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Krytyczne myślenie 

Kanonizacja Jana Pawła II, który przez prawie ćwierć wieku kierował Katedrą Etyki 
na Wydziale Filozofii KUL, to nie tylko powód do radości, ale również ogromne 
wyróżnienie i jednocześnie zobowiązanie do wierności Jego ideałom. 

Wydział Filozofii KUL łączy nowoczesność z akademickimi tradycjami jednego 
z najstarszych polskich uniwersytetów i najstarszej uczelni w regionie. Stały 
rozwój kadry akademickiej oraz dbałość o wysoką jakość kształcenia studentów 
i doktorantów zaowocowały najwyższymi ocenami Wydziału w zakresie 
działalności naukowej (kategoria A), a także przyznaniem specjalnego dofinanso-
wania przez MNiSW w ramach dotacji projakościowej jako jednego z 25 najlepszych 
wydziałów w Polsce, które prowadzą kierunki wyróżnione przez Polską Komisję 
Akredytacyjną. 

TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ 

LVIII Tydzień 

Filozoficzny 

7-10 marca 2016 

FILOZOFIA 
STUDIA I, II I III STOPNIA (DOKTORANCKIE) W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM 

Studia filozoficzne dają to, co najcenniejsze - rozumienie świata i siebie. Kształcą 
umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia. Uczą kreatywności i elastyczności 
myślowej. Rozwijają umiejętności radzenia sobie z nowymi, niespotykanymi wcześniej 
wyzwaniami. Studenci filozofii, wbrew obiegowym opiniom, bez trudu znajdują pracę 
i często zajmują kierownicze stanowiska, gdyż szybko się uczą i potrafią w sposób 

niestandardowy i całościowy patrzeć na napotykane problemy. 

Atutem studiów filozoficznych w KUL jest doskonała kadra profesorska. Kierunek ma 
charakter elitarny. Studia odbywają się w małych grupach, gwarantując indywidualne 
podejście do studenta. Studia skierowane są do osób ciekawych świata, chcących 
świadomie i szeroko ukształtować swoje horyzonty myślowe. Są także świetną ofertą dla 
osób zamierzających podjąć drugi kierunek studiów. Filozofia pozwala bowiem znaleźć 

głębsze podstawy i lepsze rozumienie wiedzy uzyskanej na każdym kierunku studiów. 

filozofia.kul.pl 

KOGNITYWISTYKA 
STUDIA I STOPNIA W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM 

Studia wszechstronnie zaznajamiają z bogatą problematyką natury poznania (umysł, 
mózg, świadomość) oraz stwarzają wyjątkową okazję do nabycia umiejętności tworzenia 
nowoczesnych modeli wiedzy, baz danych, operowania licznymi językami 
informatycznymi; pozwalają na korzystanie z doświadczenia i wiedzy gromadzonej 
w psychologii, biologii, filozofii i neuronauce oraz informatyce. Dostarczają jednocześnie 
umiejętności, które pozwalają rozumieć procesy poznawcze, wykorzystywać techniki 
zapamiętywania, rozumieć i przyspieszać naukę drugiego lub kolejnego języka, 
dokonywać analiz i integrować dane z różnych dziedzin. Studia z kognitywistyki 
umożliwiają zdobycie kompetencji atrakcyjnych dla pracodawców, m.in. jako trener 
metod kognitywnych, architekt baz danych i analityk informacji, architekt informacji 

w branży reklamowej. 

kognitywistyka.kul.pl 

KULTUROZNAWSTWO 
STUDIA I I II STOPNIA 

Studia w sposób pogłębiony zaznajamiają z różnymi dziedzinami kultury, m.in. kultury 
audiowizualnej, architektury, malarstwa, rzeźby, literatury, teatru, muzyki; są też okazją 
do przyswojenia języków europejskich i pozaeuropejskich. Odpowiedni dobór zajęć 
umożliwia zdobycie specjalizacji w odniesieniu do Kultur i religii Wschodu i Zachodu bądź 
Animacji społeczno-kulturalnej i sztuki. Zajęcia warsztatowe pozwalają nabyć 
umiejętności i opanować narzędzia przydatne do poruszania się zarówno w rozwijającym 

się dynamicznie cyfrowym świecie, jak i w klasycznych technikach plastycznych. 

kulturoznawstwo.kul.pl 

RETORYKA STOSOWANA 
STUDIA I STOPNIA 

Unikatowe w skali Polski studia o charakterze interdyscyplinarnym, wpisują się 
w społeczne zapotrzebowanie na nowoczesnych specjalistów w zakresie szeroko pojętej 
perswazji komunikacyjnej (negocjator, animator kultury, szkoleniowiec i trener 
komunikacji interpersonalnej obszaru społeczno-biznesowego, specjalista do spraw 

kształtowania wizerunku osobowego i instytucji, reklama, public relations). 

