponadto na kierunku Filozofia (studia stacjonarne i niestacjonarne):
a. na studiach I stopnia zajęcia do wyboru stanowią 64 (35%) punktów ECTS punktów
ECTS),
b. na studiach II stopnia zajęcia do wyboru stanowią 74 (60%) punktów ECTS.
 TYTUŁ ZAWODOWY ABSOLWENTA
Tytuł zawodowy absolwenta studiów I stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych ,
na kierunku Filozofia: licencjat . Uzyskanie tego tytułu jest równoznaczne z
uzyskaniem kwalifikacji i dyplomu to potwierdzającego; w szczególności oznacza
osiągnięcie wszystkich założonych dla kierunku Filozofia studia I stopnia efektów
kształcenia.
Tytuł zawodowy absolwenta studiów II stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych
na kierunku Filozofia: magister. Uzyskanie tego tytułu jest równoznaczne z
uzyskaniem kwalifikacji i dyplomu to potwierdzającego; w szczególności oznacza
osiągnięcie wszystkich założonych dla kierunku Filozofia II stopnia efektów
kształcenia.
 ODNIESIENIE DO DZIEDZIN I DYSCYPLIN
Dziedziny nauki i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty kształcenia na
kierunku: Filozofia to przede wszystkim obszar nauk humanistycznych, dyscypliny
specyficzne dla kierunku oraz psychologia i socjologia.
 ZWIĄZEK Z MISJĄ I STRATEGIĄ ROZWOJU Uniwersytetu Gdańskiego:
Kształcenie na kierunku Filozofia (studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne)
jest realizowane zgodnie z misją i strategią rozwoju UG oraz WNS, a przede wszystkim
jest nakierowane na przekazywanie wiedzy oraz kształtowanie umiejętności i kompetencji
społecznych przydatnych do zdobywania dobrej intelektualnej i społecznej pozycji w
środowisku naukowym i kulturalnym regionu i państwa.
 OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA
Na kierunku Filozofia - studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne przewidziano trzy
specjalności:
1. Specjalność: kulturowo-estetyczna
2. Specjalność: teoretyczna
3. Specjalność: społeczno-etyczna
Na kierunku Filozofia-studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne nie przewidziano
specjalności.

Celem kształcenia na kierunku Filozofia (studia I i II stopnia, stacjonarne i
niestacjonarne) jest wykształcenie absolwentów posiadających ogólną wiedzę filozoficzną i
metafilozoficzną, w zakresie głównych dyscyplin filozoficznych (m. in. ontologii,
epistemologii, antropologii, etyki, estetyki, filozofii polityki) oraz dyscyplin, których
przedmiotem jest filozofia (np. historia filozofii, metodologia nauk), a także umiejętność
zdobywania, gromadzenia i samodzielnego analizowania tej wiedzy, ponadto samodzielnego
formułowania własnego stanowiska w zakresie podstawowych problemów filozoficznych,
popartego poprawnie skonstruowanymi argumentami.
FILOZOFIA, STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE
Absolwenci kierunku Filozofia studiów pierwszego stopnia uzyskując wiedzę w zakresie
kształconej specjalności (moduł M7a: estetyczno-kulturowej, moduł M7b: społeczno-etycznej
i moduł M7c: teoretycznej), będą także zdolni do podjęcia studiów drugiego stopnia,
zakończonych uzyskaniem stopnia magistra filozofii lub innych kierunków humanistycznych
lub społecznych.
Sylwetka absolwenta i możliwość zatrudnienia
Absolwent studiów I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Filozofia
otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Podczas studiów zdobywa wiedzę i umiejętności w
zakresie przedmiotów kształcenia ogólnego i przedmiotów stanowiących fundament
wykształcenia filozoficznego: historii filozofii, logiki i etyki. Zna inne dyscypliny
filozoficzne, konkretne tradycje i szczegółowe zagadnienia, stosownie do zainteresowań.
Zapoznaje się z dziedzinami filozoficznymi, problematyką filozoficzną i specyfiką myślenia
filozoficznego. Wykształca umiejętność analizy i interpretacji tekstów (nie tylko
filozoficznych), twórczego i krytycznego myślenia oraz artykulacji i uzasadniania własnych
poglądów.
Poza wykształceniem ogólnym proponuje się studiującemu pogłębienie wiedzy i
doskonalenie umiejętności w ramach jednego z trzech specjalności (modułów) wybieranej po
pierwszym roku studiów:
1. M7a: kulturowo-estetycznej (pogłębienie wiedzy estetycznej, wiedzy o wartościach i
kulturze),
2. M7b: społeczno-etycznej (pogłębienie wiedzy etycznej i wiedzy o społeczeństwie),
3. M7c: teoretycznej (dla zainteresowanych
epistemologii nauk formalnych i przyrodniczych).

filozoficznymi problemami ontologii,

Studia przygotowują do pracy w instytucjach kulturalnych, opiekuńczych i oświatowych, do
zawodu animatora kultury, nauczyciela filozofii, etyki i wiedzy o społeczeństwie w
szkolnictwie podstawowym i gimnazjalnym (po uzupełnieniu kursu pedagogicznego). Dają
także gruntowną podstawę do kontynuowania nauki na różnych kierunkach studiów
humanistycznych, a szczególnie na filozoficznych studiach drugiego stopnia.

