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Efekty kształcenia 

dla kierunku studiów FILOZOFIA 

studia drugiego stopnia – profil ogólnoakademicki 

 
Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia 

 

Kierunek studiów filozofia należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk humanistycznych. 

 

Objaśnienie oznaczeń w symbolach: 

 

K (przed podkreślnikiem) –  kierunkowe efekty kształcenia  

W – kategoria wiedzy 

U – kategoria umiejętności 

K  (po podkreślniku ) – kategoria kompetencji społecznych 

H2A – efekty kształcenia  w obszarze kształcenia w zakresie nauk humanistycznych dla studiów drugiego stopnia 

01, 02, 03 i kolejne – numer efektu kształcenia 

 

 
 

Symbol 

 

 

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku 

studiów filozofia absolwent: 

Odniesienie do 

efektów 

kształcenia w 

obszarze 

kształcenia w 

zakresie nauk 

humanistycznych 

 

WIEDZA 

 

K_W01 ma pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu filozofii w systemie nauk oraz o jej specyfice przedmiotowej 

 i metodologicznej 

 

H2A_W01 
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K_W02 zna terminologię filozoficzną na poziomie rozszerzonym H2A_W02 

 

K_W03 ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę ogólną obejmującą terminologię, teorie i metodologie z zakresu filozofii 

społecznej, filozofii polityki, filozofii Wschodu, filozofii kultury, antropologii kulturowej, filozofii sztuki, filozofii 

języka, filozofii przyrody, filozofii wartości, filozofii komunikacji, filozofii nauk przyrodniczych i filozofii nauk 

humanistycznych 

 

H2A_W03 

 

 

K_W04 ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji wiedzę szczegółową w wybranych dziedzinach 

filozofii 

 

H2A_W04 

K_W05 ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach filozofii z innymi dyscyplinami nauk humanistycznych i społecznych, 

które pozwalają mu na integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin 

 

H2A_W05, 

H2A_S05 

 

K_W06 ma szczegółową wiedzę o współczesnych dokonaniach, ośrodkach i szkołach badawczych obejmujących wybrane 

obszary filozofii 

 

H2A_W06 

 

K_W07 zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji, wartościowania i problematyzowania różnych 

wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji filozoficznych 

 

H2A_W07 

K_W08 zna i rozumie zasady publikacji tekstu naukowego i podstawowe zasady ochrony własności intelektualnej 

 

H2A_W08 

K_W09 ma pogłębioną wiedzę na temat kształtowania się idei filozoficznych i historycznej zmienności pojęć 

filozoficznych 

 

H2A_W09 

K_W10 zna filozoficzne podstawy kultury oraz rozumie  rolę idei filozoficznych w powstawaniu dzieł i instytucji kultury 

 

H2A_W10 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

 

K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informację w wykorzystaniem z różnych 

źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy 

 

H2A_U01 

 

K_U02 posiada pogłębione umiejętności badawcze obejmujące analizę dzieł filozoficznych, syntezę różnych idei i 

poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające 

na oryginalne podejście do złożonych problemów filozoficznych 

H2A_U02 
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K_U03 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać swoje umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne 

działania zmierzające do rozwijania kompetencji zawodowych 

 

H2A_U03 

 

K_U04 posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin naukowych oraz tworzenia syntetycznych 

opracowań 

 

H2A_U04 

K_U05 potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych wytworów kultury uwzględniając  nowe 

osiągnięcia filozofii, w celu określenia miejsca i znaczenia tych wytworów w procesie historycznym 

 

H2A_U05 

K_U06 posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem własnych poglądów, poglądów innych 

autorów, oraz formułowania wniosków i syntetycznych podsumowań 

 

H2A_U06 

K_U07 posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych o wytworach kultury na podstawie wiedzy naukowej i 

własnego doświadczenia oraz umiejętność prezentacji krytycznych opracowań w różnych mediach 

 

H2A_U07 

K_U08 potrafi jasno i wyraźnie komunikować swoją wiedzę z dziedziny filozofii oraz popularyzować wiedzę filozoficzną 

 

H2A_U08 

 

K_U09 posiada pogłębioną umiejętność tworzenia prac pisemnych w języku polskim i wybranym języku obcym w 

określonych dziedzinach filozofii 

 

H2A_U09 

 

K_U10 posiada umiejętność przygotowania i wygłaszania odczytów, wykładów i prezentacji dotyczących szczegółowych 

zagadnień filozoficznych 

 

H2A_U10 

K_U11 ma umiejętności językowe w zakresie filozofii zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

 

H1A_U11 

 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

 

K_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz potrafi inspirować proces uczenia się innych H2A_K01 

 

K_K02 potrafi pracować w zespole, posiada umiejętność planowania i organizacji pracy zespołowej 

 

H2A_K02 

K_K03 prawidłowo identyfikuje zadanie badawcze i określa etapy jego realizacji 

 

H2A_K03 
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K_K04 identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu H2A_K04 

 

K_K05 aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania i wzbogacenia europejskiego dziedzictwa filozoficznego  

  

H2A_K05 

K_K06 jest otwarty na poznawanie nowych idei, aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym i społecznym H2A_K06 
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Odniesienie kierunkowych efektów kształcenia do obszarowych efektów kształcenia 
 

Nazwa kierunku studiów: Filozofia (plan od 2016/2017) 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia 

Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Symbol 

efektów 

kierunkowych 

kierunkowe efekty kształcenia- 

opis słowny 

 

odniesienie do obszarowych 

efektów kształcenia w 

Krajowych Ramach 

Kwalifikacji 

Opis procesu służącego uzyskaniu 

danego efektu i sposobu 

weryfikacji tego efektu poprzez 

przypisanie: 

1. nazwy modułu - jego wymiaru 

godzinowego, formy zajęć, formy 

zaliczenia;  

2.    rodzaj praktyki – jej wymiar 

godzinowy  

WIEDZA 

K_W01 ma pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu filozofii w 

systemie nauk oraz o jej specyfice przedmiotowej i 

metodologicznej 

H2A_W01 Aksjologia – 30wy E 

Filozofia nauki– 30wy Z 

Filozofia przyrody – 30wy E 

Filozofia społeczna –  30wy E 

Filozofia sztuki – 30wy E 

Retoryka  – 30wy Z 

Współczesne koncepcje 

świadomości – 30wy E 

 

K_W02 zna terminologię filozoficzną na poziomie rozszerzonym H2A_W02 Aksjologia – 30wy E 

Filozofia języka – 30wy E 

Filozofia kultury – 30wy Z 

Filozofia nauki – 30wy Z 

Filozofia przyrody – 30wy E 

Filozofia społeczna –  30wy E 

Filozofia sztuki – 30wy E 
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Współczesne koncepcje 

świadomości – 30wy E 

Translatorium tekstów 

filozoficznych – 30kw Z 

Zajęcia fakultatywne – 210kw Z 

 

K_W03 ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę ogólną obejmującą 

terminologię, teorie i metodologie z zakresu filozofii 

społecznej, filozofii polityki, filozofii Wschodu, filozofii 

kultury, antropologii kulturowej, filozofii sztuki, filozofii 

języka, filozofii przyrody, filozofii wartości, filozofii 

komunikacji, filozofii nauk przyrodniczych i filozofii nauk 

humanistycznych 

 

H2A_W03 

 

Aksjologia – 30wy E 

Filozofia języka – 30wy E 

Filozofia kultury – 30wy Z 

Filozofia nauki– 30wy Z 

Filozofia przyrody – 30wy E 

Filozofia społeczna –  30wy E 

Filozofia sztuki – 30wy E 

Filozofia Wschodu – 30wy E 

Kultura ponowoczesna - 30wy Z 

Retoryka - 30wy Z 

Współczesne koncepcje 

świadomości – 30wy E 

Współczesne teorie działania – 

30wy E  

 

K_W04 ma uporządkowaną pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji 

wiedzę szczegółową w wybranych dziedzinach filozofii 

H2A_W04 Filozofia języka  –  30wy E 

Współczesna myśl religijna i 

ateistyczna – 30wy Z 

Seminarium magisterskie – 90sm 

Z  

Egzamin dyplomowy 

Proseminaria – 180kw Z 

Zajęcia fakultatywne – 210kw Z 

 

K_W05 ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach filozofii z innymi 

dyscyplinami nauk humanistycznych i społecznych, które 

H2A_W05, H2A_S05 

 
 Aksjologia – 30wy E 

Filozofia kultury – 30wy Z 
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pozwalają mu na integrowanie perspektyw właściwych dla 

kilku dyscyplin 

Filozofia nauki– 30wy Z 

Filozofia przyrody – 30wy E 

Filozofia społeczna –  30wy E 

Filozofia sztuki – 30wy E 

Kultura ponowoczesna - 30wy Z 

Retoryka - 30wy Z 

Seminarium magisterskie – 90sm 

Z  

Egzamin dyplomowy 

Zajęcia fakultatywne – 210kw Z 

+ 60kw Z 

Zajęcia ogólnouniwersyteckie lub 

na innym kierunku – 1 ECTS 

K_W06 ma szczegółową wiedzę o współczesnych dokonaniach, 

ośrodkach i szkołach badawczych obejmujących wybrane 

obszary filozofii 

H2A_W06 Filozofia kultury – 30wy Z 

Filozofia nauki– 30wy Z 

Filozofia przyrody – 30wy E 

Filozofia społeczna –  30wy E 

Filozofia sztuki – 30wy E 

Współczesna myśl religijna i 

ateistyczna – 30wy Z 

Proseminaria – 180kw Z 

Seminarium magisterskie – 90sm 

Z  

Egzamin dyplomowy 

Zajęcia fakultatywne – 210kw Z 

 

