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OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

 

NAZWA KIERUNKU STUDIÓW: FILOZOFIA 

POZIOM STUDIÓW: STUDIA I STOPNIA 

PROFIL STUDIÓW: OGÓLNOAKADEMICKI 

 

Opis zakładanych efektów uczenia się uwzględnia uniwersalne charakterystyki pierwszego stopnia dla poziomów 6-7 określone w ustawie z dnia 

22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r., poz. 64 i 1010) oraz charakterystyki drugiego stopnia określone w 

rozporządzeniu 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. 

MODUŁY PRZEDMIOTÓW: 

M1: Wprowadzenie do filozofii (w), 

M2: Moduł głównych subdyscyplin filozoficznych:  

Etyka ogólna (w, ć), Etyka szczegółowa (w), Ontologia (w, ć), Antropologia filozoficzna (w, ć), Filozofia religii (w), Estetyka (w, ć), 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, ć), Praca z tekstem filozoficznym (warsztaty); Elementy metodologii filozofii (w, ć), Semiotyka i ogólna metodologia nauk 

(w, ć), Technologia informacyjna (warsztaty), Dydaktyka filozofii (k), Sztuka dyskusji filozoficznej (warsztaty). 

M5: Translatorium: Translatorium tekstów filozoficznych (warsztaty). 

M6: Zajęcia fakultatywne z filozofii, Wykład ogólnouczelniany realizowany na innym wydziale UG.  

Moduły specjalnościowe: 
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M7a: Kulturowo-estetyczny: Filozofia społeczna (w, ć), Historia sztuki (w), Filozofia kultury (w), Filozofia polityki (w), Estetyka (k), Filozofia 

religii (k), Philosophy of Science (k),  Filozofia dziejów (w), Metodologia nauk humanistycznych (w), Krytyka artystyczna (w), Filozofia sztuki 

(w). 

Wybrane zagadnienia z estetyki (w), Wybrane zagadnienia z etyki (w). 

M7b: Społeczno-etyczny: Aksjologia (w), Filozofia społeczna (w, ć), Filozofia dziejów (w), Filozofia polityki (w), Bioetyka (k), Filozofia religii 

(k), Elementy nauk politycznych (w), Critical Thinking (k), Wprowadzenie do metaetyki (w), Filozofia prawa (w), Filozofia umysłu (w), Wybrane 

zagadnienia z filozofii społecznej (w), Wybrane zagadnienia z etyki (w). 

M7c: Teoretyczny: Aksjologia (w), Filozofia przyrody (w), Filozofia umysłu (w, ć), Filozofia języka (ć), Filozofia logiki (w), Bioetyka (k), 

Philosophy of Science (k), Hermeneutyka (w), Filozofia podmiotu (w), Wprowadzenie do metaetyki (w), Filozofia matematyki (w), Wybrane 

zagadnienia z epistemologii (w), Wybrane zagadnienia z ontologii (w).  

M8: seminarium licencjackie. 

M9: zajęcia językowe: Język obcy nowożytny (ć). 

M10: praktyka zawodowa 

M11: Zajęcia z zakresu nauk społecznych (5 ECTS): Socjologia kultury (w), Wykład na innym kierunku WNS. 

M12: Zajęcia z kultury fizycznej: WF (ć). 

 

Symbole 

efektów 

kierunkowych 

Absolwent studiów pierwszego stopnia 

Odniesienie do: 

-uniwersalnych 

charakterystyk poziomów 

PRK oraz 

-charakterystyk drugiego 

stopnia PRK 

 

Przedmioty 

realizujące 

dany efekt 

WIEDZA 

K1_W01 
ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filozofii w relacji do nauk oraz o specyfice 

przedmiotowej i metodologicznej filozofii 
P6U_W P6S_WG  

M1, M4, M7a, 
M7c 
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K1_W02 zna podstawową terminologię filozoficzną w języku polskim. P6U_W P6S_WG  
M1, M2, M3, 
M4, M5, M7a, 
M7b, M7c, M8 

K1_W03 zna podstawową terminologię filozoficzną w wybranym języku obcym. P6U_W P6S_WG  
M5, M7a, M7b, 
M7c, M8, M9 

