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EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW
FILOZOFIA
NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA
O PROFILU OGÓLNOAKADEMICKIM

Umiejscowienie kierunku studiów w obszarze kształcenia

Kierunek studiów filozofia przyporządkowano do obszaru kształcenia w zakresie nauk humanistycznych, a efekty kształcenia dla tego kierunku studiów odnoszą się do dziedziny nauk humanistycznych, dyscypliny filozofia.
Tabela odniesienia kierunkowych efektów kształcenia (EKK) do charakterystyk drugiego stopnia
Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa
wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy 6-7

Nazwa kierunku studiów: FILOZOFIA
Obszar kształcenia: OBSZAR KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE NAUK HUMANISTYCZNYCH
Poziom kształcenia (studiów): STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
Profil kształcenia: PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI
Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia 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 dla poziomów 6–7
określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa
wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy 6–8
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Po ukończeniu studiów drugiego stopnia
na kierunku studiów filozofia absolwent:
WIEDZA
ma szczegółową wiedzę na temat odrębności przedmiotowej P7S_WG
i metodologicznej filozofii, a także zna jej miejsce pośród nauk
humanistycznych, ścisłych i przyrodniczych, w stopniu pozwalającym na jej samodzielne twórcze rozwijanie
zna specjalistyczną terminologię filozoficzną w języku polskim, P7S_WG
precyzyjnie definiuje, szczegółowo opisuje oraz rozumie relacje między głównymi subdyscyplinami filozoficznymi w obszarze: 1) filozofii umysłu lub 2) etyki lub 3) filozofii religii lub
4) filozofii kultury i filozofii języka
zna terminologię wybranej subdyscypliny filozoficznej w wy- P7S_WG
branym języku obcym
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ma gruntowną znajomość metod interpretacji tekstu filozoficznego
zna szczegółowo i dogłębnie rozumie poglądy wybranego wiodącego autora filozoficznego lub bieżący stan badań w zakresie
wybranej problematyki filozoficznej
ma gruntowną znajomość metod badawczych i strategii argumentacyjnych wybranej subdyscypliny filozoficznej
zna historyczny rozwój wielu wiodących idei filozoficznych
w obszarze: 1) filozofii umysłu lub 2) etyki lub 3) filozofii religii lub 4) filozofii kultury i filozofii języka na poziomie umożliwiającym specjalizację w tym obszarze
posiada znaczną sprawność w identyfikowaniu i twórczym
rozwijaniu problemów filozoficznych wyrosłych na gruncie:
1) nauk kognitywnych lub 2) religii i teologii lub 3) etyki i zagadnień pragmatyki życia społecznego lub 4) kultury i języka
UMIEJĘTNOŚCI
samodzielnie wyszukuje, analizuje, selekcjonuje i integruje
wiedzę ze źródeł pisanych i elektronicznych, twórczo ją wykorzystuje w formułowaniu hipotez i krytycznych argumentacji
oraz planuje projekty badawcze
samodzielnie interpretuje tekst filozoficzny, komentuje i konfrontuje tezy pochodzące z różnych tekstów
analizuje złożone argumenty filozoficzne, identyfikuje składające się na nie tezy i założenia, ustala zależności logiczne i argumentacyjne między tezami
określa stopień doniosłości (relewancji) stawianych tez dla
badanego problemu lub argumentacji
wykrywa złożone zależności między kształtowaniem się idei
filozoficznych a procesami kulturowymi i rozwojem nauki oraz
określa relacje między tymi zależnościami
identyfikuje typowe strategie argumentacyjne, ujawnia wady
i błędy logiczne w wypowiedziach ustnych i pisemnych
precyzyjnie formułuje w mowie i na piśmie złożone problemy
filozoficzne, stawia tezy i krytycznie je komentuje
pisze opracowania monograficzne na podstawie samodzielnie
dobranej literatury, stosując oryginalne podejścia i uwzględniając nowe osiągnięcia w filozofii w zakresie: 1) filozofii umysłu lub 2) etyki lub 3) filozofii religii lub 4) filozofii kultury
i filozofii języka
samodzielnie tłumaczy z wybranego języka obcego na język
polski tekst filozoficzny typowy dla: 1) filozofii umysłu lub
2) etyki lub 3) filozofii religii lub 4) filozofii kultury i filozofii
języka
dobiera i tworzy strategie argumentacyjne, konstruuje zaawansowane krytyczne argumenty, formułuje wszechstronne
odpowiedzi na krytykę
prowadzi, we współpracy z innymi profesjonalistami, samodzielną pracę badawczą, umożliwiającą rozwój naukowy i podnoszenie kwalifikacji profesjonalnych
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rekonstruuje i konstruuje argumentacje z perspektywy różnych stanowisk filozoficznych, uwzględniając właściwe każdemu z nich typy argumentacji i dostrzegając zachodzące między nimi zbieżności i różnice
stawia i bada hipotezy dotyczące problemów z dziedziny:
1) filozofii umysłu lub 2) etyki lub 3) filozofii religii lub 4) filozofii kultury i filozofii języka
potrafi przygotować rozbudowaną wypowiedź ustną i pisemną
na temat swojej pracy badawczej w filozofii w języku obcym
przy wykorzystaniu różnych źródeł
ma umiejętności językowe w posługiwaniu się wybranym językiem obcym w zakresie filozofii zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
potrafi zaprezentować samodzielnie wybrany problem, a następnie poprowadzić dyskusję na jego temat
wykazuje otwartość na nowe idee i gotowość do zmiany opinii
w świetle dostępnych danych i argumentów
na podstawie twórczej analizy nowych sytuacji i problemów
formułuje propozycje ich rozwiązania
efektywnie organizuje własną pracę i krytycznie ocenia jej stopień zaawansowania
rozumie problematykę etyczną związaną z odpowiedzialnością
za trafność przekazywanej wiedzy, z uczciwością naukową
oraz rzetelnością i uczciwością w sytuacji prowadzenia sporu
filozoficznego
ma świadomość znaczenia europejskiego dziedzictwa filozoficznego dla rozumienia wydarzeń społecznych i kulturalnych
uznaje konieczności odwoływania się do racjonalnej argumentacji w debatach na temat współczesnych problemów i rozumie odpowiedzialność filozofa za racjonalny charakter sporów
rozumie znaczenie krytycznej dyskusji dla właściwego prowadzenia indywidualnej pracy filozoficznej
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Objaśnienie oznaczeń:
F2aK (przed podkreślnikiem) –kierunkowe efekty kształcenia (K) dla kierunku studiów filozofia (F)
na studiach drugiego stopnia (2) o profilu ogólnoakademickim (a)
W (po podkreślniku) – kategoria wiedzy
U (po podkreślniku) – kategoria umiejętności
K (po podkreślniku) – kategoria kompetencji społecznych
P7S – charakterystyka typowa dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego (S)
na poziomie 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji (P)
01, 02, 03 i kolejne – numer efektu kształcenia w obrębie danej kategorii

