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

Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunku filozofia, studia drugiego 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: Moduł psychologiczny: Psychologia ogólna z elementami psychologii społecznej (w), psychologia osobowości (k)
M2: Moduł socjologiczny: Podstawowe pojęcia socjologiczne (w), socjologia wiedzy (k)
M3: Moduł translatoryjny: translatorium (c )
M4: Moduł wykładów obowiązkowych: Współczesne problemy w ontologii (w), Współczesne problemy w epistemologii (w)
M5: Moduł konwersatoryjny: Współczesne zagadnienia w antropologii filozoficznej (k), współczesne zagadnienia w etyce (k), współczesne
zagadnienia w filozofii społecznej (k),
współczesne zagadnienia w filozofii kultury (k), współczesne zagadnienia w filozofii umysłu (k), współczesne zagadnienia w estetyce (k),
współczesne zagadnienia w filozofii religii (k), współczesne zagadnienia w filozofii nauki/logiki (k)
M6: Moduł historii filozofii: Filozofia starożytna/średniowieczna - zagadnienia szczegółowe (w), filozofia nowożytna - zagadnienia
szczegółowe (w),
filozofia współczesna - zagadnienia szczegółowe (w)
M7: Moduł wykładów do wyboru: wykład autorski (1, 2, 3, 4, 5, …)
M8: Moduł seminaryjny: proseminarium badawcze, seminarium magisterskie
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Symbol

H2A_W01

H2A_W02

H2A_W03

H2A_W04

Szczegółowe efekty uczenia się (wiedza,
umiejętności, kompetencje) dla całego programu
kształcenia

WIEDZA
ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i
metodologicznej nauk humanistycznych, którą jest
w stanie rozwijać i twórczo stosować w działalności
profesjonalnej
zna terminologię nauk humanistycznych na
poziomie rozszerzonym

ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę, obejmującą
terminologię, teorie i metodologię z zakresu
dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych
dla studiowanego kierunku studiów
ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do
specjalizacji, szczegółową wiedzę z zakresu
dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych
dla studiowanego kierunku studiów

Symbol

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

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

K2_W02

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

M1, M2, M4, M5,
M7, M8

K2_W04

zna podstawową terminologię filozoficzną w języku polskim z
głównych subdyscyplin filozoficznych

M4, M5, M6, M7,
M8

K2_W06

M3

K2_W08

zna terminologię wybranej subdyscypliny filozoficznej w
wybranym języku obcym
ma usystematyzowaną znajomość głównych kierunków
podstawowych subdyscyplin filozoficznych oraz rozumie
zależności zachodzące między tymi kierunkami

K2_W07

zna i rozumie zależności między głównymi subdyscyplinami
filozoficznymi

M4, M5, M7, M8

K2_W08

ma usystematyzowaną znajomość głównych kierunków
podstawowych subdyscyplin filozoficznych oraz rozumie
zależności zachodzące między tymi kierunkami

M4, M5

wszechstronnie zna i dogłębnie rozumie poglądy wybranego
wiodącego autora filozoficznego lub bieżący stan badań w
zakresie wybranej problematyki filozoficznej

M4, M5, M6, M7

K2_W10

M4, M5
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ma pogłębioną 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,
pozwalającą
na
integrowanie
perspektyw
właściwych dla kilku dyscyplin naukowych

K2_W01

ma wszechstronną znajomość i dogłębne rozumienie roli refleksji
filozoficznej w kształtowaniu kultury

M6

K2_W03

zna i rozumie zależności między filozofią i naukami na poziomie
umożliwiającym interdyscyplinarną i multidyscyplinarną pracę
ze specjalistami z innych dziedzin nauki

M1, M2

H2A_W06

ma szczegółową wiedzę o współczesnych
dokonaniach, ośrodkach i szkołach badawczych
obejmującą wybrane obszary dziedzin nauki i
dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego
kierunku studiów

K2_W09

H2A_W07

zna i rozumie zaawansowane metody analizy,
interpretacji, wartościowania i problematyzowania
różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych
tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie
dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych
dla studiowanego kierunku studiów