K_W07 zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji, 

wartościowania i problematyzowania różnych wytworów 

kultury właściwe dla wybranych tradycji filozoficznych 

H2A_W07 Aksjologia – 30wy E 

Filozofia kultury – 30wy Z 

Filozofia nauki– 30wy Z 

Filozofia przyrody – 30wy E 

Filozofia sztuki – 30wy E 

Filozofia Wschodu – 30wy E 
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Kultura ponowoczesna - 30wy Z 

Współczesne teorie działania – 

30wy E 

Seminarium magisterskie – 90sm 

Z 

Egzamin dyplomowy 

 

K_W08 zna i rozumie zasady publikacji tekstu naukowego i 

podstawowe zasady ochrony własności intelektualnej 

H2A_W08 Aksjologia – 30wy E 

Seminarium magisterskie – 90sm 

Z 

 

K_W09 ma pogłębioną wiedzę na temat kształtowania się idei 

filozoficznych i historycznej zmienności pojęć filozoficznych 

H2A_W09 Filozofia nauki– 30wy Z 

Filozofia przyrody – 30wy E 

Filozofia społeczna – 30wy E 

Filozofia sztuki –  30wy E 

Filozofia Wschodu – 30wy E 

Proseminaria – 180sm Z  

Współczesne teorie działania – 

30wy E 

Współczesna myśl religijna i 

ateistyczna – 30kw Z 

 

K_W10 zna filozoficzne podstawy kultury oraz rozumie  rolę idei 

filozoficznych w powstawaniu dzieł i instytucji kultury 

H2A_W10 Filozofia kultury – 30wy  Z 

Filozofia sztuki –  30wy E 

Filozofia Wschodu – 30wy E 

Kultura ponowoczesna - 30wy Z 

Współczesne teorie działania – 

30wy E 

Wychowanie fizyczne – 30ca Z 
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UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i 

integrować informację z wykorzystaniem różnych źródeł oraz 

formułować na tej podstawie krytyczne sądy 

H2A_U01 Aksjologia – 30wy E 

Filozofia języka –  30wy E 

Filozofia kultury – 30wy Z 

Filozofia nauki– 30wy Z 

Filozofia przyrody – 30wy E 

Filozofia społeczna –  30wy E 

Retoryka - 30wy Z 

Współczesne koncepcje 

świadomości – 30wy E 

Seminarium magisterskie – 90sm 

Z 

 

K_U02 posiada pogłębione umiejętności badawcze obejmujące 

analizę dzieł filozoficznych, syntezę różnych idei i poglądów, 

dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, 

opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na 

oryginalne podejście do złożonych problemów filozoficznych 

H2A_U02 Filozofia języka –  30wy E 

Filozofia sztuki – 30wy E 

Współczesne koncepcje 

świadomości – 30wy E 

 

K_U03 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać swoje 

umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne 

działania zmierzające do rozwijania kompetencji zawodowych 

H2A_U03 Aksjologia – 30wy E 

Filozofia kultury – 30wy Z 

Filozofia przyrody – 30wy E 

Filozofia społeczna –  30wy E 

Filozofia sztuki – 30wy E 

Filozofia Wschodu – 30wy E 

Współczesne teorie działania – 

30wy E 

Seminarium magisterskie – 90sm 

Z 

 

K_U04 posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin 

naukowych oraz tworzenia syntetycznych opracowań 

H2A_U04 Filozofia języka  –  30wy E 

Kultura ponowoczesna - 30wy Z 
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Współczesna myśl religijna i 

ateistyczna – 30wy Z 

Proseminaria – 180kw Z 

Seminarium magisterskie – 90sm 

Z 

Egzamin dyplomowy 

 

K_U05 potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację 

różnych wytworów kultury uwzględniając  nowe osiągnięcia 

filozofii, w celu określenia miejsca i znaczenia tych 

wytworów w procesie historycznym 

H2A_U05 Filozofia języka  –  30wy E 

Filozofia kultury – 30wy Z 

Filozofia nauki– 30wy Z 

Filozofia przyrody – 30wy E 

Filozofia sztuki – 30wy E 

Filozofia Wschodu – 30wy E 

Kultura ponowoczesna - 30wy Z 

Współczesna myśl religijna i 

ateistyczna – 30wy Z 

Współczesne teorie działania – 

30wy E 

Proseminaria – 180kw Z 

Seminarium magisterskie – 90sm 

Z 

Egzamin dyplomowy 

 

K_U06 posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z 

wykorzystaniem własnych poglądów, poglądów innych 

autorów, oraz formułowania wniosków syntetycznych 

podsumowań 

H2A_U06 Aksjologia – 30wy E 

Filozofia kultury – 30wy Z 

Filozofia nauki– 30wy Z 

Filozofia przyrody – 30wy E 

Filozofia społeczna –  30wy E 

Filozofia sztuki – 30wy E 

Retoryka - 30wy Z 

Seminarium magisterskie – 90sm 

Z 



11 
 

Egzamin dyplomowy 

Zajęcia fakultatywne – 210kw Z 

 

K_U07 posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych o 

wytworach kultury na podstawie wiedzy naukowej i własnego 

doświadczenia oraz umiejętność prezentacji krytycznych 

opracowań w różnych mediach 

H2_U07 Aksjologia – 30wy E 

Filozofia kultury – 30wy Z 

Filozofia nauki– 30wy Z 

Filozofia przyrody – 30wy E 

Filozofia sztuki – 30wy E 

Filozofia Wschodu – 30wy E 

Współczesne teorie działania – 

30wy E 

Seminarium magisterskie – 90sm 

Z  

Egzamin dyplomowy 

Język obcy nowożytny 120kw E 

 

K_U08 potrafi jasno i wyraźnie komunikować swoją wiedzę z 

dziedziny filozofii oraz popularyzować wiedzę filozoficzną 

H2A_U08 

 

Filozofia kultury – 30wy Z 

Filozofia przyrody – 30wy E 

Filozofia sztuki – 30wy E 

Filozofia Wschodu – 30wy E 

Współczesna myśl religijna i 

ateistyczna – 30wy Z 

Współczesne teorie działania – 

30wy E 

Proseminaria – 180kw Z 

Seminarium magisterskie – 90sm 

Z 

Egzamin dyplomowy 

Translatorium tekstów 

filozoficznych – 30kw Z 

Zajęcia fakultatywne – 210kw Z 
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K_U09 posiada pogłębioną umiejętność tworzenia prac pisemnych w 

języku polskim i wybranym języku obcym w określonych 

dziedzinach filozofii 

H2A_U09 

 

Filozofia języka  –  30wy E 

Filozofia kultury – 30wy Z 

Filozofia sztuki – 30wy E 

Filozofia przyrody – 30wy E 

Seminarium magisterskie – 90sm 

Z 

Translatorium tekstów 

filozoficznych – 30kw Z 

 

K_U10 posiada umiejętność przygotowania i wygłaszania odczytów, 

wykładów i prezentacji dotyczących szczegółowych 

zagadnień filozoficznych 

H2A_U10 Filozofia kultury – 30wy Z 

Filozofia przyrody – 30wy E 

Filozofia sztuki – 30wy E 

Filozofia Wschodu – 30wy E 

Retoryka - 30wy Z 

Współczesne teorie działania – 

30wy E 

Język obcy nowożytny 120kw E 

 

K_U11 ma umiejętności językowe w zakresie filozofii zgodne z 

wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego 

Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

H1A_U11 

 

Język obcy nowożytny 120kw E 

Translatorium tekstów 

filozoficznych – 30kw Z 

Zajęcia fakultatywne (w języku 

obcym) – kw Z 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz potrafi 

inspirować proces uczenia się innych 

H2A_K01 

 

Filozofia języka  –  30wy E 

Filozofia nauki – 30wy Z 

Filozofia przyrody – 30wy E 

Filozofia społeczna –  30wy E 

Filozofia sztuki – 30wy E 

Filozofia Wschodu – 30wy E 
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Współczesne koncepcje 

świadomości – 30wy E 

Współczesne teorie działania – 

30wy E 

Seminarium magisterskie – 90sm 

Z 

Translatorium tekstów 

filozoficznych – 30kw Z 

Język obcy nowożytny 120kw E 

 

K_K02 potrafi pracować w zespole, posiada umiejętność planowania i 

organizacji pracy zespołowej 

H2A_K02 Współczesne koncepcje 

świadomości – 30wy E 

Seminarium magisterskie – 90sm 

Z 

Wychowanie fizyczne – 30ca Z 

Koła naukowe, Samorząd 

studencki 

 

K_K03 prawidłowo identyfikuje zadanie badawcze i określa etapy 

jego realizacji 

H2A_K03 Retoryka - 30wy Z 

Współczesna myśl religijna i 

ateistyczna – 30wy Z 

Proseminaria – 180kw Z 

Seminarium magisterskie – 90sm 

Z 

 

K_K04 identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z 

wykonywaniem zawodu 

H2A_K04 

 

Aksjologia – 30wy E 

Filozofia sztuki – 30wy E 

Retoryka - 30wy Z 

 

K_K05 aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania i 

wzbogacenia europejskiego dziedzictwa filozoficznego  

H2A_K05 Filozofia kultury – 30wy Z 

Kultura ponowoczesna - 30wy Z 
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Koła naukowe, Samorząd 

studencki 

 