Sylwetka Absolwenta Specjalności Kulturowo -Estetycznej (M7a)
Cel:
Zasadniczym celem specjalności kulturowo-estetyczne j jest wykształcenie studentów w
zakresie filozofii i jej dyscyplin pomocniczych. Absolwent filozofii powinien poza ogólną
wiedzą na temat podstawowych dyscyplin filozoficznych posiadać szczegółową znajomość
problematyki w zakresie filozofii społecznej, politycznej i etyki. Studia filozoficzne kształcą
umiejętność krytycznego myślenia; analizy tekstów filozoficznych i dyskusji z zajmowanymi
w nich stanowiskami, oraz formułowania własnych przekonań i przemawiających na ich r zecz
argumentów.
Charakterystyka
Absolwent I stopnia studiów filozoficznych na Uniwersytecie Gdańskim powinien posiadać:
1. ogólną znajomość historii filozofii oraz obecnie dyskutowanych problemów w
ramach różnych dyscyplin filozoficznych (wykłady i ćwiczenia kursoryczne);
2. szczegółową wiedzę na temat dyscyplin filozoficznych charakterystycznych
dla konkretnej specjalizacji (wykłady kursoryczne dla danej specjalizacji,
wykłady monograficzne i fakultety);
3. umiejętność krytycznej analizy tekstów, stawiania popartych racjami pytań,
dyskusji na temat formułowanych w tekstach filozoficznych (i nie tylko)
stanowisk, formułowania własnych argumentów i tez, konstruowania
wypowiedzi i rozpraw filozoficznych (ćwiczenia, konwersatoria i seminaria)
Absolwenta specjalności filozofia kulturowo-estetyczna charakteryzuje posiadanie wiedzy z
zakresu:
1. estetyki i filozofii sztuki (historia estetyki, teorii estetycznych;
problematyka istoty piękna i innych wartości estetycznych, istoty i
istnienia dzieła sztuki oraz wartości jakie ma egzemplifikować, teorii
przeżycia artystycznego i oceny artystycznej; teorii twórczości
artystycznej; problematyka z zakresu estetyki poszczególnych typów
twórczości artystycznej: filozofii muzyki, dzieła literackiego,
architektury itd.)
2. filozofii i socjologii kultury (problematyka czynności kulturowych
człowieka, istoty wytworów tych czynności)
3. krytyki artystycznej
Absolwent filozofii o tej specjalności jest przygotowany do analizy różnych zjawisk i
problemów, które pojawiają się we współczesnych społeczeństwach, związanych z ich
licznymi przemianami społecznymi i kulturowymi.
Przyszłe zatrudnienie
Absolwenci specjalności kulturowo-estetyczne j posiadają ogólne humanistyczne
wykształcenie, przeto charakteryzują się bardzo szerokimi horyzontami myślenia, nie
zamykają się w jednej wąsko ograniczonej specjalności, tylko są przygotowani do
podejmowania różnych wyzwań na rynku pracy; nabyli bowiem umiejętność szybkiego i
rozumiejącego przyswajania wiedzy. W dobie, gdy rynek pracy szybko się zmienia taka
umiejętność jest bardzo cenna. Absolwenci mogą pracować jako:
- pracownicy galerii, muzeów;
- animatorzy kultury;
- pracownicy mediów (prasa i telewizja);

