Załącznik nr 2a
Uchwała UZdsZJKwUG nr 1/2012 (3)

Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunku filozofia, studia pierwszego stopnia, stacjonarne i niestacjonarne (macierz
efektów obszarowych i kierunkowych wraz z przypisanymi im przedmiotami)

Przedmioty zostały pogrupowane w moduły przedmiotów realizujących podobne efekty kształcenia. W poniższej tabeli na oznaczenie
niniejszych modułów używane są następujące symbole:
M1: Wprowadzenie do filozofii (w),
M2: Moduł głównych subdyscyplin filozoficznych: Etyka ogólna (w, ć), Ontologia (w, ć), Antropologia filozoficzna (w), Filozofia religii (w), Estetyka (w), Aksjologia (w),
Epistemologia (w, ć).
M3: Historia filozofii: Historia filozofii starożytnej (w, ć),Historia filozofii średniowiecznej (w, ć), Historia filozofii nowożytnej(w, ć), Historia filozofii współczesnej cz. I,
(w, ć), Historia filozofii współczesnej cz. II(w, ć), Historia filozofii polskiej (w, ć).
M4: Formalno-metodologiczny: Logika formalna (w), Praca z tekstem filozoficznym (warsztaty); Elementy metodologii filozofii (w, ć), Semiotyka i ogólna
metodologia nauk(w, ć), Technologia informacyjna (warsztaty), Dydaktyka filozofii (ć), Sztuka dyskusji filozoficznej (warsztaty).
M5: Translatorium: Translatorium tekstów filozoficznych (warsztaty).
M6: Zajęcia fakultatywne
Moduły specjalnościowe: M7a: Kulturowo-estetyczny: Filozofia społeczna (w,ć), Historia sztuki (w),Filozofia kultury (w), Filozofia polityki (w), Estetyka (ć), Filozofia
religii(ć), Filozofia nauki (w), Antropologia kulturowa(w), Metodologia nauk humanistycznych (ć), Krytyka artystyczna (w), Filozofia sztuki (w), Wybrane zagadnienia z
estetyki (w), Wybrane zagadnienia z etyki (w).
M7b: Społeczno-etyczny: Filozofia społeczna (w,ć), Filozofia dziejów (w), Socjologia kultury (w), Filozofia polityki (w), Bioetyka (ć), Filozofia religii (ć), Elementy nauk
politycznych (w), Antropologia kulturowa (w), Multikulturalizm (ć), Wprowadzenie do metaetyki (w), Filozofia prawa (w), Wybrane zagadnienia z filozofii społecznej
(w), Wybrane zagadnienia z etyki (w).
M7c: Teoretyczny: Filozofia przyrody (w), Filozofia umysłu (w,ć), Filozofia języka (w), Filozofia logiki (w), Bioetyka (ć), Współczesna filozofia analityczna (ć), Filozofia
nauki (w), Hermeneutyka (w), Filozofia podmiotu – współczesna myśl francuska (ć), Wprowadzenie do metaetyki (w), Filozofia matematyki (w), Wybrane zagadnienia z
epistemologii (w), Wybrane zagadnienia z ontologii (w).
M8: seminarium licencjackie.
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Symbol

H1A_W01

H1A_W02

H1A_W03

Obszarowe
efekty
kształcenia
(wiedza, umiejętności, kompetencje)
dla całego programu kształcenia
WIEDZA
ma podstawową wiedzę o miejscu i
znaczeniu nauk humanistycznych w
systemie nauk oraz ich specyfice
przedmiotowej i metodologicznej.
zna podstawową terminologię nauk
humanistycznych.

ma uporządkowaną wiedzę ogólną,
obejmującą terminologię, teorie i
metodologię z zakresu dziedzin nauki i
dyscyplin naukowych, właściwych dla
studiowanego kierunku studiów.

Symbol

Kierunkowe
efekty
kształcenia
(wiedza,
umiejętności, kompetencje) dla całego programu
kształcenia

K1_W01

ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filozofii
w relacji do nauk oraz o specyfice przedmiotowej i
metodologicznej filozofii

M1, M4, M7a, M7c

K1_W02

zna podstawową terminologię filozoficzną w języku
polskim.