K_K06 jest otwarty na poznawanie nowych idei, aktywnie 

uczestniczy w życiu kulturalnym i społecznym 

H2A_K06 Filozofia kultury – 30wy Z 

Filozofia nauki –  30wy Z 

Filozofia społeczna –  30wy E 

Filozofia sztuki – 30wy E 

Filozofia przyrody – 30wy E 

Filozofia Wschodu – 30wy E 

Retoryka - 30wy Z 

Współczesne teorie działania – 

30wy E 

Współczesna myśl religijna i 

ateistyczna – 30wy Z 

Proseminaria – 180kw Z 

Zajęcia fakultatywne – 210kw Z 

Zajęcia ogólnouniwersyteckie lub 

na innym kierunku – 1 ECTS 
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Nazwa kierunku studiów: Filozofia 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia 

Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

 

 

Modułowe efekty kształcenia 

Odniesienie efektów kształcenia dla poszczególnych modułów do kierunkowych i obszarowych efektów kształcenia 

 

Moduły obligatoryjne 

 

Aksjologia 

Numer 

efektu 

 

Efekty kształcenia modułowe – opis słowny 

student, który zaliczył przedmiot, potrafi: 

Odniesienie do kierunkowych 

efektów kształcenia 

Odniesienie do obszarowych 

efektów kształcenia 

01 zna merytoryczny kontekst powstania aksjologii oraz 

jej problemy i stanowiska 

K_W01 H2A_W01 

02 zna teorię błędu naturalistycznego K_W03 H2A_W03 

03 zna główne wersje obiektywizmu, subiektywizmu i 

relacjonizmu aksjologicznego 

K_W02, K_W03, K_W07 H2A_W02, H2A_W03, 

H2A_W07 

04 zna problematyczność relacji między wolnością a 

wartościami 

K_W03 H2A_W03 

05 zna trudności z uzasadnieniem wartości podmiotu K_W03 H2A_W03 

06 zna eudajmonistyczną i hedonistyczną teorię szczęścia 

oraz jej odniesienie do teorii wartości 

K_W03 H2A_W03 

07 potrafi przedstawić kontekst powstania aksjologii K_W03 H2A_W03 

08 umie przedstawić teorię błędu naturalistycznego K_W03 H2A_W03 

09 potrafi przedstawić obiektywizm, subiektywizm i 

relacjonizm aksjologiczny 

K_W03, K_W05, K_U07, 

K_W08 

H2A_W03, H2A_W05, 

H2A_U07, H2A_W08 

10 umie przeanalizować relacje między wolnością a 

wartościami 

K_W03 H2A_W03 
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11 potrafi analitycznie przedstawić stosunek szczęścia do 

wartości 

K_W03, K_U06 H2A_W03, H2A_U06 

12 przejawia szacunek do różnych sposobów 

wartościowania 

K_K04 H2A_K04 

13 interesuje się problemami aksjologicznymi K_U03, K_U01 H2A_U03, H2A_U01 

 

 

 

 

Filozofia języka 

Numer 

efektu 

Efekty kształcenia modułowe – opis słowny 

student, który zaliczył przedmiot, potrafi:  

Odniesienie do kierunkowych 

efektów kształcenia 

Odniesienie do obszarowych 

efektów kształcenia 

01 charakteryzuje pojęcia języka w klasycznych i 

współczesnych teoriach filozoficznych oraz 

niektórych ujęciach językoznawczych 

K_W03, K_W04 H2A_W03, H2A_W04 

02 omawia pojęcie składników wypowiedzi, tekstu, 

dialogu 

K_W04 H2A_W04 

03 formułuje filozoficzne zagadnienia teorii rozumienia 

wypowiedzi 

K_W04 H2A_W04 

04 opisuje współczesne poglądy na powstanie języka 

jako formy komunikacji, jego zmiany i ich następstwa 

K_W03, K_W04 H2A_W03, H2A_W04 

05 posługuje się zaawansowaną terminologią z zakresu 

filozofii języka  

K_W02 H2A_W02 

06 potrafi analizować i interpretować teksty z zakresu 

filozofii języka  

K_U02¸ K_U04, K_U05 H2A_U02, H2A_U04, H2A_U05 

07 potrafi wyszukiwać informacje niezbędne do 

napisania tekstu naukowego z filozofii języka 

K_U01, K_U09 H2A_U01, H2A_U09 

08 przejawia dbałość o precyzyjne formułowanie 

filozoficznych konsekwencji teorii komunikacji 

K_U02 H2A_U02 

09 jest zorientowany na wzbogacanie swej wiedzy w 

zakresie nauk humanistycznych i społecznych 

K_K01 H2A_K01 
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Filozofia kultury  

Numer 

efektu  

Efekty kształcenia modułowe – opis słowny 

student, który zaliczył przedmiot, potrafi: 

Odniesienie do kierunkowych 

efektów kształcenia 

 

Odniesienie do obszarowych 

efektów kształcenia 

01 zna terminologię z zakresu przedmiotu K_W02 H2A_W02 

02 zna podstawowe opracowania i teksty klasyczne  

z zakresu przedmiotu 

K_W03 H2A_W03 

03 posiada wiedzę dotyczącą kultury zachodniej K_W03, K_W10, K_W05 H2A_W03, H2A_W10, 

H2A_W05 

04 ma szczegółową wiedzę o współczesnych szkołach 

filozofii kultury 

K_W06 H2A_W06 

05 umie zanalizować kulturotwórczy dorobek ludzkości K_U01, K_U05,  K_U06, 

K_W07, K_W10 

H2A_U01, H2A_U05, 

H2A_U06, H2A_W07, 

H2A_W10 

06 potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce 

zawodowej 

K_U03, K_U07, K_U09, K_U10 H2A_U03, H2A_U07, 

H2A_U09, H2A_U10 

07 ceni tradycje i dziedzictwo kulturowe K_K05 H2A_K05 

08 ma świadomość znaczenia kultury w rozwoju 

indywiduów 

K_K05 H2A_K05 

09 świadomie uczestniczy w życiu kulturalnym K_K05, K_K06 H2A_K05, H2AK_06 

10 potrafi popularyzować wiedzę z zakresu filozofii 

kultury 

K_U08 H2A_U08 

 

Filozofia nauki 

Numer 

efektu 

 

Efekty kształcenia modułowe – opis słowny 

student, który zaliczył przedmiot, potrafi: 

Odniesienie do kierunkowych 

efektów kształcenia 

Odniesienie do obszarowych 

efektów kształcenia 

01 zna podstawową terminologię z zakresu metodologii i 

filozofii nauki 

K_W02, K_W01 H2A_W04, H1A_W01 

02 zna główne stanowiska metodologiczne oraz ich 

kontekst historyczny 

K_W03, K_W05 H2A_W03, H2A_W05 

03 student potrafi krytycznie omówić podstawowe prądy  K_W03, K_W06 H2A_W03, H2A_W06 
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w filozofii nauki 

04 potrafi wskazać związki między dziejami nauki a 

filozofią nauki  

K_W09 H2A_W09, H2A_U02 

05 potrafi wykorzystać poznane narzędzia 

metodologiczne w innych dziedzinach filozofii oraz w 

dyskursach pozafilozoficznych 

K_U01, K_U02, K_U06, K_U07, 

K_W07, K_U05 

H2A_U01, H2_U02, H2A_U06, 

H2A_U07, H2A_W07, 

H2A_U05 

06 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie K_K01 H2A_K01 

07 jest otwarty na poznawanie nowych stanowisk w 

filozofii nauki 

K_K06 H2A_K06 

 

Filozofia przyrody 

Numer 

efektu 

 

Efekty kształcenia modułowe – opis słowny 

student, który zaliczył przedmiot, potrafi: 

Odniesienie do kierunkowych 

efektów kształcenia 

 

Odniesienie do obszarowych 

efektów kształcenia 

01 omówić główne koncepcje filozofii przyrody, jej 

powiązania z filozofią nauki, ontologią, epistemologią 

i naukami przyrodniczymi 

K_W01, K_W05 H2A_W01, H2A_W05 

02 przedstawić podstawowe zagadnienia filozofii 

przyrody i główne sposoby ich rozstrzygania 

K_W03, K_W09, K_W06 H2A_W03, H2A_W09, 

H2A_W06 

03 posługiwać się terminologią z filozofii przyrody na 

poziomie rozszerzonym 

K_W02 H2A_W02 

04 wyszukiwać informacje niezbędne do przygotowania 

referatu i napisania tekstu naukowego z filozofii 

przyrody 

K_U01, K_U09 H2A_U01, H2A_U09 

05 przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację 

tekstów z zakresu filozofii przyrody 

K_U05, K_U06, K_W07 H2A_U05, H2A_U06, 

H2A_W07 

06 przygotować i wygłosić referat z zakresu filozofii 

przyrody 

K_U10 H2A_U10 

07 napisać popularno-naukowy tekst z zakresu filozofii 

przyrody 

K_U09, K_U08 H2A_U09, H2A_U08 

08 jest krytyczny w stosunku do filozoficznych 

konsekwencji nauk przyrodniczych  

K_U07 H2A_U07 
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09 jest zorientowany na wzbogacanie swej wiedzy w 

zakresie filozofii przyrody i nauk przyrodniczych 

K_K01, K_K06 H2A_K01, H2A_K06 

10 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę K_U03 H2A_U03 

 

Filozofia społeczna 

Numer 

efektu 

 