- krytycy sztuki;
- recenzenci teatralni, filmowi;
Studia na tym kierunku bardzo dobrze przygotowują do podjęcia uzupełniających studiów
magisterskich zarówno na filozofii jak i innych kierunkach humanistycznych i społecznych.
Sylwetka Absolwenta Specjalności Społeczno-Etycznej (M7b)
Cel:
Zasadniczym celem specjalności społeczno-etyczne j jest wykształcenie studentów w
zakresie filozofii i jej dyscyplin pomocniczych. Absolwent filozofii powinien poza ogólną
wiedzą na temat podstawowych dyscyplin filozoficznych posiadać szczegółową znajomość
problematyki w zakresie filozofii społecznej, politycznej i etyki. Studia filozoficzne kształcą
umiejętność krytycznego myślenia; analizy tekstów filozoficznych i dyskusji z zajmowanymi
w nich stanowiskami, oraz formułowania własnych przekonań i przemawiających na ich rzecz
argumentów.
Charakterystyka
Absolwent studiów filozoficznych I stopnia na Uniwersytecie Gdańskim powinien posiadać:
1. ogólną znajomość historii filozofii oraz obecnie dyskutowanych problemów w ramach
różnych dyscyplin filozoficznych (wykłady i ćwiczenia kursoryczne);
2. szczegółową wiedzę na temat dyscyplin filozoficznych charakterystycznych dla
konkretnej specjalizacji (wykłady kursoryczne dla danej specjalizacji, wykłady
monograficzne i fakultety);
3. umiejętność krytycznej analizy tekstów, stawiania popartych racjami pytań, dyskusji
na temat formułowanych w tekstach filozoficznych (i nie tylko) stanowisk,
formułowania własnych argumentów i tez, konstruowania wypowiedzi i rozpraw
filozoficznych (ćwiczenia, konwersatoria i seminaria)
Absolwenta specjalności filozofia społeczno-etyczna charakteryzuje posiadanie wiedzy z
zakresu:
a. filozofii społeczno-politycznej (np. koncepcje społeczeństwa, ustrojów
politycznych, źródła obowiązku społecznego i politycznego, problem
sprawiedliwości społecznej, międzynarodowej, problemów związanych ze
zjawiskiem globalizacji, problem wielokulturowego społeczeństwa);
b. etyki: ogólnej (np. teorii etycznych, różnych sposobów uzasadniania
moralności, źródeł normatywność obligacji moralnych), etyki szczegółowej
(np. bioetyki, etyki społecznej politycznej, zawodowej), metaetyki (np.
kwestie związane z istnieniem i naturą faktów moralnych oraz ludzkimi
możliwościami poznawczymi w tym zakresie);
Absolwent filozofii o tej specjalności jest przygotowany do analizy różnych zjawisk i
problemów, które pojawiają się we współczesnych społeczeństwach, związanych z ich
licznymi przemianami społecznymi i kulturowymi (np. problemu sprawiedliwości społecznej,
społeczeństwa wielokulturowego) oraz rozwojem nauki i technologii (np. problemu inżynierii
genetycznej i klonowania). Rozumie te zjawiska i potrafi je oceniać w aspekcie moralnym,
społecznym i politycznym.
Przyszłe zatrudnienie
Absolwenci specjalności społeczno-etycznej posiadają ogólne humanistyczne wykształcenie,
przeto charakteryzują się bardzo szerokimi horyzontami myślenia, nie zamykają się w jednej

wąsko ograniczonej specjalności, tylko są przygotowani do podejmowania różnych wyzwań
na rynku pracy; nabyli bowiem umiejętność szybkiego i rozumiejącego przyswajania wiedzy.
W dobie, gdy rynek pracy szybko się zmienia taka umiejętność jest bardzo cenna. Absolwenci
mogą pracować jako:
- nauczyciele etyki i wiedzy o społeczeństwie (po uzupełnieniu wiedzy pedagogicznej);
- animatorzy kultury;
- pracownicy mediów (prasa i telewizja);
- rzecznicy prasowi,
Sylwetka Absolwenta Specjalności Teoretyczne j (M7c)
Cel:
Zasadniczym celem specjalności teoretycznej jest wykształcenie studentów w zakresie
filozofii i jej dyscyplin pomocniczych. Absolwent filozofii powinien poza ogólną wiedzą na
temat podstawowych dyscyplin filozoficznych posiadać szczegółową znajomość
problematyki w zakresie filozofii przyrody, filozofii nauki, filozofii nauk formalnych. Studia
filozoficzne kształcą umiejętność krytycznego myślenia; analizy tekstów filozoficznych i
dyskusji z zajmowanymi w nich stanowiskami, oraz formułowania własnych przekonań i
przemawiających na ich rzecz argumentów.
Charakterystyka
Absolwent studiów I stopnia filozoficznych na Uniwersytecie Gdańskim powinien posiadać:
1. ogólną znajomość historii filozofii oraz obecnie dyskutowanych problemów w ramach
różnych dyscyplin filozoficznych (wykłady i ćwiczenia kursoryczne);
2. szczegółową wiedzę na temat dyscyplin filozoficznych charakterystycznych dla
konkretnej specjalizacji (wykłady kursoryczne dla danej specjalizacji, wykłady
monograficzne i fakultety);
3. umiejętność krytycznej analizy tekstów, stawiania popartych racjami pytań, dyskusji
na temat formułowanych w tekstach filozoficznych (i nie tylko) stanowisk,
formułowania własnych argumentów i tez, konstruowania wypowiedzi i rozpraw
filozoficznych (ćwiczenia, konwersatoria i seminaria)
Absolwenta specjalności filozofia teoretyczna charakteryzuje posiadanie wiedzy z zakresu:
a. filozofii przyrody (problematyki istoty czasu, przestrzeni, materii;
problematyki genezy i granic życia, problematyki ewolucji; zagadnień relacji
umysł- mózg)
b. filozofii logiki i matematyki
c. teorii nauki (problemów współczesnej nauki, dziejów nauki, metodologii nauk
przyrodniczych)
d. ontologii i epistemologii w zakresie rozszerzonym,
Absolwent filozofii o tej specjalności jest przygotowany do analizy różnych zjawisk i
problemów, które pojawiają się we współczesnych społeczeństwach, związanych z rozwojem
nauki i technologii.
Przyszłe zatrudnienie
Absolwenci specjalności teoretycznej posiadają ogólne humanistyczne wykształcenie, przeto
charakteryzują się bardzo szerokimi horyzontami myślenia, nie zamykają się w jednej wąsko
ograniczonej specjalności, tylko są przygotowani do podejmowania różnych wyzwań na
rynku pracy; nabyli bowiem umiejętność szybkiego i rozumiejącego przyswajania wiedzy. W

