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8 grudnia 2011 r. Prezydium 
Polskiej Komisji Akredytacyjnej 
podjęło uchwałę w sprawie 
wyróżnienia jakości kształcenia 
na kierunku „filozofia” na 
Wydziale Filozofii KUL. Jest to 
pierwszy tak wysoko oceniony 
kierunek na całej Lubelszczyźnie

W
yróżniająca ocena jakości kształce-
nia przyznana kierunkowi „filozo-

fia” przez Polską Komisję Akredytacyjną 
jest zasługą wszystkich tych, którzy two-
rzyli i tworzą społeczność Wydziału – 
pracowników naukowych i administra-
cyjnych oraz studentów i doktorantów.

Punktem wyjścia przyznanego „filo-
zofii” wyróżnienia była wizytacja PKA 
z roku 2008, po której kierunek otrzymał 
pozytywną ocenę na lata 2009-2014. Po-
zytywna ocena kierunku stanowi wyraz 
realizacji obowiązujących standardów: 
komisja bada całe spektrum kształcenia 
w zakresie kadry i prowadzonych przez 
nią badań, programu studiów, sposobu 
organizacji kształcenia, wewnętrznego 
systemu zapewniania jakości kształce-
nia, realizacji efektów kształcenia oraz 
ich ewaluacji z uwzględnieniem losów 
absolwentów kierunku, a także mate-
rialnego wymiaru zaplecza naukowo-
dydaktycznego. Ocena wyróżniająca 
przyznawana jest po dokonaniu oceny 
wszystkich, bądź większości jednostek 
organizacyjnych prowadzących określo-
ny kierunek. Jej celem jest wskazanie 
tych ośrodków uniwersyteckich, które 
w prowadzeniu kierunku odznaczają się 
wyróżniającą koncepcją kształcenia oraz 
wysokim poziomem i wzorową organi-
zacją prowadzonej działalności dydak-
tycznej i naukowej we wszystkich nad-
mienionych wyżej aspektach.

Doceniając rangę Wydziału Prezy-
dium PKA stwierdza, że „Wydział Fi-
lozofii należy do filarów Uniwersytetu 
i cieszy się uznaniem w społeczeństwie 
i świecie. Filozofowie odgrywali w tym 
Uniwersytecie wybitną rolę intelektu-
alną i organizacyjną, bowiem filozofia 
traktowana jest według maksymalistycz-
nie pojętej wizji, obejmującej wszystkie 
dziedziny wypracowane w jej dziejach. 
Rozwojowi filozofii sprzyjał nie tylko 
tak szeroki profil badań prowadzonych 
przez zdolnych badaczy, ale także dzia-
łalność wybitnych myślicieli, którzy we-
szli do historii filozofii polskiej współ-
tworząc znaną w świecie Lubelską Szko-
łę Filozoficzną. Cechą charakterystyczną 
Wydziału Filozofii KUL jest symbioza 
filozofii i przyrodoznawstwa”. 

Uznanie jakości prowadzonych na 
Wydziale Filozofii badań, przywoła-

ne w uchwale PKA, znalazło już swoje 
potwierdzenie w ostatniej ocenie para-
metrycznej jednostek naukowych za la-
ta 2005-2009, w której Wydział uzyskał 
najwyższą kategorię zajmując trzecią po-
zycję w grupie jednostek jednorodnych 
„N3 – nauki o kulturze, filozofia, na-
uki teologiczne”. Wyrazem aktywności 
badawczej kadry naukowej Wydziału są 
liczne publikacje i żywy udział w dys-
kursie naukowym nie tylko na pozio-
mie środowiskowym czy ogólnopolskim, 
ale i międzynarodowym. Współpraca 
z zagranicznymi ośrodkami naukowy-
mi nie ogranicza się do wizyt czy staży 
pracowników Wydziału w tych jednost-
kach, bądź członkostwa w prestiżowych 
projektach badawczych i organizacjach 
naukowych, ale ma charakter dwustron-
ny – uznani w świecie profesorowie fi-
lozofii nie tylko uczestniczą w organi-
zowanych przez Wydział konferencjach, 
ale też wchodzą w skład Rady Naukowej 
„Roczników Filozoficznych” i prowadzą 
wykłady będące częścią programu stu-
diów filozoficznych. Do tych ostatnich 
należą Wykłady im. o. Jacka Woroniec-
kiego, czy – zaakcentowane w dokumen-
cie PKA – Wykłady im. ks. Stanisława 
Kamińskiego organizowane od 2001 r. 
przez prof. E. A. Lekką-Kowalik, sku-
piające światowej sławy specjalistów, ta-
kich jak Barry Smith (SUNY, Buffalo), 
Richard Swinburne (Oxford Universi-
ty), John Searle (University of Califor-
nia, Berkeley), Peter Simons (University 
of Leeds), Simon Blackburn (Universi-
ty of Cambridge), Susan Haack (Uni-
versity of Miami), Peter van Inwagen 
(University of Notre Dame), William 
Sweet (St Thomas University), Linda 
Zagrzebski (University of Oklahoma) 
oraz prof. Eleonore Stump (St Louis 
University).