Efekty kształcenia modułowe – opis słowny 

student, który zaliczył przedmiot, potrafi: 

Odniesienie do kierunkowych 

efektów kształcenia 

 

Odniesienie do obszarowych 

efektów kształcenia 

 

01 posiada wiedzę dotyczącą przedmiotu oraz 

metodologii filozofii społecznej jako określonego 

działu filozofii  

K_W01, K_W03 H2A_W01, H2A_W03 

02 zna terminologię stosowaną w obszarze filozofii 

społecznej 

K_W02  H2A_W02 

03 posiada wiedzę o klasycznych i współczesnych 

teoriach filozoficznych dotyczących natury bytu 

społecznego 

K_W09, K_W06 H2A_W09, H2A_W06 

04 ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach filozofii 

społecznej z innymi dyscyplinami nauk 

humanistycznych i społecznych 

K_W05 H2A_W05, S2A_W05 

05 potrafi analizować oraz interpretować teksty z zakresu 

filozofii społecznej 

K_U06 H2A_U06 

06 potrafi wyszukiwać, selekcjonować i integrować 

informacje oraz formułować na tej podstawie 

krytyczne sądy dotyczące aktualnych procesów 

społecznych  

K_U01 H2A_U01 

07 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać 

swoje umiejętności badawcze dotyczące społecznych 

zjawisk  

K_U03 H2A_U03 

08 rozumie potrzebę permanentnego zdobywania wiedzy 

o społeczeństwie oraz potrafi inspirować proces 

uczenia się innych  

K_K01 H2A_K01 

09 jest otwarty na różnorodne idee społeczne (kulturowe) K_K06 H2A_K06 
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Filozofia sztuki  

Numer 

efektu 

 

Efekty kształcenia modułowe – opis słowny 

student, który zaliczył przedmiot, potrafi: 

Odniesienie do kierunkowych 

efektów kształcenia 

 

Odniesienie do obszarowych 

efektów kształcenia 

 

01 określić miejsce i znaczenie filozofii sztuki na tle 

innych działów filozofii oraz swoistość filozofii 

literatury, muzyki, plastyki i innych rodzajów sztuki 

K_W01 H2A_W01 

02 ze znajomością kontekstu historycznego i 

kulturowego używać pojęć i kategorii filozofii sztuki 

do opisu dzieł artystycznych 

K_W02, K_W07 H2A_W02, H2_W07 

03 scharakteryzować główne koncepcje i problemy 

filozofii sztuki kręgu zachodnioeuropejskiego  

K_W03 H2A_W03 

04 orientuje się w problematyce dyscyplin pokrewnych 

takich jak historia sztuki, socjologia sztuki i filozofia 

kultury 

K_W05 H2A_W05, S2A_W05 

05 ma wiedzę o kierunkach rozwoju sztuki współczesnej 

i  o nowych podejściach badawczych 

K_W06 H2A_W06 

06 rozumie historyczną zmienność paradygmatów 

artystycznych i estetycznych 

K_W09 H2A_W09 

07 zna historyczne związki pomiędzy filozofią i sztuką 

oraz dostrzega przyczyny osłabienia tej więzi w 

kulturze współczesnej 

K_W10 H2A_W10 

08 potrafi wykorzystać wiedzę na temat sztuki  w debacie 

publicznej, posługując się w sposób dojrzały i 

wyważony specjalistycznym słownictwem 

K_U03, K_U08, K_U06, K_U02, 

K_U05, K_U07, K_U09, K_U10  

H2A_U03, H2A_U08, H2A_U06 

09 charakteryzuje go aktywność w życiu kulturalnym i 

otwartość na różne formy twórczości artystycznej  

K_K01, K_K06, K_U08 H2A_K06 

10 jest świadomy rangi sztuki i specyfiki zawodu artysty  K_K04 H2A_K04 
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Filozofia Wschodu 

Numer 

efektu 

 

Efekty kształcenia modułowe – opis słowny 

student, który zaliczył przedmiot, potrafi: 

Odniesienie do kierunkowych 

efektów kształcenia 

 

Odniesienie do obszarowych 

efektów kształcenia 

 

01 posiada uporządkowaną wiedzę ogólną na temat 

filozofii indyjskiej i chińskiej 

K_W03, K_W09, K_W10, K_U10 H2A_W03, H2A_W09, 

H2A_W10, H2A_U10 

02 zna poglądy najwybitniejszych przedstawicieli filozofii 

indyjskiej i chińskiej 

K_W03, K_W07, K_W09, K_U10 H2A_W03, H2_W07, H2A_W09, 

H2A_U10 

03 zna podstawowe pojęcia charakterystyczne dla filozofii 

Wschodu oraz stosowną terminologię 

K_W03, K_W09, K_U10 H2A_W03, H2A_W09, H2A_U10 

04 rozumie specyfikę filozofii Wschodu K_W03, K_W07, K_W09, 

K_W10, K_U05, K_U07 

H2A_W03, H2_W07, H2A_W09, 

H2A_W10, H2A_U05, H2_U07 

05 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę z zakresu 

historii filozofii Wschodu 

K_U03 H2A_U03 

05 potrafi porozumiewać się, wykorzystując poznane 

kategorie pojęciowe 

K_U08 H2A_U08 

06 docenia różnorodność dziedzictwa kulturowego 

ludzkości, zwłaszcza dorobku w dziedzinie filozofii, co 

sprzyja otwartości i tolerancji 

K_K06 H2A_K06 
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07 posiada świadomość zakresu swej wiedzy i rozumie 

potrzebę jej pogłębiania 

K_K01 H2A_K01 

 

Kultura ponowoczesna 

Numer 

efektu 

 

Efekty kształcenia modułowe – opis słowny 

student, który zaliczył przedmiot, potrafi: 

Odniesienie do kierunkowych 

efektów kształcenia 

Odniesienie do obszarowych 

efektów kształcenia 

01 ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę ogólną 

obejmującą terminologię, teorie i metodologie z 

zakresu filozofii społecznej, filozofii kultury, 

antropologii kulturowej i filozofii nauk 

humanistycznych  

K_W03 

 

H2A_W03 

 

02 ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach filozofii z 

innymi dyscyplinami nauk humanistycznych i 

społecznych, które pozwalają mu na integrowanie 

perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin 

K_W05 

 

H2A_W05, S2A_W05 

 

03 zna i rozumie zaawansowane metody analizy, 

interpretacji, wartościowania i problematyzowania 

różnych wytworów   ponowoczesnej kultury   

K_W07 

 

H2A_W07 

 

04 zna filozoficzne podstawy kultury oraz rozumie  rolę 

idei filozoficznych w powstawaniu dzieł i instytucji 

kultury  

K_W10 

 

H2A_W10 

 

05 posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych 

dyscyplin naukowych oraz tworzenia syntetycznych 

opracowań 

K_U04 

 

H2A_U04 

 

06 potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację 

różnych wytworów ponowoczesnej kultury 

uwzględniając  nowe osiągnięcia filozofii, w celu 

określenia miejsca i znaczenia tych wytworów w 

procesie historycznym  

K_U05 

 

H2A_U05 
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07 podejmuje działania zmierzające do ochrony 

europejskiej tradycji filozoficznej jako źródła 

różnorodności w kulturze 

K_K05 H2A_K05 

 

Retoryka 

Numer 

efektu 

 

Efekty kształcenia modułowe – opis słowny 

student, który zaliczył przedmiot, potrafi: 

Odniesienie do kierunkowych 

efektów kształcenia 

 

Odniesienie do obszarowych 

efektów kształcenia 

 

01 ma pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu  retoryki 

w systemie nauk oraz o jej specyfice przedmiotowej i 

metodologicznej 

K_W01 H2A_W01 

02 ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę ogólną 

obejmującą terminologię i metody  z zakresu retoryki 

K_W03 H2A_W03 

03 ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach retoryki z 

dyscyplinami nauk humanistycznych i społecznych, 

które pozwalają mu na integrowanie perspektyw 

właściwych dla kilku dyscyplin 

K_W05 H2A_W05, S2A_W05 

 

04 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, 

selekcjonować i integrować informację w 

wykorzystaniem z różnych źródeł oraz formułować na 

tej podstawie krytyczne sądy 

K_U01 H2A_U01 

05 posiada umiejętność merytorycznego 

argumentowania, z wykorzystaniem własnych 

poglądów, poglądów innych autorów  oraz 

formułowania wniosków i syntetycznych 

podsumowań 

K_U06 H2A_U06 

06 posiada umiejętność przygotowania i wygłaszania 

odczytów, wykładów i prezentacji dotyczących 

ważkich kwestii w szczególności filozoficznych 

K_U010 H2A_U010 

07 prawidłowo identyfikuje zadanie badawcze i określa 

etapy jego realizacji 

K_K03 H2A_K03 
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08 identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z 

wykorzystaniem  środków retorycznych 

K_K04 H2A_K04 

    09 jest otwarty na poznawanie nowych idei, aktywnie 

uczestniczy w życiu kulturalnym i społecznym 

K_K06 H2A_K06 

 

Współczesne koncepcje świadomości 

Numer 

efektu 

 

Efekty kształcenia modułowe – opis słowny 

student, który zaliczył przedmiot, potrafi: 

Odniesienie do kierunkowych 

efektów kształcenia 

 

Odniesienie do obszarowych 

efektów kształcenia 

 