K1_W04 zna zależności między głównymi subdyscyplinami filozoficznymi P6U_W P6S_WG  
M1, M2, M4, 
M7a, M7b, M7c 

K1_W05 

ma uporządkowaną znajomość i rozumie główne kierunki w obrębie bloków subdyscyplin 

filozoficznych: 

1) logika, metafizyka, epistemologia, filozofia umysłu 

lub 

2) etyka, filozofia polityki, filozofia społeczna lub 

3) estetyka, filozofia kultury 

P6U_W P6S_WG P6S_WK 
M2, M3, M4, 
M6, M7a, M7b, 
M7c, M8 

K1_W06 
zna idee i argumenty wybranych klasycznych autorów filozoficznych na podstawie 

samodzielnej lektury ich pism. 
P6U_W P6S_WG  

M3, M4, M7a, 
M7b, M8 

K1_W07 
zna i rozumie na poziomie podstawowym rolę refleksji filozoficznej w kształtowaniu 

kultury 
P6U_W P6S_WG P6S_WK 

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

K1_W08 zna i rozumie główne kierunki i stanowiska współczesnej filozofii P6U_W P6S_WG  
M2, M3, M4, 
M6, M7a, M7b, 
M7c, M8 

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 

P6U_W P6S_WG P6S_WK 
M1, M4, M6, 
M7a, M7b, 
M7c, M8 

K1_W10 zna metody interpretacji tekstu filozoficznego P6U_W P6S_WG  
M3, M4, M5, 
M7c, M8 

K1_W11 zna i rozumie historyczny charakter kształtowania się idei filozoficznych P6U_W P6S_WG P6S_WK M2, M3 

K1_W12 ma wiedzę o normach konstytuujących i regulujących życie społeczne oraz o źródłach tych 

norm, ich naturze, zmianach 
P6U_W P6S_WG P6S_WK 

M2, M7a, M7b, 
M7c, M9, M11 

K1_W13 zna ogólne zależności między kształtowaniem się idei filozoficznych a zmianami w 

kulturze i w społeczeństwie 
P6U_W P6S_WG P6S_WK 

M2, M3, M7a, 
M7b 
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K1_W14 ma podstawową wiedzę o obecności idei filozoficznych w dziełach polskiej kultury i o 

zaangażowaniu filozofów w życie kulturalne kraju 
P6U_W P6S_WG  

M2, M3, M4, 
M7a, M7b 

K!_W15 zna zasady publikacji tekstu filozoficznego i ma podstawowe informacje o odbiorcach 

literatury filozoficznej 
P6U_W P6S_WG P6S_WK M4, M8 

UMIEJĘTNOŚCI 

K1_U01 
wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i wykorzystuje informacje ze źródeł pisanych 

lub elektronicznych 
P6U_U P6S_UW 

M3, M4, M5, 
M8 

K1_U02 wykorzystuje narzędzia badawcze charakterystyczne dla dziedzin filozoficznych P6U_U  P6S_UW M4, M8 

K1_U03 
samodzielnie zdobywa wiedzę i rozwija umiejętności badawcze kierując się wskazówkami 

opiekuna naukowego 

P6U_U P6S_UW P6S_UO 
P6S_UU 

M4, M8 
 

K1_U04 czyta i interpretuje tekst filozoficzny P6U_U  P6S_UK 
M2, M3, M4, 
M5, M7a, M7b, 
M7c, M8 

K1_U05 poprawnie stosuje poznaną terminologię filozoficzną P6U_U P6S_UW 
M1, M2, M3, 
M4, M5, M7a, 
M7b, M7c, M8 

K1_U06 
trafnie definiuje pojęcia języka potocznego i poprawnie projektuje definicje własnych 

terminów używanych we własnych 
P6U_U P6S_UW 

M4, M7a, M7b, 
M7c, M8 

K1_U07 analizuje argumenty filozoficzne, identyfikuje ich kluczowe tezy i założenia P6U_U P6S_UW 
M2, M3, M4, 
M6, M7a, M7b, 
M7c, M8 

K1_U08 
wykrywa zależności między tezami badanych pisemnych i ustnych wypowiedzi 

filozoficznych 
P6U_U P6S_UW 

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

K1_U09 wykorzystuje znajomość podstaw logiki oraz stosuje typowe strategie argumentacyjne P6U_U P6S_UK M4, M7c 

