Załącznik nr 3

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW III STOPNIA (DOKTORANCKICH)
Prowadzonych przez (nazwa jednostki): Wydział Filozofii i Socjologii
Obszar/y kształcenia*: nauki humanistyczne
Dziedzina nauki lub sztuki*: nauki humanistyczne
Dyscyplina naukowa lub artystyczna*: filozofia
Forma: stacjonarne
Symbol
efektów
kierunkowych
dla studiów
doktoranckich

Kierunkowe efekty kształcenia
- opis słowny

WIEDZA
K_W01
K_W02
K_W03
K_W04
K_W05
K_W06
K_W07
K_W08
K_W9
K_U01

ma rozbudowaną i zaawansowaną wiedzę o miejscu i znaczeniu filozofii w systemie nauk oraz o jej specyfice
przedmiotowej i metodologicznej, którą potrafi stosować twórczo w działalności badawczej
zna terminologię filozoficzną na poziomie zaawansowanym
ma uporządkowaną i zaawansowaną wiedzę prowadzącą do specjalizacji w wybranych dziedzinach filozofii
ma zaawansowaną wiedzę o powiązaniach filozofii z innymi dyscyplinami nauk humanistycznych i społecznych, które
pozwalają mu na integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin
ma zaawansowaną i zintegrowaną wiedzę szczegółową wiedzę o współczesnych dokonaniach, ośrodkach i szkołach
badawczych w wybranych obszarach filozofii
zna i rozumie na poziomie zaawansowanym metody analizy, interpretacji, wartościowania różnych dzieł kultury
wybranych szkół i tradycji filozoficznych
zna i rozumie główne zasady i metody publikacji tekstu naukowego i podstawowe zasady ochrony własności
intelektualnej
ma podstawowa wiedzę o prawnych, ekonomicznych i etycznych uwarunkowaniach działalności badawczej badacza,
posiada ogólna orientację w zasadach finansowania badań naukowych
ma pogłębioną wiedzę o historycznej zmienności pojęć filozoficznych
UMIEJĘTNOŚCI
potrafi w sposób zaawansowany wyszukiwać, analizować, wartościować, selekcjonować i integrować informację z
różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy
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K_U02
K_U03
K_U04
K_U05
K_U06
K_U07
K_U08
K_U09
K_U10
K_U11
K_U12
K_K01
K_K02
K_K03

K_K04
K_K05
K_K06

posiada zaawansowane umiejętności analizy dzieł filozoficznych, dokonywania twórczej syntezy różnych idei i koncepcji
oraz opracowania takich wyników w postaci pozwalającej na publikację w recenzowanych wydawnictwach
posiada rozwinięte zdolności samodzielnego zdobywania wiedzy i poszerzania swoich umiejętności badawczych oraz
podejmowania samodzielnego działania zmierzającego do rozwijania kompetencji badawczych i zawodowych
posiada umiejętność przekazywania wiedzy do różnych grup odbiorców
potrafi podjąć starania w realizacji wniosku o środki na badania związane z realizacją projektu badawczego
posiada zdolność koordynowania pracy zespołu w procesie zdobywania wiedzy
posiada zdolności integrowania wiedzy z różnych dyscyplin i wykorzystywania jej w realizacji zadań badawczych
posiada umiejętność formułowania i uzasadniania sądów dotyczących najnowszych badań z określonego zakresu
filozofii i wybranych nauk humanistycznych
posiada zaawansowane umiejętności dokumentowania wyników badań i tworzenia różnych typów prac pisemnych w
wybranym obszarze badawczym w języku polskim oraz wybranym języku obcym w określonych dziedzinach filozofii
posiada umiejętność formułowania i wygłaszania sądów krytycznych o pracach z zakresu wybranych obszarów
humanistyki i prezentacji tych tekstów w różnych formach
ma umiejętności argumentowania, dochodzenia do oryginalnych wniosków badawczych oraz syntetycznego
ujmowania problemów
ma umiejętności w zakresie nowoczesnych metod i technik prowadzenia zajęć dydaktycznych
KOMPETENCJE
ma świadomość poziomu swojej wiedzy i kompetencji oraz rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz potrafi
inspirować proces uczenia się innych
potrafi pracować w zespole, posiada umiejętność planowania i organizacji pracy zespołowej, prawidłowo identyfikuje
zadania badawcze i określa etapy jego realizacji
wykazuje kreatywność w poszukiwaniu problemów badawczych i określania metod ich rozwiązywania
kieruje się zasadami etycznymi i odpowiedzialnością za rozwój wiedzy i jej rolę we współczesnym społeczeństwie
aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania i wzbogacenia europejskiego dziedzictwa filozoficznego
jest otwarty na poznawanie nowych idei, aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym i społecznym, docenia tradycje i
dziedzictwo kulturowe regionu, kraju, Europy

K_W – wiedza; K_U – umiejętności; K_K – kompetencje personalne i społeczne
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