01 ma pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu kategorii 

„świadomość”  w systemie sterującym, jakim jest byt 

ludzki oraz potrafi wyeksplikować jej podstawowe 

cechy    

K_W01, K_W03 H2A_W01, H2A_W03 

02 zna terminologię przedmiotu na poziomie 

rozszerzonym 

K_W02 H2A_W02 

03 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, 

selekcjonować i integrować informację  z 

wykorzystaniem różnych źródeł 

K_U01 H2A_U01 

04 posiada  umiejętności badawcze obejmujące analizę 

struktur świadomościowych oraz ich związek z innym 

władzami umysłu 

K_U02 H2A_U02 

05 ma samoświadomość czynników wpływających na 

stany świadomości oraz pogłębia ich wpływ  przez 

autorefleksję 

K_K01 H2A_K01 

06 potrafi wykorzystać wiedzę o strukturach 

świadomościowych do pracy w zespole 

K_K02 H2A_U02 

 

Współczesna myśl religijna i ateistyczna 

Numer 

efektu 

 

Efekty kształcenia modułowe – opis słowny 

student, który zaliczył przedmiot, potrafi: 

Odniesienie do kierunkowych 

efektów kształcenia 

 

Odniesienie do obszarowych 

efektów kształcenia 
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01 ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do 

specjalizacji wiedzę szczegółową w zakresie filozofii 

religii 

K_W04 H2A_W04 

02 ma szczegółową wiedzę o współczesnych 

dokonaniach myśli religijnej i ateistycznej, ośrodkach 

i szkołach badawczych w obszarach religioznawstwa i 

filozofii religii 

K_W06 H2A_W06 

03 ma pogłębioną wiedzę na temat kształtowania się idei 

z zakresu filozofii religii i historycznej zmienności 

pojęć filozoficznych w obszarze badania religii 

K_W09 H2A_W09 

04 posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych 

dyscyplin religioznawczych oraz tworzenia 

syntetycznych opracowań 

K_U04 H2A_U04 

05 potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację 

różnych wytworów kultury, związanych z 

aktywnością religijną i krytyką religii,  uwzględniając  

nowe osiągnięcia filozofii, w celu określenia miejsca i 

znaczenia tych wytworów w procesie historycznym 

K_U05 H2A_U05 

06 potrafi jasno i wyraźnie komunikować swoją wiedzę z  

zakresu filozofii religii i ją popularyzować 

K_U08 H2A_U08 

07 prawidłowo identyfikuje zadanie badawcze w 

obszarach religioznawstwa i filozofii religii  i określa 

etapy jego realizacji 

K_K03 H2A_K03 

08 jest otwarty na poznawanie nowych idei religijnych i 

krytycznych wobec religii 

K_K06 H2A_K06 

 

Współczesne teorie działania 

Numer 

efektu 

 

Efekty kształcenia modułowe – opis słowny 

student, który zaliczył przedmiot, potrafi: 

Odniesienie do kierunkowych 

efektów kształcenia 

 

Odniesienie do obszarowych 

efektów kształcenia 

 

01 ma pogłębioną wiedzę na temat głównych 

współczesnych filozoficznych koncepcji działania 

K_W03 

K_W09 

H2A_W03 

H2A_W09 
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oraz występujących w tym obszarze trendów 

rozwojowych 

02 zna i rozumie aksjologiczne i etyczne aspekty 

ludzkiego działania  

K_W07 H2A_W07 

03 ma pogłębioną wiedzę na temat powiazań 

filozoficznych teorii działania z naukami 

szczegółowymi    

K_W09 

K_W10 

H2A_W09 

H2A_W10 

04 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę z 

wykorzystaniem mediów tradycyjnych i najnowszych; 

potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę w krytycznej 

analizie ludzkiego działania i jego wytworów 

wykorzystując różne media   

K_U03 

K_U05 

K_U07 

H2A_U03 

H2A_U05 

H2A_U07 

05 potrafi przygotować wystąpienia ustne i prace 

pisemne z zakresu problematyki dotyczącej ludzkiego 

działania 

K_U10 H2A_U10 

06 potrafi wyrażać swoje poglądy w sposób 

uporządkowany i zrozumiały dla odbiorcy  

K_U08 H2A_U08 

07 rozumie potrzebę ciągłego powiększania i 

wzbogacania swojej wiedzy i umiejętności  

K_K01, K_K06 H2A_K01, H2A_K06 

08 docenia wartość i potrzebę aktywnego uczestnictwa w 

życiu kulturalnym i społecznym, z wykorzystaniem 

posiadanej wiedzy  na temat mechanizmów ludzkiego 

działania  

K_K06 H2A_K06  

 

Moduły wybieralne 

 

Język obcy nowożytny 

Numer 

efektu 

 

Efekty kształcenia modułowe – opis słowny 

student, który zaliczył przedmiot, potrafi: 

Odniesienie do kierunkowych 

efektów kształcenia 

 

Odniesienie do obszarowych 

efektów kształcenia 
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01 porozumiewać się w wybranym języku obcym na 

poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu 

Kształcenia Językowego 

K_U10 H2A_U10 

02 stosować na poziomie rozszerzonym terminologię 

wybranej dyscypliny filozoficznej w języku obcym 

K_U10 H2A_U10 

03 porozumiewać się w formie ustnej i pisemnej na 

tematy należące do kręgu jego zainteresowań 

zawodowych 

K_U10, K_U07 H2A_U10, H2A_U07 

04 korzystać z obcojęzycznych źródeł – książki, prasa, 

inne media 

K_U07, K_U10 H2A_U10 

05 samodzielnie poszerzać zakres słownictwa, zwrotów 

językowych i struktur gramatycznych 

K_K01, K_U10 H2A_U10, H2A_K01 

06 ma świadomość roli znajomości języka obcego w 

realizacji własnych celów i zainteresowań 

zawodowych 

K_K01, K_U10, K_U11 H2A_K01, H2A_U10, H2A_U11 

07 jest zorientowany na poszerzanie zakresu słownictwa i 

rozbudowywanie struktur gramatycznych 

K_K01, K_U10, K_U11 H2A_K01, H2A_U10, H2A_U11 

 

Seminarium magisterskie 

Numer 

efektu 

 

Efekty kształcenia modułowe – opis słowny 

student, który zaliczył przedmiot, potrafi: 

Odniesienie do kierunkowych 

efektów kształcenia 

 

Odniesienie do obszarowych 

efektów kształcenia 

 

01 omówić zasady redakcji tekstu naukowego K_K03, K_U04, K_W08 H2A_K03, H2A_U04, H2A_W08 

02 wyszukiwać, analizować i selekcjonować informację 

dotyczącą tematu pracy oraz sporządzić bibliografię  

K_U01 H2A_U01 

03 szczegółowo omówić i przeanalizować podstawowe 

stanowiska w obszarze związanym z tematem pracy 

oraz przedstawić rezultaty w formie ustnej i pisemnej 

K_U02, K_U04, K_U06, 

K_W04, K_W07, K_U08, 

K_U09, K_W06, K_U10 

H2A_U02, H2A_U04, 

H2A_U06, H2A_W04, 

H2A_W07, H2A_U08, 

H2A_U09, H2A_W06, H2A_U10 

04 sformułować zadanie badawcze, dobrać odpowiednie 

narzędzia i metody badawcze oraz formułować i 

uzasadniać wnioski 

K_U02, K_U04, K_U06, K_K02, 

K_K03, K_W05  

H2A_U02, H2A_U04, 

H2A_U06, H2A_K02, 

H2A_K03, H2A_W05 
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05 dokonać krytycznego podsumowania omawianego 

problemu i opracować syntetycznie pisemnie wyniki 

badań 

K_U02, K_U04, K_U05, K_U06, 

K_U07, K_U08, K_U09 

H2A_U02, H2A_U04, 

H2A_U05, H2A_U06, 

H2A_U07,H2A_U08, H2A_U09 

06 samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje 

zainteresowania, kierując się wskazówkami opiekuna 

naukowego 

K_U03 H2A_U03 

07 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i 

umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego 

dokształcania się i rozwoju 

K_K01 H2A_K01 

08 przestrzega zasad ochrony własności intelektualnej K_W08 H2A_W08 

09 porozumiewać się w języku polskim i wybranym 

języku obcym w zakresie filozofii 

K_U07 H2A_U07 

10 potrafi pracować w zespole, posiada umiejętność 

planowania i organizacji pracy 

K_K02 H2A_K02 

 

Translatorium tekstów filozoficznych 

Numer 

efektu 

 

Efekty kształcenia modułowe – opis słowny 

student, który zaliczył przedmiot, potrafi: 

Odniesienie do kierunkowych 

efektów kształcenia 

 

Odniesienie do obszarowych 

efektów kształcenia 

 

01 dobrać słownictwo i struktury gramatyczne niezbędne 

do przekładania tekstów obcojęzycznych z zakresu 

tematyki właściwej dla kierunku studiów 

K_W02 H2A_W02 

02 stosować niezbędne słownictwo i właściwe struktury 

gramatyczne w różnych sytuacjach komunikacyjnych 

K_U11 H2A_U11 

03 korzystać z obcojęzycznych źródeł – książki, prasa, 

inne media 

K_U11 H2A_U11 

04 relacjonować bieżące zagadnienia społeczne, 

polityczne i kulturalne związane z krajami obszaru 

danego języka 

K_U11 H2A_U11 

05 przekładać teksty obcojęzyczne z zakresu tematyki 

właściwej dla kierunku studiów 

K_U11, K_U09 H2A_U11, H2A_U09 
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06 wypowiadać się w formie ustnej i pisemnej na tematy 

zawodowe 

K_U11, K_U08 H2A_U11, H2A_U08 

07 samodzielnie poszerzać zakres słownictwa, zwrotów 

językowych i struktur gramatycznych 

K_U11 H2A_U11 

08 formułować i uzasadniać w danym języku swoje 

opinie 

K_U11 H2A_U11 

09 ma pozytywne nastawienie do języka i chęć 

pogłębiania jego znajomości 

K_U11, K_K01 H2A_U11, H2A_K01 

10 ma świadomość roli znajomości języka obcego w 

realizacji własnych celów i zainteresowań 

zawodowych 

K_U11 H2A_U11 

 

