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Efekty kształcenia 

dla kierunku studiów FILOZOFIA 

studia pierwszego stopnia – profil ogólnoakademicki 

 
Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia 

Kierunek studiów filozofia należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk humanistycznych i społecznych. 

 

Objaśnienie oznaczeń w symbolach: 

 

K (przed podkreślnikiem) –  kierunkowe efekty kształcenia  

W – kategoria wiedzy 

U – kategoria umiejętności 

K  (po podkreślniku )– kategoria kompetencji społecznych 

H1A – efekty kształcenia  w obszarze kształcenia w zakresie nauk humanistycznych dla studiów pierwszego stopnia 

S1A – efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk społecznych dla studiów pierwszego stopnia 

01, 02, 03 i kolejne – numer efektu kształcenia 

 

 

Symbol 

 

 

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku studiów 

filozofia absolwent: 

Odniesienie do 

efektów kształcenia 

w obszarach 

kształcenia w 

zakresie nauk 

humanistycznych i 

społecznych 

WIEDZA 

K_W01 ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filozofii w systemie nauk oraz o jej specyfice przedmiotowej i H1A_W01 
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metodologicznej 

K_W02 zna podstawową terminologię filozoficzną  H1A_W02 

K_W03 ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu propedeutyki filozofii, 

filozofii starożytnej, średniowiecznej, nowożytnej i współczesnej, filozofii polskiej, logiki pragmatycznej i formalnej 

oraz psychologii i socjologii  

H1A_W03, 

S1A_W04 

K_W04 ma uporządkowaną wiedzę szczegółową w zakresie ontologii, epistemologii, etyki, estetyki, filozofii umysłu, 

filozofii człowieka, filozofii religii 

H1A_W04 

K_W05 ma podstawową wiedzę o powiązaniach filozofii z innymi dyscyplinami obszaru nauk humanistycznych oraz 

społecznych 

H1A_W05, 

S1A_W01, 

S1A_W04 

K_W06 ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach i najważniejszych stanowiskach w filozofii współczesnej H1A_W06 

K_W07 zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji wytworów kultury właściwe dla wybranych szkół i 

kierunków filozoficznych 

H1A_W07 

 

K_W08 zna zasady publikacji tekstu naukowego i podstawowe zasady ochrony własności intelektualnej H1A_W08, 

S1A_W10 

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

filozoficznych 

H1A_W09 

 

K_W10 ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i orientację we współczesnym życiu kulturalnym H1A_W10, 

S1A_W08, 

S1A_W05 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i wykorzystywać informację ze źródeł pisanych i H1A_U01 
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elektronicznych 

K_U02 posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów, dobór metod i 

narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na analizę typowych problemów 

filozoficznych 

H1A_U02 

K_U03 umie samodzielnie zdobywać wiedzę, potrafi rozwijać swoje umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami 

opiekuna naukowego 

H1A_U03, SA1_U06; 

SA1_U07; SA1_U08 

K_U04 poprawnie stosuje poznaną terminologię filozoficzną i adekwatnie definiuje pojęcia H1A_U04 

K_U05 potrafi przeprowadzić krytyczną analizę różnych wytworów kultury, ocenić ich doniosłość filozoficzną i umieścić we 

właściwym kontekście historyczno-kulturowym 

H1A_U05, S1A_U08 

K_U06 posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz 

formułowania wniosków 

H1A_U06 

K_U07 potrafi jasno i wyraźnie komunikować swoją wiedzę z dziedziny filozofii H1A_U07 

K_U08 posiada umiejętność samodzielnego tworzenia typowych prac pisemnych z wykorzystaniem podstawowych ujęć 

teoretycznych i odpowiednich źródeł 

H1A_U08, S1A_U09 

K_U09 posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych dotyczących szczegółowych zagadnień filozoficznych H1A_U09, S1A_U10 

K_U10 ma umiejętności językowe w zakresie filozofii w wybranym języku obcym zgodne z wymaganiami dla poziomu B2 

Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego 

H1A_U10 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 ma ukształtowaną potrzebę uczenia się przez całe życie H1A_K01, H1A_K06, 

S1A_K01 

K_K02 potrafi pracować w zespole, posiada umiejętność planowania i organizacji pracy H1A_K02, S1A_K02 
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K_K03 prawidłowo identyfikuje zadanie badawcze i określa etapy jego realizacji H1A_K03, S1A_K03 

K_K04 identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu H1A_K04, S1A_K04 

K_K05 ma świadomość znaczenia europejskiego dziedzictwa filozoficznego dla rozumienia wydarzeń społecznych i 

kulturalnych 

H1A_K05 

K_K06 jest otwarty na poznawanie  nowych idei, wykazuje motywację do uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym H1A_K06, S1A_K07, 

S1A_K06 

 