M1, M2,M3, M4, M5, M7a, M7b, M7c, M8

K1_W03

zna podstawową terminologię filozoficzną w
wybranym języku obcym.
ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filozofii
w relacji do nauk oraz o specyfice przedmiotowej i
metodologicznej filozofii

M5, M7a, M7b, M7c, M8

K1_W01

1_W05

ma uporządkowaną znajomość i rozumie główne
kierunki
w
obrębie
bloków
subdyscyplin
filozoficznych:
1)

H1A_W04

ma
uporządkowaną
wiedzę
szczegółową z zakresu dziedzin nauki i
dyscyplin naukowych, właściwych dla
studiowanego kierunku studiów

2)
3)

Przedmioty (w tej kolumnie wpisujemy
nazwy przedmiotów realizujących dany
efekt)

M1, M4, M7a, M7c

M2, M4, M6, M7a, M7b, M7c, M8

logika, metafizyka, epistemologia, filozofia umysłu
lub
etyka, filozofia polityki, filozofia społeczna, lub
estetyka, filozofia kultury.

K1_W04

zna zależności między głównymi subdyscyplinami
filozoficznymi.

M1, M2, M4, M7a, M7b, M7c

K1_W05

ma uporządkowaną znajomość i rozumie główne
kierunki
w
obrębie
bloków
subdyscyplin
filozoficznych:

M2, M4, M6, M7a, M7b, M7c, M8

1)
logika, metafizyka, epistemologia, filozofia umysłu
lub
2)
etyka, filozofia polityki, filozofia społeczna, lub
3) estetyka, filozofia kultury.

M3, M4, M7a, M7b, M8
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H1A_W05

H1A_W06

H1A_W07

H1A_W08

ma
podstawową
wiedzę
o
powiązaniach
dziedzin
nauki
i
dyscyplin naukowych, właściwych dla
studiowanego kierunku studiów z
innymi
dziedzinami
nauki
i
dyscyplinami naukowymi obszaru albo
obszarów,
z
których
został
wyodrębniony studiowany kierunek
studiów
ma podstawową wiedzę o głównych
kierunkach rozwoju i najważniejszych
nowych osiągnięciach w zakresie
dziedzin nauki i dyscyplin naukowych,
właściwych dla studiowanego kierunku
studiów
zna i rozumie podstawowe metody
analizy
i
interpretacji
różnych
wytworów kultury właściwe dla
wybranych tradycji, teorii lub szkół
badawczych w zakresie dziedzin nauki
i dyscyplin naukowych, właściwych dla
studiowanego kierunku studiów

zna i rozumie podstawowe pojęcia i
zasady z zakresu ochrony własności

K1_W06

zna idee i argumenty wybranych klasycznych autorów
filozoficznych na podstawie samodzielnej lektury ich
pism.

K1_W07

zna i rozumie na poziomie podstawowym rolę refleksji
filozoficznej w kształtowaniu kultury

M1, M2, M7a, M7b, M7c

K1_W08

zna i rozumie główne
współczesnej filozofii

M2, M3, M7a, M7b, M7c

K1_W09

zna podstawowe metody 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

M1, M4, M6, M7a, M7b, M7c, M8

K1_W10

zna metody interpretacji tekstu filozoficznego

M3, M4, M5, M7c, M8

K1_W11

zna i rozumie historyczny charakter kształtowania się
idei filozoficznych

M2, M3

K1_W12

ma wiedzę o normach konstytuujących i regulujących
życie społeczne oraz o źródłach tych norm, ich naturze,

M2, M7a, M7b, M7c

kierunki

i

stanowiska
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przemysłowej i prawa autorskiego

H1A_W09

H1A_W10

H1A_U01

H1A_U02

ma świadomość kompleksowej natury
języka oraz jego złożoności i
historycznej zmienności jego znaczeń

ma podstawową wiedzę o instytucjach
kultury i orientację we współczesnym
życiu kulturalnym
UMIEJĘTNOŚCI
potrafi
wyszukiwać,
analizować,
oceniać, selekcjonować i użytkować
informację z wykorzystaniem różnych
źródeł i sposobów

posiada podstawowe umiejętności
badawcze, obejmujące formułowanie i
analizę problemów badawczych, dobór
metod
i
narzędzi
badawczych,
opracowanie i prezentację wyników,
pozwalające
na
rozwiązywanie

zmianach
K1_W15

zna zasady publikacji tekstu filozoficznego i ma
podstawowe informacje o odbiorcach literatury
filozoficznej

M4, M8

K1_W11

zna i rozumie historyczny charakter kształtowania się
idei filozoficznych

M2, M3

K1_W13

zna ogólne zależności między kształtowaniem się idei
filozoficznych a zmianami w kulturze i w
społeczeństwie
ma podstawową wiedzę o obecności idei filozoficznych
w dziełach polskiej kultury i o zaangażowaniu
filozofów w życie kulturalne kraju

K1_W14

M2, M3, M7a, M7b
M2, M3, M4, M7a, M7b

K1_U01

wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i
wykorzystuje informacje ze źródeł pisanych lub
elektronicznych

