
 

 

  Załącznik nr 4 

do Uchwały Nr XXV-18.23/22 

Senatu UMCS 

    
Nazwa kierunku: FILOZOFIA    
Profil – ogólnoakademicki   
Poziom studiów: drugiego stopnia   
Dziedzina nauk humanistycznych; dyscyplina naukowa: filozofia-100%  
Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji – poziom 7  

 

Symbole 
efektów  

kierunkowych  
Kierunkowe efekty uczenia się  

Odniesienie do 
uniwersalnych  
charakterystyk  

1 
PRK  

Odniesienie do 
charakterystyki  

drugiego stopnia  
PRK dla 

właściwego  
2 

poziomu  

1  2  3  4  

  WIEDZA: ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE  
Kod składnika 

opisu  
Kod składnik 

opisu  

 K_W01  
W pogłębionym stopniu najważniejsze historyczne i współczesne  przemiany w rozumieniu specyfiki człowieka oraz 
jego miejsca w kulturze i społeczeństwie, opisywane i analizowane w filozofii i innych naukach humanistycznych i 
społecznych oraz w perspektywie interdyscyplinarnej.  

P7U_W  P7S_WG  

K_W02  
W pogłębionym stopniu stosowane w filozofii metody badawcze, zasady formułowania i uzasadniania 
hipotez, techniki zbierania i przetwarzania informacji. P7U_W  

P7S_WG, 

P7S_WK  

K_W03  
W pogłębionym stopniu historyczną i najnowszą, podbudowaną teoretycznie terminologię filozoficzną, a także 
możliwości i sposoby jej stosowania do opisu, analizy i rozwiązywania współczesnych problemów teoretycznych i 
praktycznych.  

P7U_W  P7S_WG  

K_W04  W pogłębionym stopniu teoretyczne i pozateoretyczne konteksty współczesnej filozofii, w tym złożone związki 
historyczne i problemowe najważniejszych dwudziestowiecznych i najnowszych stanowisk filozoficznych. 

P7U_W  P7S_WG  

K_W05  
W pogłębionym stopniu szczegółowe teorie dwudziestowiecznej i najnowszej filozofii – w powiązaniu z historią filozofii 

– m.in. z zakresu filozofii kultury i sztuki, filozofii społecznej,  retoryki, filozofii języka i filozofii przyrody , filozofii nauki, 

filozofii religii i filozofii Wschodu, aksjologii, teorii świadomości i teorii działania.  

  
P7U_W  

  
P7S_WG  

K_W06 
W pogłębionym stopniu historyczne i najnowsze, podbudowane teoretycznie metody badania wytworów kulturowych 
oraz historyczne i współczesne formy kultury i cywilizacji oraz ich wielostronne i złożone zależności.   

P7U_W  P7S_WG  

K_W07 

 

W pogłębionym stopniu wielowymiarowe  historyczne i współczesne związki filozofii z naukami humanistycznymi i 
społecznymi, w ich dynamicznej, zindywidualizowanej i złożonej strukturze.  P7U_W  

P7S_WG, 

P7S_WK  
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K_W08  W pogłębionym stopniu społeczne uwarunkowania filozofii, a także społeczno-kulturowe problemy i dylematy 
współczesnych cywilizacji – w ich złożoności i zróżnicowanej wadze.  

P7U_W  P7S_WK  

K_W09  
W pogłębionym stopniu różnorodne związki filozofii,  w tym zwłaszcza filozofii dwudziestowiecznej i najnowszej,  z 

praktycznymi wyzwaniami życia jednostkowego i społecznego,  w tym rolę narzędzi filozoficznych w rozwiązywaniu 

problemów praktycznych.  
P7U_W  P7S_WK  

K_W10  

  

W pogłębionym stopniu formalne i merytoryczne zasady przygotowania i publikacji tekstu naukowego, a także pojęcia i 
zasady prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej.  P7U_W  P7S_WK  

K_W11  W pogłębionym stopniu prawne, etyczne, psychologiczne i inne konteksty i reguły różnych form działalności badawczej  

filozofa, a także innych form jego aktywności zawodowej i pozazawodowej.  
P7U_W  P7S_WK  

K_W12  

  
W pogłębionym stopniu zasady efektywnego działania w różnych obszarach życia jednostkowego i społecznego, w tym 

zasady i różne formy  przedsiębiorczości.  
P7U_W  P7S_WK  

  UMIEJĘTNOŚCI: ABSOLWENT POTRAFI  
Kod składnika 

opisu  
Kod składnik 

opisu  

K_U01  

  

Rozpoznawać złożone uwarunkowania idei, problemów, dylematów współczesnej cywilizacji oraz – stosując posiadaną 

wiedzę filozoficzną oraz odpowiednie metody i zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne – samodzielnie 

dokonywać ich krytycznej analizy.  