Obok działalności badawczej ka-
dry Wydziału Filozofii, uchwała PKA 
podkreśla mniej lub bardziej wymierne 
walory studiowania kierunku „filozo-
fia”, dostrzeżone nie tylko w perspek-
tywie konstrukcji programów i koncep-
cji kształcenia, ale uwzględniające ak-
tywność obecnych lub byłych studentów 
i doktorantów kierunku, uczestniczą-
cych we wszystkich przejawach życia 
Wydziału. Komisja nie tylko eksponuje 
wagę wykształcenia filozoficznego jako 
takiego: „Studia filozoficzne pomaga-
ją w ukształtowaniu zreflektowanej po-
stawy życiowej, stymulując niekonwen-
cjonalność myślenia, istotną w procesie 
twórczym, wymaganym w każdej dzie-
dzinie zawodowej. Absolwenci kierunku 

znajdują pracę niejednokrotnie łatwiej 
niż ich rówieśnicy po bardziej zawodowo 
nastawionych studiach”. Prezydium PKA 
doceniło specyfikę filozofii nauczanej na 
KUL: „koncepcja kształcenia umożliwia 
zdobycie nie tylko wiedzy ogólnej, ale 
także sprawności w zakresie dociekli-
wości intelektualnej oraz umiejętności 
zreflektowanego wydawania sądów oraz 
uargumentowanego, precyzyjnego i ja-
snego mówienia i pisania, komunikowa-
nia się i prowadzenia dyskusji. Nie bez 
znaczenia jest także możliwość wyko-
rzystania filozofii w racjonalizacji świa-
topoglądu i kojarzenia z wiedzą z za-
kresu nauk przyrodniczych”. Przyznanej 
„filozofii” ocenie wyróżniającej sprzyja 
bogata oferta dydaktyczna z uwzględ-
nieniem szczególnej roli, jaką w struktu-
rze Wydziału pełnią studia doktoranckie, 
w których uczestniczy aż 147 osób. PKA 
dostrzegła, że duża liczba pracowników 
w polskich instytutach filozofii wywodzi 
się właśnie z Wydziału Filozofii KUL, 
w niektórych ośrodkach stanowiąc wręcz 
trzon tamtejszych jednostek.

Godne podkreślenia jest docenienie 
przez PKA szczególnej roli Wydzia-
łu wpisanej w misję Uniwersytetu, ja-
ką jest „prowadzenie badań naukowych 
w duchu harmonii między nauką i wia-
rą, kształcenie i wychowanie inteligencji 
katolickiej oraz współtworzenie chrze-
ścijańskiej kultury”. PKA dostrzegła 
także znaczenie KUL w latach PRL, 
gdy „był ostoją niezależnej od ideologii, 
wolnej myśli filozoficznej i społecznej”. 
Doceniła długą historię Wydziału, je-
go wielkie postacie „z Janem Pawłem II 
na czele”, a nade wszystko skrystalizo-
waną tożsamość Wydziału, wyrażającą 
się w dbałości „o wysoki poziom badań 
naukowych i kształcenia akademickiego, 
pogłębianie i upowszechnianie chrześci-
jańskiej wizji człowieka i świata w kon-
tekście wyzwań współczesności, trosce 
o zachowanie i rozwój najcenniejszych 
tradycji i formowanie w tym duchu mło-
dego pokolenia w świecie nauki, filozofii 
i kultury Wschodu i Zachodu”.

W perspektywie zadań, jakie sto-
ją zarówno przed Wydziałem Filozofii, 
jak i całym Uniwersytetem w związku 
ze zmianami w ustawodawstwie doty-
czącym szkolnictwa wyższego pozostaje 
mieć nadzieję, że nie tylko „filozofia”, ale 
także pozostałe kierunki prowadzone na 
Wydziale Filozofii i wpisujące się w jego 
tradycję badawczą, spotkają się z wyso-
kim uznaniem instytucji monitorujących 
jakość kształcenia. 
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Wyróżnienie dla filozofii