M3, M4, M5, M8

K1_U14

pisze proste rozprawki z samodzielnym doborem
literatury

M3, M4, M8

K1_U15

samodzielnie tłumaczy z języka polskiego na wybrany
język obcy prosty tekst filozoficzny

M5

K1_U16

samodzielnie tłumaczy z wybranego języka obcego na
język polski średnio trudny tekst filozoficzny

M5, M8

K1_U02

wykorzystuje narzędzia badawcze charakterystyczne
dla dziedzin filozoficznych

M4, M8

K1_U08

wykrywa zależności między tezami badanych
pisemnych i ustnych wypowiedzi filozoficznych

M2, M3, M4, M6, M7a, M7b, M7c, M8
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problemów w zakresie dziedzin nauki i
dyscyplin naukowych, właściwych dla
studiowanego kierunku studiów

H1A_U03

H1A_U04

H1A_U05

umie samodzielnie zdobywać wiedzę i
rozwijać
umiejętności
badawcze,
kierując się wskazówkami opiekuna
naukowego

potrafi posługiwać się podstawowymi
ujęciami
teoretycznymi,
paradygmatami
badawczymi
i
pojęciami właściwymi dla studiowanej
nauk
dyscypliny
w
zakresie
humanistycznych
w
typowych
sytuacjach profesjonalnych

potrafi rozpoznać różne rodzaje
wytworów kultury właściwych dla
studiowanej dyscypliny w zakresie
nauk
humanistycznych
oraz
przeprowadzić ich krytyczną analizę i
interpretację
z
zastosowaniem
typowych metod, w celu określenia ich
znaczeń, oddziaływania społecznego,
miejsca w procesie historyczno-kul-

K1_U03

samodzielnie zdobywa wiedzę i rozwija umiejętności
badawcze kierując się wskazówkami opiekuna
naukowego

M4, M8

K1_U04

czyta i interpretuje tekst filozoficzny

M2, M3, M4, M5, M7a, M7b, M7c, M8

K1_U07

analizuje argumenty filozoficzne, identyfikuje ich
kluczowe tezy i założenia

M2, M3, M4, M6, M7a, M7b, M7c, M8

K1_U05

poprawnie stosuje poznaną terminologię filozoficzną

M1, M2, M3, M4, M5, M7a, M7b, M7c, M8

trafnie definiuje pojęcia języka potocznego i poprawnie
projektuje definicje własnych terminów używanych we
własnych

M4, M7a, M7b, M7c, M8

K1_U06

prowadzi na poziomie podstawowym pracę badawczą
pod kierunkiem opiekuna naukowego lub kierownika
zespołu badawczego

M4, M8

K1_U18

K1_U04

czyta i interpretuje tekst filozoficzny

M2, M3, M4, M5, M7a, M7b, M7c, M8

K1_U07

analizuje argumenty filozoficzne, identyfikuje ich
kluczowe tezy i założenia

M2, M3, M4, M6, M7a, M7b, M7c, M8

K1_U09

zna podstawy
argumentacyjne

M4, M7c

logiki

oraz

typowe

strategie
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turowym

H1A_U06

H1A_U07

posiada umiejętność merytorycznego
argumentowania, z wykorzystaniem
poglądów innych autorów, oraz
formułowania wniosków

potrafi
porozumiewać
się
z
wykorzystaniem różnych kanałów i
technik
komunikacyjnych
ze
specjalistami w zakresie dziedzin nauki
i dyscyplin naukowych, właściwych dla
studiowanego kierunku studiów, w
języku polskim i języku obcym

K1_U10

uzasadnia i krytykuje uogólnienia
dostępnych świadectw empirycznych

K1_U11

przytacza główne tezy badanych wypowiedzi
filozoficznych, stosownie do ich istotności

M2, M3, M4, M7a, M7b, M7c, M8

K1_U12

wykrywa proste zależności między kształtowaniem się
idei filozoficznych a procesami społecznymi i
kulturalnymi

M2, M3, M7a, M7b

K1_U17

dobiera strategie argumentacyjne, na poziomie
elementarnym konstruuje krytyczne argumenty,
formułuje odpowiedzi na krytykę

M2, M4, M7a, M7b, M7c, M8

K1_U20

wyjaśnia idee i rekonstruuje i konstruuje różnego
rodzaju argumentacje, odwołując się do podstawowych
przesłanek danego

M2, M4, M7a, M7b, M7c, M8

K1_U13

formułuje w mowie i na piśmie problemy filozoficzne,
stawia tezy oraz artykułuje własne poglądy w sprawach
społecznych i światopoglądowych

M2, M4, M7a, M7b, M7c, M8

dobiera strategie argumentacyjne, na poziomie
elementarnym konstruuje krytyczne argumenty,
formułuje odpowiedzi na krytykę