K2_W09

H2A_W05

K2_W05

ma szeroką wiedzę o normach konstytuujących i regulujących
struktury i instytucje społeczne oraz o źródłach tych norm, ich
naturze, zmianach i drogach wpływania na ludzkie zachowania
wszechstronnie zna i dogłębnie rozumie wybrane kierunki i
stanowiska współczesnej filozofii w zakresie jednego bloku
głównych subdyscyplin filozoficznych:
1) logika, metafizyka, epistemologia, filozofia umysłu lub
2) etyka, filozofia polityki, filozofia społeczna, lub
3) estetyka, filozofia kultury
wszechstronnie zna i dogłębnie rozumie wybrane kierunki i
stanowiska współczesnej filozofii w zakresie jednego bloku
głównych subdyscyplin filozoficznych:
1)
logika, metafizyka, epistemologia, filozofia umysłu lub
2) etyka, filozofia polityki, filozofia społeczna, lub
3) estetyka, filozofia kultury

M1, M2
M4, M5, M7

M4, M5, M7

K2_W11

zna historyczny rozwój wielu wiodących idei filozoficznych na
poziomie umożliwiającym specjalizację w obrębie filozofii lub
nauk społecznych

K2_W13

ma gruntowną znajomość metod badawczych i strategii
argumentacyjnych wybranej subdyscypliny filozoficznej

M4, M5, M6, M7,
M8

K2_W14

ma gruntowną
filozoficznego

M8

znajomość

metod

interpretacji

tekstu

M6
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H2A_W08

H2A_W09

H2A_W10

H2A_U01

zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z
zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa
autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami
własności intelektualnej

ma pogłębioną wiedzę o kompleksowej naturze
języka i historycznej zmienności jego znaczeń

ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i
orientację we współczesnym życiu kulturalnym

UMIEJĘTNOŚCI
potrafi
wyszukiwać,
analizować,
oceniać,
selekcjonować i integrować informację z
wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na
tej podstawie krytyczne sądy

K2_W15

Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu własności
intelektualnej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania
zasobami własności intelektualnej

M8

K2_W16

zna profesjonalne narzędzia wyszukiwawcze ukierunkowane na
dziedziny filozoficzne, ze szczególnym uwzględnieniem
wybranej dyscypliny filozoficznej i jej problematyki

M8

K2_W11

zna historyczny rozwój wielu wiodących idei filozoficznych na
poziomie umożliwiającym specjalizację w obrębie filozofii lub
nauk społecznych

M6

K2_W12

ma szeroką znajomość i rozumie zależności między
kształtowaniem się idei filozoficznych a zmianami w kulturze i w
społeczeństwie
ma szeroką znajomość i rozumie zależności między
kształtowaniem się idei filozoficznych a zmianami w kulturze i w
społeczeństwie

M4, M5, M7

K2_W17

zna i rozumie filozoficzne podstawy kultury oraz zna i rozumie
fundamentalną rolę, jaką idee filozoficzne odgrywają w
powstawaniu dzieł i instytucji kultury

M4, M5, M6, M7,
M8

K2_U01

wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i integruje informacje
ze źródeł pisanych i elektronicznych

M4, M5, M8

K2_U03

twórczo wykorzystuje wiedzę filozoficzną i metodologiczną w
formułowaniu hipotez i konstruowaniu krytycznych argumentacji

K2_W12

M4, M5, M7

M4, M5, M8

K2_U11

pisze opracowania monograficzne na podstawie samodzielnie
dobranej literatury, stosując oryginalne podejścia i uwzględniając
nowe osiągnięcia w zakresie filozofii

M8

K2_U12

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

M3
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posiada pogłębione umiejętności badawcze,
obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę
różnych idei i poglądów, dobór metod i
konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i
prezentację wyników, pozwalające na oryginalne
rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie
dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych
dla studiowanego kierunku studiów