dobie, gdy rynek pracy szybko się zmienia taka umiejętność jest bardzo cenna. Absolwenci
mogą pracować jako:
- nauczyciele logiki (po uzupełnieniu wiedzy pedagogicznej)
- w instytucjach naukowych
- pracownicy mediów (prasa i telewizja);
- rzecznicy prasowi,
- analitycy informacji,
- konsultanci strategiczni w instytucjach państwowych i prywatnych
Studia na tym kierunku bardzo dobrze przygotowują do podjęcia uzupełniających studiów
magisterskich zarówno na filozofii jak i innych kierunkach humanistycznych i społecznych.
Studia na tym kierunku bardzo dobrze przygotowują do podjęcia uzupełniających studiów
magisterskich zarówno na filozofii jak i innych kierunkach humanistycznych i społecznych.

FILOZOFIA, STUDIA DRUGIEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE
Ogólne cele kształcenia
Absolwent powinien posiadać rozbudowaną i pogłębioną wiedzę i umiejętności w zakresie
podstaw
wykształcenia
filozoficznego
to
jest
historii
filozofii,
logiki,
ontologii/metafizyki/teorii bytu, epistemologii/teorii poznania oraz etyki. Powinien posiadać
znajomość innych dyscypliny filozoficznych i aktualnego stanu badań w poszczególnych
dyscyplinach. Powinien posiadać umiejętność samodzielnej analizy, prezentacji i interpretacji
tekstów filozoficznych, rozumienia i tłumaczenia tekstów obcojęzycznych, a także twórczego
i krytycznego myślenia oraz formułowania, przedstawiania i uzasadniania własnych
poglądów. Powinien posiadać podstawy do samodzielnych poszukiwań światopoglądowych i
etycznych, do tworzenia własnego obrazu świata i identyfikowania problemów i wyzwań
współczesności.
Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia
(doktoranckich), pracy badawczej w zakresie filozofii.

studiów

trzeciego

stopnia

Przyszłe zatrudnienie
Po uzupełnieniu wykształcenia pedagogicznego absolwenci mogą pracować w szkolnictwie
jako nauczyciele logiki, etyki, filozofii oraz wiedzy o społeczeństwie. Sprawdzą się jako
pracownicy mediów, instytucji kultury, instytucji naukowych, analitycy informacji.


WYMAGANIA WSTĘPNE (nie dotyczy studiów I stopnia) Kandydat na stacjonarne i
niestacjonarne studia II stopnia na kierunek Filozofia to absolwent stacjonarnych lub
niestacjonarnych studiów I stopnia, który uzyskał tytuł licencjata lub absolwent
stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów II stopnia lub absolwent stacjonarnych lub
niestacjonarnych studiów 5- letnich.

ZASADY REKRUTACJI : FILOZOFIA, studia I i II stopnia, stacjonarne i
niestacjonarne
S tudia stacjonarne pierwszego stopnia
Kryteria kwalifikacyjne
konkurs świadectw dojrzałości

1,2,3,4)

mnożnik przedmiotu

Przedmiot
język polski

0,3

język obcy

0,2

jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, matematyka, WOS, filozofia, fizyka
i astronomia, biologia, geografia, chemia

0,5

1.

Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.

2.

Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się
dodatkowo przez współczynnik 1,5.

3.

§ 6 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2),
maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów klas dwujęzycznych (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).

4.

Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 7 Uchwały Senatu.
S tudia stacjonarne drugiego stopnia
kryteria kwalifikacyjne

uwagi

Konkurs na podstawie końcowej oceny na dyplomie (max 100
punktów) według skali:
Ocena na dyplomie
Skala
a) 2-5
b) 2-6
Punkty
6 – 100
5,5 – 92
5 – a)100, b) 83
4,5 – a) 90, b) 75
4 – a) 80, b) 66
3,5 – a) 70, b) 58
3 – a) 60, b) 50

II stopień - dla absolwentów studiów wyższych
(I stopnia lub II stopnia lub jednolitych magisterskich)
kierunków: administracja, archeologia, automatyka i robotyka,
biologia, biotechnologia, chemia, dziennikarstwo i komunikacja
społeczna, ekonomia, elektronika i telekomunikacja, etnologia,
europeistyka, filologia, filologia polska, filozofia, fizyka, fizyka
techniczna, geografia, historia, historia sztuki, informatyka,
informatyka i ekonometria, kompozycja i teoria muzyki,
kulturoznawstwo, matematyka, muzykologia, nauki o rodzinie,
oceanografia, ochrona środowiska, pedagogika, pedagogika
specjalna, politologia, polityka społeczna, prawo, prawo
kanoniczne, psychologia, socjologia, stosunki międzynarodowe,
teologia, turystyka i rekreacja, wiedza o teatrze, zarządzanie,
zdrowie publiczne.

S tudia niestacjonarne pierwszego stopnia
Kryteria kwalifikacyjne
Konkurs świadectw dojrzałości

1,2,3,4)

mnożnik przedmiotu

przedmiot
język polski

0,3

język obcy

0,2

jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, matematyka, WOS, filozofia, fizyka
i astronomia, biologia, geografia, chemia

0,5

4.

Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.

5.

Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu, a wynik egz aminu na poziomie rozszerzonym mnoży się
dodatkowo przez współczynnik 1,5.

6.

§ 6 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i
2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów klas dwujęzycznych (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).

7.

Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 7 Uchwały Senatu.
S tudia niestacjonarne drugiego stopnia
Kryteria kwalifikacyjne

uwagi

Konkurs na podstawie końcowej oceny na dyplomie (max
100 punktów) według skali:
Ocena na dyplomie
Skala
a) 2-5
b) 2-6
Punkty
6 – 100
5,5 – 92
5 – a)100, b) 83
4,5 – a) 90, b) 75
4 – a) 80, b) 66
3,5 – a) 70, b) 58
3 – a) 60, b) 50

II stopień - dla absolwentów studiów wyższych
(I stopnia lub II stopnia lub jednolitych magisterskich)
kierunków: administracja, archeologia, automatyka i robotyka,
biologia, biotechnologia, chemia, dziennikarstwo i komunikacja
społeczna, ekonomia, elektronika i telekomunikacja, etnologia,
europeistyka, filologia, filologia polska, filozofia, fizyka, fizyka
techniczna, geografia, historia, historia sztuki, informatyka,
informatyka i ekonometria, kompozycja i teoria muzyki,
kulturoznawstwo, matematyka, muzykologia, nauki o rodzinie,
oceanografia, ochrona środowiska, pedagogika, pedagogika
specjalna, politologia, polityka społeczna, prawo, prawo
kanoniczne, psychologia, socjologia, stosunki międzynarodowe,
teologia, turystyka i rekreacja, wiedza o teatrze, zarządzanie,
zdrowie publiczne.



EWENTUALNE ZBIEŻNOŚCI Z INNYMI PROGRAMAMI

Kierunek Filozofia należy co prawda do obszaru nauk humanistycznych, ale charakteryzuje
się wysokim stopniem teoretyczności i subdyscyplinami, które nie powtarzają się na innych
kierunkach studiów. To raczej inne kierunki korzystają z subdyscyplin filozoficznych
wprowadzając je do planów studiów w celu głębszego uteoretyzowania swoich programów. Z
tego powodu jest to kierunek pod względem nauczanych treści unikalny w UG.
 INFORMACJA O STRUKTURZE PROGRAMU KSZTAŁCENIA
Program kształcenia na kierunku (wpisać nazwę kierunku), poza niniejszym
dokumentem pod nazwą Informacje ogólne, obejmuje:
1. Załącznik nr 2a: Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunku Filozofia
studia I stopnia (Macierz efektów obszarowych i kierunkowych, wraz z przypisanymi
im przedmiotami).
2. Załącznik nr 2b: Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunku Filozofia
studia II stopnia (Macierz efektów obszarowych i kierunkowych, wraz z
przypisanymi im przedmiotami).
3. Załącznik nr 3a: Plan studiów: Filozofia I stopnia studia stacjonarne
4. Załącznik nr 3b: Plan studiów: Filozofia I stopnia studia niestacjonarne
5. Załącznik nr 3c: Plan studiów: Filozofia II stopnia studia stacjonarne
6. Załącznik nr 3d: Plan studiów: Filozofia II stopnia studia niestacjonarne
Oraz wymagane jedynie w ramach wniosku do Rady Wydziału:
7. Załącznik nr 4: Opis procesu kształcenia : Filozofia I i II stopnia studia
stacjonarne
8. Załącznik nr 5: Opis procesu kształcenia : Filozofia I i II stopnia studia
stacjonarne
INNE INFORMACJE dotyczące warunków realizacji programu i sposobów realizacji
kształcenia
 zasoby kadrowe - minimum kadrowe dla kierunku Filozofia
Wykaz osób stanowi ących mi nimum kadrowe realizujących zajęcia
dydaktyczne w roku akademickim 2010/11 (stan na dzień 1 października
2011)

tytuł/
dyscyplina
stopień

data zawarcia
ostatniej umowy
o
pracę/mianowan
ia

czy
forma
podstawo
zatrudnienia we miejsce
pracy

Lp Nazwisko i imię

pesel

1i2
st.

1

Borowicz Anna

62110904788

tak

dr

nauki hu manistyczne
1-10-1989
w zakresie filozo fii

mianowanie tak

2

Bojarska-Szot
Teresa

66030207123

tak

dr

nauki hu manistyczne
1-12-1996
w zakresie filozo fii

mianowanie tak

3

Ch mielecki
Andrzej

49030104911

tak

nauki hu manistyczne
dr hab. w zakresie filozo fii - 16-10-2003
ontologii

mianowanie tak

4

Judycki Stanisław

54112902291

tak

prof.

nauki hu manistyczne
1-10-2010
w zakresie filozo fii

mianowanie tak

5

Judycka Joanna

53041604326

tak

dr hab.