K1_U10 uzasadnia i krytykuje uogólnienia w świetle dostępnych świadectw empirycznych P6U_U P6S_UW 
M2, M4, M7c, 
M8 

K1_U11 

przytacza główne tezy badanych wypowiedzi filozoficznych, stosownie do ich istotności P6U_U P6S_UW 

M2, M3, M4, 

M7a, M7b, M7c, 

M8 
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K1_U12 wykrywa proste zależności między kształtowaniem się idei filozoficznych a procesami 

społecznymi i kulturalnymi 
P6U_U P6S_UW 

M2, M3, M7a, 
M7b M11 

K1_U13 formułuje w mowie i na piśmie problemy filozoficzne, stawia tezy oraz artykułuje własne 

poglądy w sprawach społecznych i światopoglądowych 
P6U_U P6S_UK 

M2, M4, M7a, 
M7b, M7c, M8 

K1_U14 pisze proste rozprawki z samodzielnym doborem literatury P6U_U P6S_UK P6S_UO M3, M4, M8 

K1_U15 
samodzielnie tłumaczy z języka polskiego na wybrany język obcy prosty tekst filozoficzny 

P6U_U P6S_UW P6S_UK 
P6S_UO 

M5 M9 

K1_U16 samodzielnie tłumaczy z wybranego języka obcego na język polski średnio trudny tekst 

filozoficzny 

P6U_U P6S_UW P6S_UK 
P6S_UO 

M5, M8, M9 

K1_U17 dobiera strategie argumentacyjne, na poziomie elementarnym konstruuje krytyczne 

argumenty, formułuje odpowiedzi na krytykę 
P6U_U P6S_UW P6S_UK 

M2, M4, M7a, 
M7b, M7c, M8 

K1_U18 prowadzi na poziomie podstawowym pracę badawczą pod kierunkiem opiekuna 

naukowego lub kierownika zespołu badawczego 

P6U_U P6S_UW P6S_UO 
P6S_UU 

M4, M8 
 

K1_U19 rozumie odmienne postrzeganie życia społecznego przez osoby pochodzące z różnych 

środowisk i kultur 
P6U_U P6S_UW 

M2, M7a, M7b, 
M10, M11 

K1_U20 wyjaśnia idee i rekonstruuje i konstruuje różnego rodzaju argumentacje, odwołując się do 

podstawowych przesłanek danego poglądu 
P6U_U P6S_UW 

M2, M4, M7a, 
M7b, M7c, M8 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K1_K01 
zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę 

ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego 
P6U_K P6S_KK 

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 
P6U_K P6S_KK 

M2, M3, M4, 
M6, M7a, M7c 

K1_K03 
na podstawie twórczej analizy nowych sytuacji i problemów samodzielnie formułuje 

propozycje ich rozwiązania 
P6U_K P6S_KO 

M3, M6, M7a, 
M7c, M10 

K1_K04 samodzielnie podejmuje i inicjuje proste działania badawcze P6U_K P6S_KO 
M3, M6, M7a, 
M7c, M8 

K1_K05 
dba o efektywne organizowanie własnej pracy i terminowe wywiązanie się z powierzonego 

zadania 
P6U_K P6S_KR M8, M10 

K1_K06 
rozumie problematykę etyczną związaną z odpowiedzialnością za trafność przekazywanej 

wiedzy, z uczciwością naukową oraz rzetelnością i uczciwością w sytuacji prowadzenia 

sporu 
P6U_K P6S_KR 

M2, M3, M4, 
M6, M7a, M7c, 
M10 

K1_K07 wykazuje motywację do zaangażowanego uczestnictwa w życiu społecznym P6U_K P6S_KO M7a, M10, M11 
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K1_K08 
ma świadomość znaczenia europejskiego dziedzictwa filozoficznego dla rozumienia 

wydarzeń społecznych i kulturalnych 
P6U_K P6S_KR 

M2, M3, M4, 
M6, M7a 

K1_K09 ma świadomość znaczenia refleksji humanistycznej dla kształtowania się więzi społecznych P6U_K P6S_KO 
M3, M6, M7a, 
M7b, M11 

 


