
 

 

Załącznik do uchwały nr 32/2017 Senatu UPJPII  

z dnia 24 kwietnia 2017 r. 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW  

FILOZOFIA  

NA STUDIACH PIERWSZEGO STOPNIA  

O PROFILU OGÓLNOAKADEMICKIM 

 
 
Umiejscowienie kierunku studiów w obszarze kształcenia 

 
Kierunek studiów filozofia przyporządkowano do obszaru kształcenia w zakresie nauk humani-
stycznych, a efekty kształcenia dla tego kierunku studiów odnoszą się do dziedziny nauk huma-
nistycznych, 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 PIERWSZEGO 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 Zintegrowa-
nym 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 charakte-
rystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 
wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy 6–8 

Symbol  
EKK 

 

Kierunkowe efekty kształcenia (EKK) 
 

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia  
na kierunku studiów filozofia absolwent: 

Symbol  
(odniesienie 

EKK do) 
PRK 

WIEDZA 
F1aK_W01 ma podstawową wiedzę o roli poszczególnych nauk w pozna-

niu, o ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej, oraz zna 
miejsce i znaczenie filozofii pośród tych nauk 

P6S_WG 

F1aK_W02 zna podstawową terminologię filozoficzną w języku polskim P6S_WG 
F1aK_W03 zna idee i argumenty filozoficzne wybranych klasycznych auto-

rów na podstawie samodzielnej lektury ich pism 
P6S_WG 

F1aK_W04 rozumie zależności między poszczególnymi subdyscyplinami 
filozoficznymi 

P6S_WG 

F1aK_W05 identyfikuje główne subdyscypliny filozoficzne i posiada ogól-
ną wiedzę o ich metodologii, terminologii i najważniejszych 
teoriach 

P6S_WG 



 

 

F1aK_W06 potrafi zdefiniować i opisać główne kierunki i stanowiska  
w filozofii współczesnej 

P6S_WG 

F1aK_W07 zna metody interpretacji tekstu filozoficznego P6S_WG 
F1aK_W08 posiada wiedzę z zakresu historii filozofii europejskiej od sta-

rożytności po czasy współczesne, obejmującą najważniejsze 
teorie, stanowiska i wyraźnie określone obszary problemowe 
w niej występujące 

P6S_WG, 
P6S_WK 

F1aK_W09 posiada wiedzę o filozofii polskiej, jej roli w kształtowaniu 
dziedzictwa kulturowego Polski, Europy i świata 

P6S_WG, 
P6S_WK 

F1aK_W10 dysponuje uporządkowanymi podstawowymi wiadomościami 
z dziedziny filozofii poznania, semiotyki i metodologii nauk, 
oraz logiki 

P6S_WG 

F1aK_W11 dysponuje uporządkowanymi podstawowymi wiadomościami 
z dziedziny filozofii Boga i religii 

P6S_WG 

F1aK_W12 dysponuje uporządkowanymi podstawowymi wiadomościami 
z dziedziny etyki, estetyki, filozofii człowieka i filozofii polityki 

P6S_WG 

F1aK_W13 dysponuje uporządkowanymi podstawowymi wiadomościami 
z dziedziny metafizyki i filozofii przyrody, oraz identyfikuje 
problematykę filozoficzną w naukach empirycznych i formal-
nych 

P6S_WG, 
P6S_WK 

F1aK_W14 zna metody badawcze i strategie argumentacyjne właściwe dla 
filozofii poznania, semiotyki i metodologii nauk, oraz logiki 

P6S_WG 

F1aK_W15 zna metody badawcze i strategie argumentacyjne właściwe dla 
filozofii Boga i religii, a także rozumie związki i różnice meto-
dologiczne zachodzące między filozofią religii i Boga a teologią 

P6S_WG, 
P6S_WK 

F1aK_W16 zna metody badawcze i strategie argumentacyjne właściwe dla 
etyki, estetyki, filozofii człowieka, filozofii polityki 

P6S_WG 

F1aK_W17 zna metody badawcze i strategie argumentacyjne właściwe dla 
metafizyki i filozofii przyrody, a także rozumie związki i różni-
ce metodologiczne między filozofią przyrody a naukami przy-
rodniczymi 

P6S_WG, 
P6S_WK 

F1aK_W18 rozumie relację pomiędzy nauką i wiarą, rozpoznaje źródła 
konfliktów między nimi, oraz zna metody przezwyciężania 
tych konfliktów 

P6S_WK 

F1aK_W19 rozpoznaje wpływ aktualnych stanowisk filozoficznych na 
współczesną myśl religijną i dostrzega rolę tradycji judeo-
chrześcijańskiej w kształtowaniu się tych stanowisk 

P6S_WK 

F1aK_W20 ma podstawową wiedzę o psychologii i jej metodach lub  
o rozwoju nauki, a także o związkach i różnicach metodolo-
gicznych między psychologią i filozofią lub o filozoficznych 
implikacjach badań naukowych 

P6S_WG, 
P6S_WK 

F1aK_W21 dysponuje uporządkowanymi szczegółowymi wiadomościami 
oraz zna szczegółowo metody badawcze i strategie argumenta-
cyjne z wybranych zagadnień subdyscypliny filozoficznej  
w zależności od zainteresowań 

P6S_WG, 
P6S_WK 

UMIEJĘTNOŚCI 
F1aK_U01 wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i wykorzystuje wie-

dzę filozoficzną ze źródeł pisanych i elektronicznych 
P6S_UW 

F1aK_U02 umie samodzielnie zdobywać wiedzę filozoficzną i rozwijać 
umiejętności badawcze w dziedzinie filozofii, kierując się 
wskazówkami opiekuna oraz rozumie potrzebę ustawicznego 
kształcenia się 