nauki hu manistyczne
1-10-2007
w zakresie filozo fii

mianowanie tak

6

Kąko l To masz

77041103654

tak

dr

nauki hu manistyczne
1-10-2008
w zakresie filozo fii

umowa o
pracę w
pełnym
wy miarze
czasu pracy

7

Koszkało Martyna

70092515362

tak

dr

nauki hu manistyczne
1-09-2005
w zakresie filozo fii

mianowanie tak
umowa o
pracę w
pełnym
wy miarze
czasu pracy
umowa o
pracę w
pełnym
wy miarze
czasu pracy

tak

8

Koszkało Robert

67060707456

tak

dr

nauki hu manistyczne
1-12-1998
w zakresie filozo fii

9

Krupecka Iwona

80070303362

tak

dr

nauki hu manistyczne
5-10-2005
w zakresie filozo fii

10

Kruszyńska Sabina 55092202744

tak

nauki hu manistyczne
dr hab. w zakresie filozo fii - 1-12-2007
historia filo zofii

mianowanie tak

11

Leszczyński
Andrzej

47041605555

tak

dr

nauki hu manistyczne
1-10-1974
w zakresie filozo fii

mianowanie tak

12

Mrozek Jarosław

55012304899

tak

nauki hu manistyczne
dr hab. w zakresie filozo fii - 1-10-1986
filozo fia matematyki

mianowanie tak

13

Pawliszyn
Aleksandra

58123004663

tak

dr hab.

nauki hu manistyczne
1-08-2006
w zakresie filozo fii

mianowanie tak

14

Pepliński Marek

69032400075

tak

dr

nauki hu manistyczne
11-10-2005
w zakresie filozo fii

mianowanie tak

15

Piekarski Ro muald

54092904434

tak

dr hab.

nauki hu manistyczne
16-03-1982
w zakresie filozo fii

mianowanie tak

nauki hu manistyczne
1-10-2006
w zakresie filozo fii

umowa o
pracę w
pełnym
wy miarze
czasu pracy

tak

16

Płotka W itold

83081410339

tak

dr

17

Przybysz Piotr

59082809573

tak

nauki hu manistyczne
dr hab. w zakresie filozo fii i 1-09-2004
estetyki

18

Rogoziecki Robert

69090601511

tak

dr

nauki hu manistyczne
15-02-1997
w zakresie filozo fii

mianowanie tak

19

Szot Jan

65072808015

tak

dr

nauki hu manistyczne
1-10-1994
w zakresie filozo fii

mianowanie tak

tak

mianowanie tak

20

Szutta Artur

71112403898

tak

dr

nauki hu manistyczne
1-10-2007
w zakresie filozo fii

umowa o
pracę w
pełnym
wy miarze
czasu pracy

21

Szutta Natasza

70040400760

tak

dr

nauki hu manistyczne
1-10-2004
w zakresie filozo fii

mianowanie tak

22

Tarnowski Józef

55071705772

tak

dr

nauki hu manistyczne
1-10-1985
w zakresie filozo fii

mianowanie tak

tak

23

Urbaniak Rafał

83021220059

tak

dr

nauki hu manistyczne
1-10-2008
w zakresie filozo fii

umowa o
pracę w
pełnym
wy miarze
czasu pracy

24

Żełaniec Wojciech

59080904676

tak

dr hab.

nauki hu manistyczne
1-10-2006
w zakresie filozo fii

mianowanie tak

 ZASOBY MATERIALNE
Infrastruktura dydaktyczna:
Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa mieści się w nowym budynku Wydziału Nauk
Społecznych UG (ul. Bażyńskiego 4). W obecnym nowoczesnym budynku dysponujemy:
3 audytoriami wyposażonymi w nowoczesny sprzęt audiowizualny (od 150 do 250 miejsc
każda)
15 salami wykładowymi i ćwiczeniowymi (od 20 do 70 osób) o łącznej powierzchni 794 m.
kw. i łącznej liczbie miejsc 610 (od kolejnego roku akademickiego dojdzie jeszcze jedna sala
wykładowa o powierzchni 120 m. kw.).
W nowym budynku IFSiD mieszczą pokoje pracownicze (47), nowe pomieszczenia biurowe
dla dyrekcji i sekretariatu, pokoje magazynowe (na sprzęt audiowizualny), nowoczesne studio
radiowe, pokoje dla Pracowni Realizacji Badań Socjologicznych. Ponadto w całkowicie nowy
sprzęt została wyposażona pracownia komputerowa: 23 komputery w tym 19 nowych
komputerów wraz z płaskimi monitorami LCD z dostępem do Internetu.
W budynku mieści się również Dziekanat WNS, a rektorat znajduje się w odległości ok. 200
m. Warunki studiowania studentów studiów niestacjonarnych są dogodne, gdyż godziny
pracy sekretariatu IFSiD zostały wydłużone w piątki, a dziekanat otwarty jest również w
soboty podczas zjazdów.
Nowy budynek jest przystosowany również dla studentów niepełnosprawnych (windy,
nalepki na pomieszczeniach dla studentów niewidomych itd.). Posiada także: dwa bufety
(czynne także w soboty i niedziele), księgarnię, kiosk z punktem ksero.
Zasoby biblioteczne
W nowym budynku została również zachowana biblioteka Instytutowa, która jest użytkowana
przez studentów i pracowników. Biblioteka mieści się w sali S 332 o powierzchni 74 m2,