Zajęcia fakultatywne  

Numer 

efektu 

 

Efekty kształcenia modułowe – opis słowny 

student, który zaliczył przedmiot, potrafi: 

Odniesienie do kierunkowych 

efektów kształcenia 

 

Odniesienie do obszarowych 

efektów kształcenia 

 

01 omówić szczegółowo zagadnienia z zakresu 

omawianego na zajęciach 

K_W04, K_W06 H2A_W04, H2A_W06 

02 wskazać i zdefiniować najważniejsze pojęcia z 

zakresu poruszanej problematyki 

K_W02 H2A_W02 

03 wskazać powiązania problematyki omawianej na 

zajęciach fakultatywnych z naukami 

humanistycznymi i społecznymi 

K_W05 H2A_W05 

04 przeprowadzać rozumowania w zakresie uzyskanej na 

zajęciach wiedzy 

K_U06 H2A_U06 

05 oceniać krytycznie nowe dane K_U06 H2A_U06 

06 przejawiać postawę otwartości i ciekawości 

poznawczej 

K_K06 H2A_K06 

07 porozumiewać się w wybranym języku obcym na 

tematy omawiane na zajęciach (w przypadku zajęć 

fakultatywnych w języku obcym) 

K_U08, K_U11 H2A_U08, H2A_U11 
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Proseminarium 

Numer 

efektu 

 

Efekty kształcenia modułowe – opis słowny 

student, który zaliczył przedmiot, potrafi: 

Odniesienie do kierunkowych 

efektów kształcenia 

 

Odniesienie do obszarowych 

efektów kształcenia 

 

01 ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę szczegółową 

w zakresie wybranych przedmiotów 

K_W04 H2A_W04 

02 ma szczegółową wiedzę o współczesnych 

dokonaniach, ośrodkach i szkołach badawczych w 

obszarze  tematów omawianych na proseminariach  

K_W06 H2A_W06 

03 ma pogłębioną wiedzę na temat kształtowania się idei 

z zakresu wybranych tematów i historycznej 

zmienności pojęć filozoficznych w tych obszarach 

badania  

K_W09 H2A_W09 

04 posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych 

działów filozofii i odniesienia ich do wybranych 

dyscyplin humanistycznych oraz tworzenia 

syntetycznych opracowań 

K_U04 H2A_U04 

05 potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację 

różnych wytworów kultury, uwzględniając  nowe 

osiągnięcia filozofii, w celu określenia miejsca i 

znaczenia tych wytworów w procesie historycznym 

K_U05 H2A_U05 

06 potrafi jasno i wyraźnie komunikować swoją wiedzę z  

zakresu wybranego przedmiotu i ją popularyzować 

K_U08 H2A_U08 

07 prawidłowo identyfikuje zadanie badawcze w 

obszarze wybranego przedmiotu i określa etapy jego 

realizacji 

K_K03 H2A_K03 

08 jest otwarty na poznawanie nowych idei 

filozoficznych i humanistycznych 

K_K06 H2A_K06 
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Efekty kształcenia w ramach przedmiotów należących do modułu: proseminarium 

Antropologia religii 

Numer 

efektu 

 

Efekty kształcenia modułowe – opis słowny 

student, który zaliczył przedmiot, potrafi: 

Odniesienie do kierunkowych 

efektów kształcenia 

 

Odniesienie do obszarowych 

efektów kształcenia 

 

01 ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę szczegółową 

w zakresie antropologii religii 

K_W04 H2A_W04 

02 ma szczegółową wiedzę o dziejach antropologii religii  K_W06 H2A_W06 

03 ma pogłębioną wiedzę na temat różnych 

paradygmatów badawczych funkcjonujących w 

obrębie antropologii religii oraz na temat 

filozoficznych założeń tych paradygmatów  

K_W09 H2A_W09 

04 posiada umiejętność integrowania szczegółowych 

informacji na temat religii dzięki odniesieniu ich do 

znanych sobie teorii 

K_U04 H2A_U04 

05 potrafi dokonać interpretacji określonych aspektów 

konkretnych religii, uwzględniając osiągnięcia 

antropologii religii 

K_U05 H2A_U05 

06 potrafi jasno i wyraźnie komunikować swoją wiedzę z  

zakresu antropologii religii 

K_U08 H2A_U08 

07 rozumie charakter zadań badawczych z zakresu 

antropologii oraz problemy związane z ich realizacją 

K_K03 H2A_K03 

08 jest zorientowany na pogłębianie swojej wiedzy z 

zakresu antropologii religii 

K_K06 H2A_K06 

 

Cywilizacja Zachodu 

Numer 

efektu 

 

Efekty kształcenia modułowe – opis słowny 

student, który zaliczył przedmiot, potrafi: 

Odniesienie do kierunkowych 

efektów kształcenia 

 

Odniesienie do obszarowych 

efektów kształcenia 

 

01 ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do 

specjalizacji wiedzę szczegółową w zakresie czterech 

podstawowych składowych, które w wyniku długiego 

K_W04 H2A_W04 
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procesu historycznego ukształtowały cywilizację 

Zachodu (Judaizm, chrześcijaństwo, Grecja, Rzym) 

02 ma szczegółową wiedzę o współczesnych 

dokonaniach w zakresie opisu procesu ścierania się 

różnych cywilizacji i przebiegu procesu globalizacji 

oraz homogenizacji kultury w wymiarze globalnym   

K_W06 H2A_W06 

03 ma pogłębioną wiedzę na temat kształtowania się idei 

z zakresu filozofii kultury i teorii cywilizacji oraz 

historycznej zmienności pojęć filozoficznych, którymi 

posługiwano się w obszarze refleksji nad 

zróżnicowaniem kulturowym 

K_W09 H2A_W09 

04 posiada umiejętność integrowania wiedzy z dziedziny 

filozofii kultury, teorii cywilizacji, socjologii i potrafi 

tworzyć syntetyczną wizję miejsca Zachodu na tle 

historycznych i współczesnych formacji kulturowych  

K_U04 H2A_U04 

05 potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację 

różnych wytworów kultury, związanych z 

aktywnością,  uwzględniając  nowe osiągnięcia 

filozofii, w celu określenia miejsca i znaczenia tych 

wytworów w procesie historycznym 

K_U05 H2A_U05 

06 potrafi jasno i wyraźnie komunikować swoją wiedzę z  

zakresu filozofii kultury i teorii cywilizacji i ją 

popularyzować 

K_U08 H2A_U08 

07 prawidłowo identyfikuje zadanie badawcze w 

obszarze   filozofii i określa etapy jego realizacji 

K_K03 H2A_K03 

08 jest otwarty na poznawanie nowych idei i 

różnorodności kulturowej a zarazem na tle owych 

zróżnicowań potrafi identyfikować tożsamość 

zachodniego kręgu cywilizacyjnego  

K_K06 H2A_K06 
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Człowiek, wartości i historia w ujęciach historycznych i najnowszych  

Numer 

efektu 

 

Efekty kształcenia modułowe – opis słowny 

student, który zaliczył przedmiot, potrafi: 

Odniesienie do kierunkowych 

efektów kształcenia 

 

Odniesienie do obszarowych 

efektów kształcenia 

 

01 ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat 

głównych stanowisk w zakresie koncepcji 

antropologicznych, aksjologicznych i 

historiozoficznych  

K_W04 H2A_W04 

02 ma szczegółową wiedzę o najnowszych osiągnięciach 

w obszarze myśli aksjologicznej, antropologicznej i 

historiozoficznej  

K_W06 H2A_W06 

03 ma pogłębioną wiedzę na temat historycznego 

kształtowania się idei antropologicznych, 

aksjologicznych i historiozoficznych  

K_W09 H2A_W09 

04 posiada umiejętność interdyscyplinarnego ujmowania 

zagadnień z obszaru antropologii, aksjologii i 

historiozofii 

K_U04 H2A_U04 

05 umie dokonać aplikacji koncepcji historiozoficznych, 

aksjologicznych i antropologicznych do interpretacji 

fenomenów kulturowych 

K_U05 H2A_U05 

06 potrafi w precyzyjnym języku formułować 

wypowiedzi wyrażające poglądy w zakresie 

antropologii, aksjologii i historiozofii 

K_U08 H2A_U08 

07 potrafi poprawnie sformułować procedurę analiz 

podejmowanych problemów teoretycznych 

K_K03 H2A_K03 

08 rozumie potrzebę ciągłego wzbogacania swojej 

wiedzy na temat najnowszych stanowisk 

antropologicznych, aksjologicznych i 

historiozoficznych 

K_K06 H2A_K06 
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Egzystencjalizm 

Numer 

efektu 

 

Efekty kształcenia modułowe – opis słowny 

student, który zaliczył przedmiot, potrafi: 

Odniesienie do kierunkowych 

efektów kształcenia 

 

Odniesienie do obszarowych 

efektów kształcenia 

 

