
Załącznik nr 2

Nazwa kierunku: FILOZOFIA
Poziom studiów: studia I stopnia
Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji: poziom 6
Profil studiów: ogólnouniwersytecki
Dziedzina: nauki humanistyczne
Dyscyplina/Dyscyplinyi: filozofia
Cykl kształcenia od roku akademickiego: 2022/2023

Efekty uczenia się dla przedmiotów ogólnouniwersyteckich (lektoraty, wychowanie fizyczne, przedsiębiorczość, przedmioty misyjne) określone są w odrębnych
uchwałach Senatu

Symbol
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kierunkowego Kierunkowe efekty uczenia się
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poziomów 6-8
PRKii

Odniesienie do
charakterystyk

drugiego stopnia
poziomów 6-8

PRKiii

Odniesienie do
charakterystyk

drugiego stopnia
poziomów 6 i 7

PRK dla
dziedziny sztukiiv

Odniesienie do
charakterystyk

drugiego stopnia
poziomów 6 i 7

PRK dla
kwalifikacji

inżynierskichv

Wiedza: absolwent zna i rozumie Kod składnika
opisu

Kod składnika
opisu

Kod składnika
opisu

Kod składnika
opisu

K_W01 rolę refleksji filozoficznej w kształtowaniu kultury duchowej P6U_W2 P6S_WK1

K_W02
ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filozofii w relacji do teologii, 
nauk formalnych, humanistycznych, przyrodniczych i społecznych oraz o 
specyfice przedmiotowej i metodologicznej filozofii

P6U_W1 P6S_WG1

K_W03 zna terminologię podstawowych systemów filozoficznych P6U_W1 P6S_WG1

K_W04
zna podstawową terminologię filozoficzną w wybranym nowożytnym języku 
obcym oraz w językach klasycznych w jednym z bloków subdyscyplin 
filozoficznych: etyka (E), historia filozofii (H), logika (L), metafizyka (M)

P6U_W1 P6S_WG1

K_W05
ma uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą klasyczne, nowożytne i 
współczesne stanowiska światowe i rodzime w zakresie subdyscyplin 
filozoficznych: (E), (H), (L), (M) oraz ich metodologii

P6U_W1 P6S_WG1
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K_W06
ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu jednej z subdyscyplin 
filozoficznych: (E), (H), (L), (M)

P6U_W1 P6S_WG1

K_W07
zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych form 
wypowiedzi filozoficznych

P6U_W2 P6S_WG1

K_W08
zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności 
intelektualnej i prawa autorskiego

P6U_W2 P6S_WK2

K_W09
ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i orientację we współczesnym 
życiu kulturalnym

P6U_W2 P6S_WK2

Umiejętności: absolwent potrafi Kod składnika
opisu

Kod składnika
opisu

Kod składnika
opisu

Kod składnika
opisu

K_U01
wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i wykorzystywać informację 
ze źródeł drukowanych i elektronicznych oraz formułować na tej podstatwie 
sądy krytyczne

P6U_U1 P6S_UW1

K_U02

posiada umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, 
syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi 
badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne 
rozwiązywanie złożonych problemów filozoficznych

P6U_U1 P6S_UW1

K_U03
umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze oraz 
podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i 
kierowania własną karierą zawodową

P6U_U2 P6S_UW1

K_U04
posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin w zakresie 
nauk humanistycznych oraz jej zastosowania w nietypowych sytuacjach 
profesjonalnych

P6U_U1 P6S_UK2

K_U05

umie dobrać właściwe narzędzia do interpretacji i analizy tekstu 
filozoficznego, streszcza i krytycznie analizuje argumenty filozoficzne, 
identyfikuje ich kluczowe tezy, założenia i konsekwencje oraz proponuje 
własne tezy

P6U_U1 P6S_UW1

K_U06
posiada umiejętność argumentowania w mowie i piśmie, poprawnie stosując 
terminologię specjalistyczną z wykorzystaniem poglądów własnych i i nnych 
autorów oraz formułowania wniosków

P6U_U3
P6S_UK1
P6S_UK2

K_U07
posiada umiejętność pisania streszczeń oraz prostych rozpraw w języku, w 
którym prowadzony jest kierunek studiów, z wykorzystaniem literatury 
przedmiotu

P6U_U3
P6S_UK1
P6S_UW1

K_U08
posiada umiejętność pisemnych tłumaczeń tekstu jednej z sybdyscyplin 
filozoficznych: (E), (H), (L), (M) z wybranego języka obcego

P6U_U3 P6S_UK3

K_U09
ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, 
właściwych dla studiowanego kierunku studiów

P6U_U3 P6S_UK1

K_U10 potrafi planować i realizować proces uczenia się przez całe życie P6U_U2 P6S_UU1

K_U11 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role P6U_U3
P6S_UO1
P6S_UO2
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Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do Kod składnika
opisu

Kod składnika
opisu

Kod składnika
opisu

Kod składnika
opisu

K_K01
określania priorytetów służących realizacji określonego przez siebie lub 
innych zadania

P6U_K2 P6S_KK1

K_K02
dokonywania pogłębionej analizy sytuacji i problemów oraz samodzielnego 
formułowania propozycji ich rozwiązania oraz zasięgania opinii ekspertów w 
uzasadnionych przypadkach

P6U_K1 P6S_KK2

K_K03
potrafi uzasadnić rolę filozofii i odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa 
kulturowego regionu, kraju, Europy

P6U_K1
P6S_KO1
P6S_KO2

K
_

K_K04
uczestniczenia w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych 
jego form, interesowania się aktualnymi wydarzeniami i trendami 
filozoficznymi i kulturalnymi oraz kierowania się etyką w uprawianiu badań

P6U_K2 P6S_KR1



i W przypadku przyporządkowania kierunku do więcej niż jednej dyscypliny, należy wskazać dyscyplinę wiodącą.

ii Uniwersalne charakterystyki pierwszego stopnia uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy 
Kwalifikacji – Ustawa z dn. 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanych Systemie Kwalifikacji

iii Charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji 
typowe dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki – Rozporządzenie MNiSW z dnia
14 listopada 2018 r.  - część I

iv Charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji 
typowe dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki – dla dziedziny sztuki – 
Rozporządzenie MNiSW z dnia 14 listopada 2018 r. - część II

v Charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji 
typowe dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki, umożliwiających uzyskanie 
kompetencji inżynierskich – Rozporządzenie MNiSW z dnia 14 listopada 2018 r. - część III