tak

znajduje się w niej 10 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu, oraz 15 miejsc dla
czytelników.
Od roku 2002 Biblioteka IFSiD działa w systemie komputerowym Biblioteki Głównej UG
wraz z którą uczestniczy w tworzeniu zasobu Narodowego Uniwersalnego Katalogu
Centralnego (NUKAT) w ramach współpracy polskich bibliotek naukowych.
Obecny stan zbiorów: czytelnia – 530 woluminów druków zwartych; wypożyczalnia – 9.160
vol. Stan zbiorów ogółem: 9690 woluminów druków zwartych, 2642 woluminów czasopism
(104 tytuły czasopism). Część czasopism przekazano w depozyt do poszczególnych
Zakładów. Biblioteka Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa UG prenumeruje 19
tytułów czasopism polskich i 15 zagranicznych – opłacane przez WNS, (udostępniane w
Bibliotece Głównej).
Księgozbiór rozmieszczony w 6 działach (w obrębie działów układ numeryczny, dzieła
tomowe pod jedną sygnaturą): filozofia – 2.710 vol., logika – 357 vol., etyka – 329 vol.,
socjologia – 3.544 vol., dziennikarstwo – 567 vol., dział ogólny – 1316 vol. Od roku 2006
przybyło 833 vol., w tym z filozofii 277 vol.
Biblioteka służy przede wszystkim pracownikom i studentom Instytutu Filozofii, Socjologii i
Dziennikarstwa UG, udostępniając zbiory na miejscu i wypożyczając do domu. Bliskie
sąsiedztwo Biblioteki Głównej UG (około 200 m) znacznie poprawiło sytuację studentów i
pracowników Instytutu w dostępie do najnowszej literatury naukowej. Studenci kierunku
Filozofia mogą korzystać z bogatych zasobów wszystkich oddziałów Biblioteki Uniwersytetu
Gdańskiego. Ponadto zbiory wirtualne, w tym zasoby Wirtualnej Biblioteki Nauki są
udostępniane studentom ze wszystkich komputerów podłączonych do sieci uniwersyteckiej, a
także – dzięki usłudze VPN – z komputerów domowych.
 SPOSÓB PROWADZENIA NIEKTÓRYCH ZAJĘĆ
Część zajęć na studiach pierwszego stopnia kierunku Filozofia odbywa się poza uczelnią
(praktyki studenckie). Szczegółowo sposób realizacji praktyk opisuje Regulamin Praktyk
IFSID dla kierunku FILOZOFIA, studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne.
 DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA LUB NAUKOWO BADAWCZA
Zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia kierunku
Filozofia odbywają się w oparciu o prowadzone w jednostce badania naukowe mieszczące się
w obszarze nauk humanistycznych. Profil Zakładów wyznacza obszar prowadzonych w nim
badań.
Nazwa Zakładu
6.

Zakład Teorii Poznania

Pracownicy

5. Profil naukowy
zakładu

Dr hab. prof. UG Aleksandra
Pawliszyn – kierownik
dr Józef Tarnowski
dr Witold Płotka

7. Epistemol ogia
Filozo fia współczesna
Hermeneutyka
Filozo fia sztuki

8.

Zakład Etyki i Filozofii
Społecznej

9.

Dr hab. prof. UG Wojciech
Żełaniec – kierownik
dr Natasza Szutta
dr Artur Szutta
dr Andrzej C. Les zczyński

Etyka
Metaetyka
Bioetyka
10. Filozofi a s połeczna
Filozo fia dziejó w

11. Zakład Historii Filozofii
Starożytnej i
Średniowiecznej
14.

15.
16.

18.
19.

21.

12. Dr hab. pro f. UG Joanna Judycka – 13. Filozofi a starożytna
kierownik
Filozo fia średniowieczna
dr Martyna Koszkało
Ontologia
dr Teresa Bo jarska- Szot
Propedeutyka filozofii
Zakład Historii Filozofii
Dr hab. prof. UG S abina Kruszyńska Filozo fia nowożytna
Nowożytnej
– kierownik
Antropologia filo zoficzna
dr Anna Borowicz
Filozo fia francuska Filozofia
dr Iwona Krupecka
polska
mgr Krystyna Bembennek
Filozo fia hiszpańska
Zakład Filozofii
Dr hab. prof. UG Andrzej
17. Filozofi a ws półczesna
Współczesnej
Chmielecki – kierownik
Filozo fia u mysłu
dr Ro muald Piekarski
Aksjologia
dr Robert Koszkało
Ontologia
dr To masz Kąko l
Filozo fia analityczna
Filozo fia polityki, Etyka
polityczna
Zakład Es tetyki i Filozofii
Dr hab. prof. UG Piotr Przybysz –
20. Es tetyka
Sztuki
kierownik
Filozo fia sztuki
dr Anna Chęćka-Got kowicz
Filozo fia ku ltury
dr Robert Rogoziecki
dr Monika Bo kin iec
Zakład Metafizyki i Filozofii 24. prof. dr hab. Stanisław Judycki – 25. Filozofi a religii
Religii
kierownik
Filozo fia współczesna
dr Marek Pepliński