01 ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę szczegółową w 

zakresie egzystencjalizmu  

K_W04 H2A_W04 

02 ma szczegółową wiedzę o współczesnych dokonaniach 

w obszarze badań nad egzystencjalizmem  

K_W06 H2A_W06 

03 ma pogłębioną wiedzę na temat kształtowania się idei 

z zakresu egzystencjalizmu oraz ich historycznych 

uwarunkowań  

K_W09 H2A_W09 

04 posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych 

działów filozofii i odniesienia ich do egzystencjalizmu 

oraz tworzenia syntetycznych opracowań  

K_U04 H2A_U04 

05 potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację 

tekstów z zakresu egzystencjalizmu, uwzględniając 

nowe osiągnięcia filozofii, w celu określenia miejsca i 

znaczenia tych wytworów w procesie historycznym 

K_U05 H2A_U05 

06 potrafi jasno i wyraźnie komunikować swoją wiedzę z  

zakresu egzystencjalizmu i ją popularyzować 

K_U08 H2A_U08 

07 prawidłowo identyfikuje zadanie badawcze w obszarze 

egzystencjalizmu i określa etapy jego realizacji 

K_K03 H2A_K03 

08 jest otwarty na poznawanie nowych idei filozoficznych 

i humanistycznych, szczególnie w odniesieniu do 

egzystencjalizmu  

K_K06 H2A_K06 

 

Empiryzm logiczny  

Numer 

efektu 

 

Efekty kształcenia modułowe – opis słowny 

student, który zaliczył przedmiot, potrafi: 

Odniesienie do kierunkowych 

efektów kształcenia 

 

Odniesienie do obszarowych 

efektów kształcenia 
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01 ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do 

specjalizacji wiedzę szczegółową w zakresie historii 

filozofii nauki 

K_W04 H2A_W04 

02 ma szczegółową wiedzę o współczesnych centrach 

badawczych poświęconych filozofii nauki i jej historii 

K_W06 H2A_W06 

03 ma pogłębioną wiedzę na temat wpływu warunków 

historyczno-społecznych na filozofię nauki 

K_W09 H2A_W09 

04 zna i rozumie zaawansowane metody analizy, 

interpretacji, wartościowania poszczególnych 

stanowisk metodologicznych 

K_W07 H2A_W07 

05 posiada umiejętność integrowania wiedzy historycznej 

i filozoficzno-naukowej 

K_U04 H2A_U04 

06 potrafi jasno i wyraźnie komunikować swoją wiedzę z 

historii i filozofii nauki ze szczególnym 

uwzględnieniem empiryzmu logicznego 

K_U08 H2A_U08 

07 prawidłowo identyfikuje zadanie badawcze w 

obszarach filozofii nauki i jej historii 

K_K03 H2A_K03 

 

Estetyka przestrzeni 

Numer 

efektu 

 

Efekty kształcenia modułowe – opis słowny 

student, który zaliczył przedmiot, potrafi: 

Odniesienie do kierunkowych 

efektów kształcenia 

 

Odniesienie do obszarowych 

efektów kształcenia 

 

01 ma pogłębioną wiedzę szczegółową w zakresie 

estetyki 

K_W04 H2A_W04 

02 ma szczegółową wiedzę o współczesnych 

dokonaniach, ośrodkach i szkołach badawczych w 

obszarze  tematów omawianych na proseminariach 

K_W06 H2A_W06 

03 ma pogłębioną wiedzę na temat kształtowania się idei 

z zakresu wybranych tematów i historycznej 

zmienności pojęć filozoficznych w tych obszarach 

badania 

K_W09 H2A_W09 
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04 posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych 

działów filozofii i odniesienia ich do wybranych 

dyscyplin humanistycznych oraz tworzenia 

syntetycznych opracowań 

K_U04 H2A_U04 

05 potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację 

różnych wytworów kultury, uwzględniając  nowe 

osiągnięcia filozofii, w celu określenia miejsca i 

znaczenia tych wytworów w procesie historycznym 

K_U05 H2A_U05 

06 potrafi jasno i wyraźnie komunikować swoją wiedzę z  

zakresu wybranego przedmiotu i ją popularyzować 

K_U08 H2A_U08 

07 prawidłowo identyfikuje zadanie badawcze w 

obszarze wybranego tematu i określa etapy jego 

realizacji 

K_K03 H2A_K03 

08 jest otwarty na poznawanie nowych idei 

filozoficznych i humanistycznych 

K_K06 H2A_K06 

 

Filozofia muzyki i twórczości muzycznej 

Numer 

efektu 

 

Efekty kształcenia modułowe – opis słowny 

student, który zaliczył przedmiot, potrafi: 

Odniesienie do kierunkowych 

efektów kształcenia 

 

Odniesienie do obszarowych 

efektów kształcenia 

 

01 ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do 

specjalizacji wiedzę szczegółową w zakresie filozofii 

muzyki 

K_W04 H2A_W04 

02 ma szczegółową wiedzę o współczesnych 

dokonaniach, ośrodkach i szkołach badawczych w 

obszarach filozofii muzyki i twórczości muzycznej 

K_W06 H2A_W06 

03 ma pogłębioną wiedzę na temat kształtowania się idei 

z zakresu filozofii muzyki i historycznej zmienności 

pojęć filozoficznych w tym obszarze  

K_W09 H2A_W09 

04 posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych 

dyscyplin oraz tworzenia syntetycznych opracowań 

K_U04 H2A_U04 
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05 potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację 

różnych dzieł muzycznych, uwzględniając  nowe 

osiągnięcia filozofii, w celu określenia ich miejsca i 

znaczenia w procesie historycznym 

K_U05 H2A_U05 

 

Filozoficzne zagadnienia nauk przyrodniczych 

Numer 

efektu 

Efekty kształcenia modułowe – opis słowny 

student, który zaliczył przedmiot, potrafi: 

Odniesienie do kierunkowych 

efektów kształcenia 

Odniesienie do obszarowych 

efektów kształcenia 

 

01 ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę szczegółową 

w zakresie filozofii nauk przyrodniczych 

K_W04 H2A_W04 

02 ma szczegółową wiedzę o współczesnych 

dokonaniach, ośrodkach i szkołach badawczych w 

obszarze filozofii nauk przyrodniczych  

K_W06 H2A_W06 

03 ma pogłębioną wiedzę na temat kształtowania się idei 

z zakresu filozofii przyrody i nauk przyrodniczych 

oraz historycznej zmienności pojęć filozoficznych w 

filozofii przyrody  

K_W09 H2A_W09 

04 posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych 

działów filozofii nauk przyrodniczych i odniesienia 

ich do wybranych dyscyplin humanistycznych oraz 

tworzenia syntetycznych opracowań 

K_U04 H2A_U04 

05 potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację 

prac z zakresu filozofii przyrody i nauk 

przyrodniczych, uwzględniając nowe osiągnięcia 

nauki, w celu określenia miejsca i znaczenia tych 

wytworów w procesie historycznym 

K_U05 H2A_U05 

06 potrafi jasno i wyraźnie komunikować swoją wiedzę z  

zakresu filozofii nauk przyrodniczych i ją 

popularyzować 

K_U08 H2A_U08 
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07 prawidłowo identyfikuje zadanie badawcze w 

obszarze filozofii nauk przyrodniczych i określa etapy 

jego realizacji 

K_K03 H2A_K03 

08 jest otwarty na poznawanie nowych idei naukowych, 

filozoficznych i humanistycznych 

K_K06 H2A_K06 

 

Konsumpcjonizm zagrożeniem dla wartości moralnych? 

Numer 

efektu 

 

Efekty kształcenia modułowe – opis słowny 

student, który zaliczył przedmiot, potrafi: 

Odniesienie do kierunkowych 

efektów kształcenia 

 

Odniesienie do obszarowych 

efektów kształcenia 

 

01 ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę w zakresie 

zagrożeń, jakie stwarza dla moralności świat 

konsumpcji 

K_W04 H2A_W04 

02 ma szczegółową wiedzę o współczesnych badaniach 

świata konsumpcji i konsumpcjonizmu 

K_W06 H2A_W06 

03 rozpoznaje rolę przyjemności jako fundamentalnego 

wyznacznika świata konsumpcji i konsumpcjonizmu 

K_W09 H2A_W09 

04 potrafi formułować, jakie są podstawowe wyznaczniki 

świata konsumpcji  

K_U04 H2A_U04 

05 potrafi analizować i oceniać najistotniejsze zagrożenia 

moralności w świecie konsumpcji  

K_U05 H2A_U05 

06 potrafi jasno i wyraźnie komunikować swoją wiedzę z  

zakresu konsumpcjonizmu 

K_U08 H2A_U08 

07 prawidłowo identyfikuje zadanie badawcze w 

obszarze zagrożeń dla wartości moralnych 

stwarzanych przez świat konsumpcji  

K_K03 H2A_K03 

08 jest otwarty na poznawanie współczesnego świata i 

praktyczne dokonywanie wyborów aksjologicznych  

K_K06 H2A_K06 

 

Poznanie humanistyczne w XX wieku 

Numer 

efektu 

Efekty kształcenia modułowe – opis słowny 

student, który zaliczył przedmiot, potrafi: 