K2_U04

samodzielnie interpretuje tekst filozoficzny,
konfrontuje tezy pochodzące z różnych tekstów

K2_U06

określa stopień doniosłości (relewancji) stawianych tez dla
badanego problemu lub argumentacji

M8

K2_U14

M8

H2A_U03

umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać
umiejętności
badawcze
oraz
podejmować
autonomiczne działania zmierzające do rozwijania
zdolności i kierowania własną karierą zawodową

K2_U02

dobiera i tworzy strategie argumentacyjne, konstruuje
zaawansowane krytyczne argumenty, formułuje wszechstronne
odpowiedzi na krytykę
samodzielnie zdobywa wiedzę i poszerza umiejętności badawcze
oraz planuje projekty badawcze

H2A_U04

posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych
dyscyplin w zakresie nauk humanistycznych oraz jej
zastosowania
w
nietypowych
sytuacjach
profesjonalnych

K2_U05

analizuje złożone argumenty filozoficzne, identyfikuje składające
się na nie tezy i założenia, ustala zależności logiczne i
argumentacyjne między tezami

M5, M8

K2_U15

prowadzi, we współpracy z innymi profesjonalistami,
samodzielną pracę badawczą, umożliwiającą rozwój naukowy i
podnoszenie kwalifikacji profesjonalnych

M8

K2_U07

wykrywa złożone zależności między kształtowaniem się idei
filozoficznych a procesami społecznymi i kulturalnymi oraz
określa relacje między tymi zależnościami

M2

H2A_U02

H2A_U05

potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i
interpretację różnych rodzajów wytworów kultury
właściwych dla studiowanej dyscypliny w zakresie
nauk
humanistycznych,
stosując
oryginalne
podejścia, uwzględniające nowe osiągnięcia
humanistyki, w celu określenia ich znaczeń,
oddziaływania społecznego, miejsca w procesie
historyczno-kulturowym

komentuje i

M3, M5, M8

M4, M5, M8
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H2A_U06

posiada
umiejętność
merytorycznego
argumentowania, z wykorzystaniem własnych
poglądów oraz poglądów innych autorów,
formułowania
wniosków
oraz
tworzenia
syntetycznych podsumowań

K2_U03

twórczo wykorzystuje wiedzę filozoficzną i metodologiczną w
formułowaniu hipotez i konstruowaniu krytycznych argumentacji

K2_U04

samodzielnie interpretuje tekst filozoficzny,
konfrontuje tezy pochodzące z różnych tekstów

M4. M5, M8

komentuje i
M3, M5, M8

K2_U05

analizuje złożone argumenty filozoficzne, identyfikuje składające
się na nie tezy i założenia, ustala zależności logiczne i
argumentacyjne między tezami

M5, M8

K2_U14

dobiera i tworzy strategie argumentacyjne, konstruuje
zaawansowane krytyczne argumenty, formułuje wszechstronne
odpowiedzi na krytykę
pisze opracowania monograficzne na podstawie samodzielnie
dobranej literatury, stosując oryginalne podejścia i uwzględniając
nowe osiągnięcia w zakresie filozofii

M8

H2A_U07

posiada
umiejętność
formułowania
opinii
krytycznych o wytworach kultury na podstawie
wiedzy naukowej i doświadczenia oraz umiejętność
prezentacji opracowań krytycznych w różnych
formach i w różnych mediach

K2_U11

H2A_U08

potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych
kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami
w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych,
właściwych dla studiowanego kierunku studiów oraz
dziedzin nauki i dyscyplin naukowych pokrewnych
oraz niespecjalistami, w języku polskim i języku
obcym, a także popularyzować wiedzę o
humanistyce oraz wytworach kultury i jej
instytucjach

K2_U08

identyfikuje typowe strategie argumentacyjne w wypowiedziach
ustnych i pisemnych

M8

K2_U09

ujawnia wady i błędy logiczne wypowiedzi ustnych i pisemnych
oraz określa wpływ tych wad i błędów na perswazyjność
argumentów