Studia umożliwiają opanowanie użytecznych w wielu zawodach technik argumentacji, 
sztuki dyskusji i negocjacji, współczesnej sofistyki i erystyki, kompozycji wypowiedzi 
ustnych i pisemnych, analizy współczesnych przekazów audiowizualnych, zasad etykiety 

i dyplomacji. 

retoryka.kul.pl 

STUDIA PROWADZONE NA WYDZIALE FILOZOFII KUL 
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Poniedziałek, 7 marca 2016   obrady w sali C-1031 
 9.30 Spotkanie przy grobach Profesorów Wydziału Filozofii 

(cmentarz, ul. Lipowa) 

 10.00 Msza Święta koncelebrowana w intencji zmarłych 
Profesorów Wydziału Filozofii (Kościół Akademicki KUL) 

 11.15 Otwarcie Tygodnia Filozoficznego 

 11.30 dr hab. Marek Lechniak (KUL) - Krytyczne 
myślenie a logika formalna 

 13.00 prof. Ryszard Kleszcz (UŁ) - Filozofia: 
racjonalność, krytycyzm, argumentacja 

 15.00 dr hab. Dariusz Łukasiewicz (UKW) - Myślenie 
krytyczne w filozoficznej teologii 

 16.00 dr hab. Marek Hetmański (UMCS) - Czy uniwersytet 
jest miejscem myślenia krytycznego? 

Krytyczne myślenie - LVIII Tydzień Filozoficzny 

Wtorek, 8 marca 2016 
obrady w sali C-1031 
 10.00 prof. Tadeusz Szubka (USz) - Uporczywa niezgoda 

filozofów i jej metafilozoficzne konsekwencje 

 11.00 dr hab. Agnieszka Lekka-Kowalik (KUL) 
- Co to znaczy myśleć krytycznie? 

 12.30 dr Marcin Koszowy (UwB) - Argumentacja 
z autorytetu i krytyczne myślenie 

 13.30 dr Andrzej Dąbrowski (WSIZ) - Czy krytyczne 
myślenie jest dobrą alternatywą dla logiki 
(praktycznej)? 

obrady w sali CTW-302 

 15.30 Konferencja studencko-doktorancka 

 Maria Pleskaczyńska - Filozofia w służbie edukacji? 
Potrzeba nauczania krytycznego myślenia wobec 
problemów popularyzacji filozofii 

 Marcin Garbowski - Myślenie nie boli... Czyżby? 

 Mikołaj Turyk - Kilka uwag o K. Kłósaka wizji filozofii 

 Rafał Szprync - Naczelne funkcje logiki względem filozofii 
w rozumieniu o. J. M. Bocheńskiego 

 
 

Środa, 9 marca 2016   obrady w sali CTW-302 

 10.00 prof. Krzysztof Wójtowicz (UW) - Między pewnością 
a prawdopodobieństwem 

 11.00 Debata oksfordzka jako narzędzie krytycznego 
myślenia. Debata studentów retoryki stosowanej 

 14.00 Krytyczne problemy neuronauk: system 
neuronów lustrzanych a intersubiektywność. Debata 
studentów kognitywistyki z udziałem prof. Andrzeja 
Kapusty (UMCS) 

 16.00 Chrześcijaństwo. Czy naprawdę mamy kryzys? 
Debata doktorantów KUL z udziałem prof. Ireneusza 
Ziemińskiego (USz) 

 

www.kul.pl/tydzien.filozoficzny 

Czwartek, 10 marca 2016   obrady w sali C-1031 
Konferencja Wydziału Filozofii KUL oraz Sekcji 
Filozoficznej Wykładowców Uczelni Katolickich w Polsce 
z cyklu Dydaktyka filozofii pt. Kultura logiczna 

 

9.30 Otwarcie 

 Marcin Tkaczyk OFM Conv., Prorektor KUL 

 Monika Walczak, Dziekan Wydziału Filozofii KUL  

 

10.00 Ks. Stanisław Kamiński uczony i organizator nauki 
- w 30. rocznicę śmierci 

prowadzenie Agnieszka Lekka-Kowalik 

 Stanisław Kiczuk: Stanisław Kamiński jako metodolog filozofii 
i teologii 

 Andrzej Bronk SVD: Stanisław Kamiński jako metodolog i filozof 
nauki 

 Antoni B. Stępień: Stanisław Kamiński jako epistemolog 

 Stanisław Majdański: Stanisław Kamiński jako logik i semiotyk 

 Zofia Józefa Zdybicka USJK: Stanisław Kamiński jako dziekan 

 Anna Buczek: Stanisław Kamiński jako profesor 

 12.30 Msza św. w 30. rocznicę śmierci Ks. Profesora 

Stanisława Kamińskiego (kościół akademicki) 

 

15.00 Logika – metodologia nauk – filozofia 
 

Dydaktyka logiki 
prowadzenie Bożena Czernecka-Rej 

 Marcin Tkaczyk OFM Conv.: Logika formalna a logika praktyczna 

 Marek Lechniak: Teoria przekonań 

 Piotr Kulicki: Logika a informatyka 

Metodologia nauk, filozofia nauki czy naukoznawstwo? 
prowadzenie Paweł Kawalec 

 Urszula Żegleń: Naukoznawstwo 

 Tadeusz Szubka: Filozofia nauki 

 Agnieszka Lekka-Kowalik: Metodologia nauk 

http://www.kul.pl/58-tydzien-filozoficzny,17669.html