Odniesienie do kierunkowych 

efektów kształcenia 

Odniesienie do obszarowych 

efektów kształcenia 
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01 ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą poznania 

humanistycznego w XX wieku  

K_W04 H2A_W04 

02 ma szczegółową wiedzę o współczesnych 

dokonaniach, ośrodkach i szkołach badawczych w 

obszarze  tematów omawianych na proseminariach  

K_W06 H2A_W06 

03 ma pogłębioną wiedzę na temat kształtowania się idei 

z zakresu wybranych tematów i historycznej 

zmienności pojęć filozoficznych w tych obszarach 

badania  

K_W09 H2A_W09 

04 posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych 

działów filozofii i odniesienia ich do wybranych 

dyscyplin humanistycznych oraz tworzenia 

syntetycznych opracowań 

K_U04 H2A_U04 

05 potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację 

różnych wytworów kultury, uwzględniając  nowe 

osiągnięcia filozofii, w celu określenia miejsca i 

znaczenia tych wytworów w procesie historycznym 

K_U05 H2A_U05 

06 potrafi jasno i wyraźnie komunikować swoją wiedzę z  

zakresu wybranego przedmiotu i ją popularyzować 

K_U08 H2A_U08 

07 prawidłowo identyfikuje zadanie badawcze w 

obszarze wybranego przedmiotu i określa etapy jego 

realizacji 

K_K03 H2A_K03 

08 jest otwarty na poznawanie nowych idei 

filozoficznych i humanistycznych 

K_K06 H2A_K06 

 

Metafizyka wolności  

Numer 

efektu 

 

Efekty kształcenia modułowe – opis słowny 

 

student, który zaliczył przedmiot, potrafi: 

Odniesienie do kierunkowych 

efektów kształcenia 

 

Odniesienie do obszarowych 

efektów kształcenia 

 

01 ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę szczegółową w 

zakresie metafizyki wolności 

K_W04 H2A_W04 
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02 ma szczegółową wiedzę o współczesnych 

dokonaniach, ośrodkach i szkołach badawczych w 

zakresie metafizyki wolności  

 

K_W06 H2A_W06 

03 ma pogłębioną wiedzę na temat kształtowania się idei 

z zakresu metafizyki wolności i historycznej 

zmienności pojęć filozoficznych w tym zakresie 

badania  

 

K_W09 H2A_W09 

04 posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych 

działów filozofii i odniesienia ich do metafizyki oraz 

tworzenia syntetycznych opracowań  

 

K_U04 H2A_U04 

05 potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację 

różnych wytworów kultury, uwzględniając  nowe 

osiągnięcia metafizyki wolności, w celu określenia 

miejsca i znaczenia tych wytworów w procesie 

historycznym 

 

K_U05 H2A_U05 

06 potrafi jasno i wyraźnie komunikować swoją wiedzę z  

zakresu metafizyki wolności i ją popularyzować 

K_U08 H2A_U08 

07 prawidłowo identyfikuje zadanie badawcze w zakresie 

metafizyki wolności i określa etapy jego realizacji 

 

K_K03 H2A_K03 

08 jest otwarty na poznawanie nowych idei 

filozoficznych i humanistycznych 

 

K_K06 H2A_K06 
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Proseminarium z teorii poznania 

Numer 

efektu 

 

Efekty kształcenia modułowe – opis słowny 

student, który zaliczył przedmiot, potrafi: 

Odniesienie do kierunkowych 

efektów kształcenia 

 

Odniesienie do obszarowych 

efektów kształcenia 

 

01 ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę szczegółową  

w zakresie specyfiki epistemologii w ramach działów 

filozofii 

K_W04 H2A_W04 

02 ma szczegółową wiedzę o współczesnych 

dokonaniach, ośrodkach i szkołach badawczych: 

koherencjonizmie, reliabilizmie, fallibilizmie, 

naturalizmie oraz współczesnym transcendentalizmie  

K_W06 H2A_W06 

03 ma pogłębioną wiedzę na temat kształtowania się idei 

z zakresu wiedzy, poznania, uzasadnienia i języka  

K_W09 H2A_W09 

04 posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych 

działów epistemologii  i odniesienia ich do wybranych 

dyscyplin humanistycznych oraz tworzenia 

syntetycznych opracowań 

K_U04 H2A_U04 

05 potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację 

różnych wytworów kultury, uwzględniając  nowe 

osiągnięcia epistemologiczne  w celu określenia 

miejsca i znaczenia tych wytworów w procesie 

historycznym 

K_U05 H2A_U05 

06 potrafi jasno i wyraźnie komunikować swoją wiedzę z  

zakresu epistemologii  

K_U08 H2A_U08 

07 prawidłowo identyfikuje zadanie badawcze w 

obszarze teorii poznania  

K_K03 H2A_K03 

08 jest otwarty na poznawanie nowych idei 

epistemologicznych  

K_K06 H2A_K06 

 

Świat jako przedmiot poznania w filozofii pokartezjańskiej 

Numer 

efektu 

Efekty kształcenia modułowe – opis słowny 

student, który zaliczył przedmiot, potrafi: 

Odniesienie do kierunkowych 

efektów kształcenia 

Odniesienie do obszarowych 

efektów kształcenia 
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01 ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę szczegółową 

w zakresie filozofii nowożytnej (pokartezjańskiej) i jej 

kontynuacji w filozofii współczesnej  

K_W04 H2A_W04 

02 ma szczegółową wiedzę o współczesnych dyskusjach 

wokół inspiracji kartezjańskich  

K_W06 H2A_W06 

03 ma pogłębioną wiedzę na temat historycznej 

zmienności pojęć filozoficznych  

K_W09 H2A_W09 

04 posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych 

działów filozofii  

K_U04 H2A_U04 

05 potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację 

tekstów źródłowych oraz określić ich miejsce i 

znaczenie w procesie historycznym 

K_U05 H2A_U05 

06 potrafi jasno i wyraźnie komunikować swoją wiedzę z  

zakresu filozofii nowożytnej  

K_U08 H2A_U08 

07 prawidłowo identyfikuje zadanie badawcze i określa 

etapy jego realizacji 

K_K03 H2A_K03 

08 jest otwarty na poznawanie nowych idei 

filozoficznych  

K_K06 H2A_K06 

 

Współczesna filozofia polityki 

Numer 

efektu 

 

Efekty kształcenia modułowe – opis słowny 

student, który zaliczył przedmiot, potrafi: 

Odniesienie do kierunkowych 

efektów kształcenia 

 

Odniesienie do obszarowych 

efektów kształcenia 

 

01 ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę szczegółową 

w zakresie filozofii polityki 

K_W04 H2A_W04 

02 ma szczegółową wiedzę o współczesnych 

koncepcjach, sporach, tendencjach badawczych w 

obrębie filozofii polityki 

K_W06 H2A_W06 

03 ma pogłębioną wiedzę na temat kształtowania się idei 

politycznych takich jak: wolność, równość, 

K_W09 H2A_W09 
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sprawiedliwość społeczna, tolerancja, wspólnota, 

demokracja  

04 posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych 

działów filozofii i odniesienia ich do problemów 

badawczych podejmowanych w obrębie filozofii 

polityki oraz tworzenia syntetycznych opracowań tych 

problemów 

K_U04 H2A_U04 

05 potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację 

różnych idei i ideologii politycznych, uwzględniając  

nowe osiągnięcia filozofii polityki, w celu określenia 

miejsca i znaczenia tych idei i ideologii w procesie 

historycznym 

K_U05 H2A_U05 

06 potrafi jasno i wyraźnie komunikować swoją wiedzę z  

zakresu filozofii polityki  i ją popularyzować jako 

formę kultury politycznej 

K_U08 H2A_U08 

07 prawidłowo identyfikuje zadanie badawcze w 

obszarze filozofii polityki i określa etapy jego 

realizacji 

K_K03 H2A_K03 

08 jest otwarty na poznawanie nowych idei 

filozoficznych i humanistycznych wykorzystywanych 

w dialogach społeczno-politycznych 

K_K06 H2A_K06 

 

Współczesna filozofia religii 

Numer 

efektu 

 

Efekty kształcenia modułowe – opis słowny 

student, który zaliczył przedmiot, potrafi: 

Odniesienie do kierunkowych 

efektów kształcenia 

 

Odniesienie do obszarowych 

efektów kształcenia 

 

01 ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do 

specjalizacji wiedzę w zakresie filozofii religii 

K_W04 H2A_W04 

02 ma szczegółową wiedzę o współczesnych 

dokonaniach, ośrodkach i szkołach badawczych w 

obrębie religioznawstwa i filozofii religii 

K_W06 H2A_W06 
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03 ma pogłębioną wiedzę na temat kształtowania się idei 

filozoficznych i historycznej zmienności pojęć 

filozoficznych odnoszących się do zjawisk z obszarów 

religii i jej krytyki 

K_W09 H2A_W09 

04 posiada pogłębione umiejętności badawcze, 

obejmujące analizę dzieł filozoficznych dotyczących 

religii, syntezę różnych idei i poglądów, pozwalające 

na oryginalne podejście do złożonych problemów 

filozoficznych obecnych w tym obszarze 

K_U02 H2A_U02 

05 posiada umiejętność integrowania wiedzy z obszarów 

religioznawstwa i filozofii religii oraz tworzenia 

syntetycznych opracowań 

K_U04 H2A_U04 

06 potrafi jasno i wyraźnie komunikować swoją wiedzę z 

dziedziny filozofii religii oraz ją popularyzować 

K_U08 H2A_U08 

07 prawidłowo identyfikuje zadanie badawcze dotyczące 

religii bądź jej krytyki i określa etapy jego realizacji 

K_K03 H2A_K03 

08 jest otwarty na poznawanie nowych idei religijnych i 

krytycznych wobec religii 

K_K06 H2A_K06 

 
 