P7U_U  P7S_UW  

K_U02  
Efektywnie i świadomie dobierać oraz wykorzystywać  różne źródła informacji  oraz oceniać, analizować i przetwarzać 

informacje w ramach rozwiązywania problemów oraz podejmowanych przedsięwzięć teoretycznych i praktycznych 
P7U_U  

P7S_UW  

P7S_UU 

K_U03  
Sprawnie komunikować się z otoczeniem w języku specjalistycznym w obszarze zagadnień dotyczących filozofii,  w 
oryginalny, twórczy i inspirujący sposób przekazując innym rozbudowaną wiedzę na temat filozofii,  jej kulturowej roli 
oraz możliwości aplikacji praktycznych.  

P7U_U  P7S_UK  

  

K_U04  
Formułować, analizować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy filozoficzne i inne problemy, dobierać 
adekwatne do nich metody i narzędzia badawcze, a także opracowywać i prezentować wyniki badań, wykorzystując 
posiadaną wiedzę do formułowania i testowania hipotez związanych z problemami badawczymi.  

  

P7U_U  

P7S_UW, 

P7S_UO  

K_U05  
Stosować efektywnie i w przemyślany i zaplanowany sposób  rozbudowane techniki argumentacyjne. P7U_U  P7S_UK  

  

K_U06  
Przygotowywać pisemne i ustne formy poprawnych metodologicznie, posiadających klarowną kompozycyjnie i 

uporządkowaną strukturę wypowiedzi na tematy filozoficzne, jak również innych wypowiedzi podejmujących ważkie 

kwestie społeczno-kulturowe.. 

P7U_U  P7S_UW,  
P7S_UK,   

  

K_U07  

  
Współpracować w grupie i przyjmować w niej różne role.  

P7U_U  
P67_UO  

K_U08    P7U_U  P7S_UW, 
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  Samodzielnie planować i organizować pracę, zarówno indywidualną, jak i zespołową, przed i w trakcie realizacji 
różnych przedsięwzięć teoretycznych i praktycznych, dotyczących różnych form uprawiania filozofii, w tym 
prawidłowo identyfikować zadania badawcze i określać etapy ich realizacji.  

  

P7S_UO  

  

K_U09  
Skutecznie porozumiewać się w języku obcym nowożytnym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia  
Językowego  

P7U_U  P7S_UK  

  

K_U10  Samodzielnie planować i realizować proces uczenia się i osobistego rozwoju.  P7U_U  P7S_UU  

K_U11  
Organizować, prowadzić oraz brać udział w różnych debatach, spotkaniach i dyskusjach – w środowisku akademickim i 
poza nim – poświęconych istotnym zagadnieniom filozoficznym, społecznym i etycznym, w tym również krytycznie 
oceniać stanowiska innych dyskutantów.  

 P7U_U  
P7S_UK  

  KOMPETENCJE SPOŁECZNE: ABSOLWENT JEST GOTÓW DO  
Kod składnika 

opisu  
Kod składnik 

opisu  

K_K01  
Konstruktywnego krytycyzmu oraz krytycznej oceny własnej wiedzy zawodowej, jej ustawicznego uzupełniania i 
korzystania z różnych instytucjonalnych i indywidualnych źródeł jej wsparcia i korekty, a także do uznawania 
znaczenia wiedzy dla efektywnego rozwiązywania problemów, w tym problemów praktycznych.  

P7U_K  

  

P7S_KK  

  

K_K02  
Uznawania wagi i promocji europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego, adekwatnie do posiadanej 

pogłębionej wiedzy filozoficznej oraz własnych umiejętności.  
P7U_K  

P7S_KO, 

P7S_KK  

K_K03  Dynamicznej partycypacji w życiu społecznym i kulturalnym oraz praktycznego wykorzystania posiadanej wiedzy w 
rozwiązywaniu problemów. 

P7U_K  P7S_KO  

K_K04  
Myślenia w sposób kreatywny i przedsiębiorczy oraz społecznej promocji teoretycznej i praktycznej wartości 

wykształcenia filozoficznego. 
P7U_K  

P7S_KO, 
P7S_KK  

  

K_K05  
Przestrzegania przyjętych w środowisku naukowym norm postępowania, w szczególności zasad etyki zawodowej, a 
także dbałości o dorobek i tradycję zawodu.  
  

P7U_K  
P7S_KR  

  

K_K06  
Inicjowania działań na rzecz środowiska oraz podejmowania i promowania odpowiedzialnej i racjonalnej aktywności 
w różnych jej przejawach, w tym przedsiębiorczości.  P7U_K  

P7S_KO  

 

  