M2, M4, M7a, M7b, M7c, M8

K1_U17

w

świetle

M2, M4, M7c, M8
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K1_U19
H1A_U08

H1A_U09

H1A_U10

H1A_K01

H1A_K02

rozumie odmienne postrzeganie życia społecznego
przez osoby pochodzące z różnych środowisk i kultur

M2, M7a, M7b

posiada umiejętność przygotowania
typowych prac pisemnych w języku
polskim i języku obcym uznawanym za
podstawowy dla dziedzin nauki i
dyscyplin naukowych, właściwych dla
studiowanego
kierunku
studiów,
dotyczących zagadnień szczegółowych,
z wykorzystaniem podstawowych ujęć
teoretycznych, a także różnych źródeł

K1_W15

samodzielnie tłumaczy z języka polskiego na wybrany
język obcy prosty tekst filozoficzny

M5

K1_U13

formułuje w mowie i na piśmie problemy filozoficzne,
stawia tezy oraz artykułuje własne poglądy w sprawach
społecznych i światopoglądowych

M2, M4, M7a, M7b, M7c, M8

K1_U14

pisze proste rozprawki z samodzielnym doborem
literatury

M3, M4, M8

posiada umiejętność przygotowania
wystąpień ustnych, w języku polskim i
języku obcym, dotyczących zagadnień
szczegółowych, z wykorzystaniem
podstawowych ujęć teoretycznych, a
także różnych źródeł

K1_U13

formułuje w mowie i na piśmie problemy filozoficzne,
stawia tezy oraz artykułuje własne poglądy w sprawach
społecznych i światopoglądowych

M2, M4, M7a, M7b, M7c, M8

K1_U20

M2, M4, M7a, M7b, M7c, M8

ma umiejętności językowe w zakresie
dziedzin nauki i dyscyplin naukowych,
właściwych dla studiowanego kierunku
studiów, zgodne z wymaganiami
określonymi
dla
poziomu
B2
Europejskiego
Systemu
Opisu
Kształcenia Językowego

K1_U15

wyjaśnia idee i rekonstruuje i konstruuje różnego
rodzaju argumentacje, odwołując się do podstawowych
przesłanek danego
samodzielnie tłumaczy z języka polskiego na wybrany
język obcy prosty tekst filozoficzny

K1_U16

samodzielnie tłumaczy z wybranego języka obcego na
język polski średnio trudny tekst filozoficzny

M5, M8

K1_K01

zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i
posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego
dokształcania się i rozwoju zawodowego

M1, M2, M3, M4, M7a, M7b, M7c, M8

K1_K02

jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany opinii w
świetle dostępnych danych i argumentów
samodzielnie podejmuje i inicjuje proste działania

M2, M3, M4, M6, M7a, M7c

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
rozumie potrzebę uczenia się przez całe
życie

potrafi współdziałać i pracować w

K1_K04

M5

M3, M6, M7a, M7c
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H1A_K03

H1A_K04

H1A_K05

H1A_K06

grupie, przyjmując w niej różne role
potrafi odpowiednio określić priorytety
służące realizacji określonego przez
siebie lub innych zadania

prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga
dylematy związane z wykonywaniem
zawodu

ma świadomość odpowiedzialności za
zachowanie dziedzictwa kulturowego
regionu, kraju, Europy
uczestniczy w życiu kulturalnym,
korzystając z różnych mediów i
różnych jego form

K1_K03

badawcze
na podstawie twórczej analizy nowych sytuacji i
problemów samodzielnie formułuje propozycje ich
rozwiązania

M2, M4, M6, M7a, M7c, M9

K1_K04

samodzielnie podejmuje i inicjuje proste działania
badawcze

M3, M6, M7a, M7c

K1_K09

ma świadomość znaczenia refleksji humanistycznej dla
kształtowania się więzi społecznych

M2, M4, M6, M7a

K1_K06

rozumie
problematykę
etyczną
związaną
z
odpowiedzialnością za trafność przekazywanej wiedzy,
z uczciwością naukową oraz rzetelnością i uczciwością
w sytuacji prowadzenia sporu

M2, M3, M4, M6, M7a, M7c

K1_K08

ma świadomość znaczenia europejskiego dziedzictwa
filozoficznego dla rozumienia wydarzeń społecznych i
kulturalnych
wykazuje motywację do zaangażowanego uczestnictwa
w życiu społecznym

M2, M4, M6, M7a

zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i
posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego
dokształcania się i rozwoju zawodowego

M1, M2, M3, M4, M7a, M7b, M7c, M8

K1_K07

K1_K01

M3, M7a, M9
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