P6S_UO 
P6S_UU 



 

 

F1aK_U03 czyta i interpretuje tekst filozoficzny P6S_UW 
F1aK_U04 słucha ze zrozumieniem ustnej prezentacji idei i argumentów 

filozoficznych 
P6S_UK 

F1aK_U05 poprawnie stosuje poznaną terminologię filozoficzną P6S_UW 
F1aK_U06 analizuje argumenty filozoficzne, identyfikuje ich kluczowe 

tezy i założenia, wykrywa zależności między nimi 
P6S_UW 

F1aK_U07 zna podstawy logiki oraz typowe strategie argumentacyjne P6S_UW 
F1aK_U08 pisze proste rozprawki z samodzielnym doborem literatury P6S_UW, 

P6S_UO 
F1aK_U09 dobiera strategie argumentacyjne, na poziomie elementarnym 

konstruuje krytyczne argumenty, formułuje odpowiedzi na 
krytykę 

P6S_UW, 
P6S_UK 

F1aK_U10 zna i stosuje zasady publikacji tekstu filozoficznego P6S_UW 
F1aK_U11 potrafi przygotować ustną prezentację idei i argumentów filo-

zoficznych z wykorzystaniem różnych dostępnych źródeł 
P6S_UW, 
P6S_UO 

F1aK_U12 trafnie przywołuje w swoich argumentacjach poglądy i argu-
menty filozoficzne autorów klasycznych i współczesnych 

P6S_UW, 
P6S_UK 

F1aK_U13 potrafi właściwie wykorzystać świadectwa empiryczne do kry-
tyki bądź uzasadnień tez ogólnych, idei i stanowisk filozoficz-
nych 

P6S_UW, 
P6S_UK 

F1aK_U14 identyfikuje problemy filozoficzne w obszarze życia jednost-
kowego, społecznego i religijnego, formułuje wobec nich wła-
sne stanowisko i potrafi je uzasadnić 

P6S_UW, 
P6S_UK 

F1aK_U15 identyfikuje problemy filozoficzne w obszarze poznania nau-
kowego, formułuje wobec nich własne stanowisko i potrafi  
je uzasadnić 

P6S_UW, 
P6S_UK 

F1aK_U16 posiada umiejętność komputerowej edycji tekstu oraz przygo-
towania tekstów filozoficznych według zadanych kryteriów  
z uwzględnieniem formatowania przypisów oraz cytowań, 
sporządzania abstraktów oraz bibliografii 

P6S_UW, 
P6S_UO 

F1aK_U17 potrafi przygotować prostą wypowiedź ustną i pisemną na 
temat swojej pracy badawczej z filozofii w języku obcym przy 
wykorzystaniu różnych źródeł 

P6S_UK 

F1aK_U18 ma umiejętności językowe w posługiwaniu się wybranym języ-
kiem obcym w zakresie filozofii zgodne z wymaganiami okre-
ślonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształ-
cenia Językowego 

P6S_UK 

F1aK_U19 potrafi posługiwać się językiem łacińskim w stopniu umożli-
wiającym biegłe poruszanie się w zagadnieniach filozofii śre-
dniowiecznej i wczesnonowożytnej 

P6S_UK 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
F1aK_K01 zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umie-

jętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju 
zawodowego 

P6S_KR 

F1aK_K02 wykazuje otwartość na nowe idee i gotowość do zmiany opinii 
w świetle dostępnych danych i argumentów 

P6S_KK 

F1aK_K03 na podstawie twórczej analizy nowych sytuacji i problemów 
formułuje propozycje ich rozwiązania 

P6S_KK 

F1aK_K04 efektywnie organizuje własną pracę i krytycznie ocenia jej sto-
pień zaawansowania 

P6S_KO 



 

 

F1aK_K05 rozumie problematykę etyczną związaną z odpowiedzialnością 
za trafność przekazywanej wiedzy, z uczciwością naukową 
oraz rzetelnością i uczciwością w sytuacji prowadzenia sporu 
filozoficznego 

P6S_KO 

F1aK_K06 ma świadomość znaczenia europejskiego dziedzictwa filozo-
ficznego dla rozumienia wydarzeń społecznych i kulturalnych 

P6S_KR 

F1aK_K07 ma świadomość znaczenia rodzimej tradycji filozoficznej dla 
kształtowania kultury polskiej 

P6S_KR 

F1aK_K08 uznaje konieczności odwoływania się do racjonalnej argumen-
tacji w debatach na temat współczesnych problemów i rozu-
mie odpowiedzialność filozofa za racjonalny charakter sporów 

P6S_KO 

F1aK_K09 rozumie znaczenie krytycznej dyskusji dla właściwego prowa-
dzenia indywidualnej pracy filozoficznej 

P6S_KK, 
P6S_KR 

 
Objaśnienie oznaczeń: 
F1aK (przed podkreślnikiem) –kierunkowe efekty kształcenia (K) dla kierunku studiów filozofia (F)  
na studiach pierwszego stopnia (1) o profilu ogólnoakademickim (a) 
W (po podkreślniku) – kategoria wiedzy 
U (po podkreślniku) – kategoria umiejętności 
K (po podkreślniku) – kategoria kompetencji społecznych 
P6S – charakterystyka typowa dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego (S)  
na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji (P) 
01, 02, 03 i kolejne – numer efektu kształcenia w obrębie danej kategorii 