22.
23.
26. Zakład Logiki, Metodol ogii i 27. Dr hab. prof. UG Jarosław
Filozofii Nauki
Mrozek – kierownik
dr Michał Juraszek
dr Jan Szot
dr Rafał Urbaniak
mgr Karolina Bland zi-Maszycka
mgr Pau lina Zarzycka

28. Logika
Ogólna metodologia nauk
Filozo fia przyrody
Filozo fia nauki
Filozo fia matematyki

 DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z WEWNĘTRZNYM SYSTEMEM
ZAPEWNIANIA JAKOŚCI: wdrożenie wewnętrznego systemu zapewniania jakości
kształcenia, obejmującego mechanizmy doskonalenia programu kształcenia
Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia na Wydziale Nauk Społecznych działa
na podstawie Uchwały Senatu UG nr 76/09 z dnia 26 listopada 2009 w sprawie
wprowadzenia wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia, Zarządzenia Rektora
Uniwersytetu Gdańskiego nr 48/R/10 z dnia 31 maja 2010 w sprawie zasad funkcjonowania
Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Gdańskim oraz
Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 49/R/10 z dnia 31 maja 2010 w sprawie
składu Uczelnianego i Wydziałowych Zespołów do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia
oraz zakresu powierzanych im zadań. Na podstawie zarządzeń Rektora i Dziekana WNS w
IFSID funkcjonuje Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia tworzony w celu
osiągania wysokiej jakości kształcenia na prowadzonych kierunkach studiów. Obejmuje
aspekty procesu kształcenia, wymienione w § 1 ust. 1. pkt 1.1. Uchwały nr 76/09 Senatu UG z
dnia 26 listopada 2009 roku, określając ich zasady obowiązujące na poziomie Instytutu
Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa. W celu koordynacji prac w ramach Instytutowego

Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia zostaje powołany Instytutowy Zespół ds. Jakości
Kształcenia. Jego skład i zadania określa Dyrektor IFSiD w odrębnym Zarządzeniu z dn. 14 X
2011. Za sprawne funkcjonowanie i modyfikowanie Instytutowego Systemu Zapewniania
Jakości Kształcenia odpowiadają Wicedyrektorzy ds. dydaktycznych, zgodnie z zakresem
swoich obowiązków.
 SPOSÓB WYKORZYSTANIA WZORCÓW MIĘDZYNARODOWYCH
Podczas formułowania kierunkowych efektów kształcenia Rada Programowa inspirowała się
deskryptorami bolońskimi, Quality Assurance Agency for Higher Education
(https://www.qaa.ac.uk/academicinfrastructure/benchmark/statements/Philosophy.asp),
a
także ustaleniami innych zachodnich ośrodków uniwersyteckich (Notre Dame University,
Keele University)
 SPOSÓB UWZGLĘDNIENIA WYNIKÓW MONITOROWANIA KARIER
ABSOLWENTÓW
Działania Biura Karier Uniwersytetu Gdańskiego obejmują stałe monitorowanie zawodowych
karier absolwentów wszystkich kierunków funkcjonujących na Uczelni, w tym kierunku
Filozofia. Wyniki ankiet przeprowadzanych wśród absolwentów i ich pracodawców
pozwalają Wydziałowemu Zespołowi ds. Zapewniania Jakości Kształcenia i Radzie
Programowej w IFSID analizować programy i plany studiów pod kątem zgodności
zakładanych efektów kształcenia na kierunku Filozofia z potrzebami rynku pracy, a następnie
modyfikować je, w celu udoskonalania procesu kształcenia i dostosowania do aktualnych
potrzeb. System monitorowania karier absolwentów działający w UG zakłada także
wprowadzanie udoskonaleń i modyfikacji w samym systemie, które to zmiany opierają się
przede wszystkim na wynikach analiz przeprowadzanych przez Uczelniany Zespół ds.
Zapewniania Jakości Kształcenia.
 SPOSÓB UWZGLĘNIENIA WYNIKÓW ANALIZY ZGODNOŚCI
ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Z POTRZEBAMI RYNKU PRACY
Wyniki analizy zgodności zakładanych efektów kształcenia są wykorzystywane w
planowaniu specjalności na I stopniu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz
wszystkich zajęć do wyboru (zajęcia fakultatywne, wykład do wyboru, proseminarium
badawcze, seminarium dyplomowe) na studiach I i II stopnia.
 SPOSÓB WSPÓŁDZIAŁANIA Z INTERESARIUSZAMI ZEWNĘTRZNYMI:
Instancją sprawującą pieczę nad kontaktami z interesariuszami zewnętrznymi jest Biuro
Karier UG. Ponadto pracownicy kierunku Filozofia w IFSID regularnie współdziałają z
zewnętrznymi interesariuszami: organizują Warsztaty Filozoficzne dla uczniów szkół
średnich oraz nauczycieli, organizują spotkania w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki,
współpracują z Europejskim Centrum Solidarności, Nadbałtyckim Centrum Kultury,
towarzystwami naukowymi oraz propagują idee filozoficzne w regionie pomorskim
(Uniwersytet Trzeciego Wieku, Opera Si, Telewizja TVP 3 Gdańsk, TV Religia, Radio
MORS i inne).