M8

K2_U15

prowadzi, we współpracy z innymi profesjonalistami,
samodzielną pracę badawczą, umożliwiającą rozwój naukowy i
podnoszenie kwalifikacji profesjonalnych

M8

K2_U16

rekonstruuje i konstruuje argumentacje z perspektywy różnych
stanowisk filozoficznych, uwzględniając właściwe każdemu z
nich typy argumentacji i dostrzegając zachodzące między nimi
zbieżności i różnice
zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych
umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i

H2A_K01

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie,
potrafi inspirować i organizować proces uczenia się

K2_K01

M8

M4, M5, M8

M1, M2, M3, M4,
M5, M6, M8
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H2A_U10

H2A_U11

innych osób
posiada pogłębioną umiejętność przygotowania
wystąpień ustnych, w języku polskim i języku
obcym, w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin
naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku
studiów lub w obszarze leżącym na pograniczu
różnych dyscyplin naukowych

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

K2_U10

rozwoju zawodowego
precyzyjnie formułuje w mowie i na piśmie złożone problemy
filozoficzne, stawia tezy i krytycznie je komentuje

M8

K2_U14

dobiera i tworzy strategie argumentacyjne, konstruuje
zaawansowane krytyczne argumenty, formułuje wszechstronne
odpowiedzi na krytykę

M8

K2_U16

rekonstruuje i konstruuje argumentacje z perspektywy różnych
stanowisk filozoficznych, uwzględniając właściwe każdemu z
nich typy argumentacji i dostrzegając zachodzące między nimi
zbieżności i różnice
pisze opracowania monograficzne na podstawie samodzielnie
dobranej literatury, stosując oryginalne podejścia i uwzględniając
nowe osiągnięcia w zakresie filozofii

M4, M5, M8

K2_U12

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

M3

K2_U13

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

M3

K2_U16

rekonstruuje i konstruuje argumentacje z perspektywy różnych
stanowisk filozoficznych, uwzględniając właściwe każdemu z
nich typy argumentacji i dostrzegając zachodzące między nimi
zbieżności i różnice

M4, M5, M8

K2_U11

M8

H2A_K01

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie,
potrafi inspirować i organizować proces uczenia się
innych osób

K2_K01

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

M1, M2, M3, M4,
M5, M7, M8

H2A_K02

potrafi współdziałać i pracować
przyjmując w niej różne role

grupie,

K2_K02

samodzielnie podejmuje i inicjuje działania profesjonalne;
planuje i organizuje ich przebieg

M8

H2A_K03

potrafi odpowiednio określić priorytety służące

K2_K03

potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji

M8

w

Strona 7 z 8

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

H2A_K04

H2A_K05

H2A_K06

realizacji określonego przez siebie lub innych
zadania
prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy
związane z wykonywaniem zawodu
aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz
zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju,
Europy
systematycznie uczestniczy wżyciu kulturalnym,
interesuje
się
aktualnymi
wydarzeniami
kulturalnymi, nowatorskimi formami wyrazu
artystycznego, nowymi zjawiskami w sztuce

określonego przez siebie i innych zadania
dostrzega i formułuje problemy etyczne związane z własną pracą
badawczą
i
publikacyjną,
odpowiedzialnością
przed
współpracownikami i innymi członkami społeczeństwa oraz
wykazuje aktywność w rozwiązywaniu tych problemów
uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym, interesuje się
nowatorskimi koncepcjami filozoficznymi w powiązaniu z
innymi częściami życia kulturalnego i społecznego
zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych
umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i
rozwoju zawodowego

M4, M5, M8

K2_K06

aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania
dziedzictwa filozoficznego i wykorzystywania go w rozumieniu
wydarzeń społecznych i kulturalnych

M6, M8

K2_K07

ma pogłębioną świadomość znaczenia refleksji humanistycznej
dla formowania się więzi społecznych

M1, M2

K2_K04

K2_K05

K2_K01

M1, M2, M5

M1, M2, M3, M4,
M5, M7, M8
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