
Symbol

efektu 

kierunkowe

go

Kierunkowe efekty uczenia się

Odniesienie do

uniwersalnych 

charakterystyk 

pierwszego 

stopnia 

poziomów 6-8 

PRK

Odniesienie do 

charakterystyk 

drugiego stopnia 

poziomów 6-8 

PRK

Wiedza: absolwent zna i rozumie
Kod składnika 

opisu

Kod składnika 

opisu

K_W01
ma wszechstronną znajomość i pogłębione rozumienie roli refleksji

filozoficznej w kształtowaniu kultury duchowej
P7U_W2 P7S_WK1

K_W02

ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę dotyczącą specyfiki

przedmiotowej i metodologicznej filozofii oraz jej miejsca i

znaczenia w relacji do teologii, nauk formalnych, humanistycznych,

przyrodniczych i społecznych

P7U_W1 P7S_WG1

K_W03

zna terminologię głównych systemów filozoficznych oraz

najważniejszych stanowisk w jednej z subdyscyplin filozoficznych: o

specyfice przedmiotowej i metodologicznej filozofii: etyka (E),

historia filozofii (H), logika (L), metafizyka (M)

P7U_W1 P7S_WG1

K_W04

zna terminologię filozoficzną w wybranym nowożytnym języku

obcym oraz w językach klasycznych w jednym z bloków

subdyscyplin filozoficznych: (E), (H), (L), (M)

P7U_W1 P7S_WG1

K_W05

ma uporządkowaną i ugruntowaną historycznie wiedzę ogólną

obejmującą klasyczne, nowożytne i współczesne oraz najnowsze

stanowiska światowe i rodzime w zakresie jednej z subdyscyplin

filozoficznych: (E), (H), (L), (M) oraz ich metodologii

P7U_W1 P7S_WG2

K_W06

ma usystematyzowaną wiedzę szczegółową oraz znajomość

problemów badawczych z zakresu jednej z subdyscyplin

filozoficznych: (E), (H), (L), (M)

P7U_W1 P7S-WG1

K_W07
zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji różnych

form wypowiedzi filozoficznych
P7U_W2 P7S_WG1

K_W08
zna i rozumie podstawowe zasady zarządzania własnością

intelektualną
P7U_W2 P7S_WK2

K_W09
ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i orientację we

współczesnym życiu kulturalnym
P7U_W2

P7S_WK2

P7S_WK3

Umiejętności: absolwent potrafi
Kod składnika 

opisu

Kod składnika 

opisu

K_U01

potrafi samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać,

selekcjonować i praktycznie wykorzystywać informację z różnych

źródeł drukowanych i elektronicznych oraz formułować na tej

podstawie sądy krytyczne

P7U_U1 P7S_UW1

Efekty uczenia się dla przedmiotów ogólnouniwersyteckich (lektoraty, wychowanie fizyczne, przedsiębiorczość, 

przedmioty misyjne) określone są w odrębnych uchwałach Senatu KUL

Nazwa kierunku: FILOZOFIA

Poziom studiów: studia II stopnia

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji: poziom 7

Profil studiów: ogólnouniwersytecki

Dziedzina: nauki humanistyczne

Dyscyplina: filozofia



K_U02

posiada pogłębione umiejętności badawcze, potrafi analizować

prace innych autorów, dokonywać syntezy różnych idei i poglądów,

samodzielnie dobierać metody i konstruować narzędzia badawcze,

opracowywać i prezentować wyniki, oraz proponować oryginalne

rozwiązania złożonych problemów filozoficznych

P7U_U1 P7S_UW1

K_U03

potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności

badawcze oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające

do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową

P7U_U1 P7S_UW1

K_U04

posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin w

zakresie nauk humanistycznych oraz jej zastosowania w

nietypowych sytuacjach profesjonalnych

P7U_U1 P7S_UW1

K_U05

potrafi dobrać właściwe narzędzia do interpretacji i analizy tekstu

filozoficznego, streszcza i analizuje argumenty filozoficzne,

identyfikuje ich kluczowe tezy, założenia i konsekwencje oraz

proponuje własne tezy

P7U_U2 P7S_UW3

K_U06

umie podejmować dyskusję, argumentować w mowie i piśmie,

poprawnie stosując terminologię specjalistyczną i wykorzystując

poglądy własne i innych autorów, oraz formułować wnioski

P7U_U2
P7S_UK1

P7S_UK2

K_U07

posiada pogłębioną umiejętność pisania streszczeń, recenzji i

rozpraw w języku, w którym jest prowadzony kierunek studiów z

wykorzystaniem literatury przedmiotu

P7U_U2 P7S_UK1

K_U08

posiada poszerzoną umiejętność pisemnych tłumaczeń tekstu

jednej z subdyscyplin filozoficznych (E), (H), (L), (M) z wybranego

języka obcego na poziomie B2+

P7U_U2 P7S_UK3

K_U09

ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin

naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów na

poziomie B2+

P7U_U2
                                                  

P7S_UK3                                                                                                                                                                                                                                       

K_U10
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi też

inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
P7U_U2 P7S_UU1

K_U11
potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne

role, także role kierownicze
P7U_U3

P7S_UO1

P7S_UO2

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do
Kod składnika 

opisu

Kod składnika 

opisu

K_K01
odpowiedniego określenia priorytetów służących realizacji

określonego przez siebie lub innych zadania
P7U_K2 P7S_KK2

K_K02

dokonania pogłębionej analizy sytuacji i problemów oraz

samodzielne (po zasięgnięciu opinii ekspertów) sformułować

propozycje ich rozwiązania

P7U_K2
P7S_KO1

P7U_KK2

K_K03

uzasadnienia roli filozofii i odpowiedzialności za zachowanie

dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy odpowiedzialnego

pełnienia ról zawodowych, w tym: a) przestrzegania zasad etyki

zawodowej i wymagania tego od innych, b) dbałości o dorobek i

tradycje zawodu 

P7U_K1
P7S_KR1

P7S_KO2

K_K04

kierowania się etyka uczonego i uczestniczenia w życiu

kulturalnym, korzysta z różnych mediów i różnych jego form,

interesuje się aktualnymi wydarzeniami i trendami filozoficznymi i

kulturalnymi

P7U_K1

P7S_KR1, 

P7S_KO2, 

P7S_KO3

K_K05 krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz otrzymywanych informacji P7U_K2 P7S_KK1


