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Efekty kształcenia 
dla kierunku studiów filozofia 

studia pierwszego stopnia — profil ogólnoakademicki 
 
Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia: 
Kierunek studiów filozofia należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk humanistycznych. 
 
Objaśnienie oznaczeń: 
K  (przed podkreślnikiem) - kierunkowe efekty kształcenia 
W - kategoria wiedzy 
U- kategoria umiejętności 
K  (po podkreślniku) - kategoria kompetencji społecznych 
H1A - efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk humanistycznych dla 
studiów pierwszego stopnia 
01, 02, 03 i kolejne - numer efektu kształcenia 

Subdyscypliny filozoficzne: 
(E) etyka, etyka szczegółowa, etyka stosowana, etyka społeczna i polityczna, bioetyka, 
(H) historia filozofii starożytnej i średniowiecznej, historia filozofii nowożytnej i 

współczesnej, historia filozofii w Polsce 
(L) logika, teoria poznania, metodologia nauk, semiotyka, metodologia filozofii, logiczne 

podstawy informatyki,  
(M) metafizyka, antropologia filozoficzna, filozofia Boga, filozofia religii, filozofia prawa 

i praw człowieka, filozofia kultury i sztuki, filozofia przyrody 
 
Kompetencje 
kierunkowe 
SYMBOL 

Osoba posiadająca kwalifikacje pierwszego stopnia: 
Kompetencje 

obszarowe 
SYMBOL 

WIEDZA 
K_W01 zna i rozumie na poziomie podstawowym rolę refleksji 

filozoficznej w kształtowaniu kultury duchowej 
H1A_W05 

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

H1A_W01 
H1A_W05 

K_W03 zna terminologię podstawowych systemów 
filozoficznych 

H1A_W02 
H1A_W03 
H1A_W09 

K_W04 zna podstawową terminologię filozoficzną w 
wybranym języku obcym w jednym z bloków 
subdyscyplin filozoficznych (E), (H), (L), (M).  

H1A_W02 
H1A_W03 

K_W05 ma      uporządkowaną      i ugruntowaną historycznie 
wiedzę      ogólną       obejmującą klasyczne, 
nowożytne i współczesne stanowiska światowe i 
rodzime w zakresie subdyscyplin filozoficznych: (E), 

H1A_W03 
H1AW06 
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(H), (L), (M) oraz ich metodologię  
K_W06 ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu 

jednej z subdyscyplin filozoficznych: (E), (H), (L), (M)  
H1A_W04 

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

H1A_W07 

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

H1A_W08 

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

H1A_W10 

UMIEJ ĘTNOŚCI 
K_U01 potrafi  wyszukiwać,  analizować,  oceniać,  

selekcjonować i użytkować informację z 
wykorzystaniem źródeł drukowanych i elektronicznych 

H1_U01 

K_U02 posiada podstawowe umiejętności badawcze,  
obejmujące formułowanie   i   analizę   problemów  
badawczych,   dobór metod i narzędzi badawczych, 
opracowanie i prezentację wyników,  pozwalające  na 
rozwiązywanie  problemów filozoficznych 

H1_U02 

K_U03 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać 
umiejętności badawcze kierując się wskazówkami 
opiekuna naukowego 

H1A_U03 

K_U04 potrafi      posługiwać       się      podstawowymi       
ujęciami teoretycznymi,   paradygmatami   badawczymi   
i   pojęciami właściwymi dla studiowanej  dyscypliny w 
zakresie nauk humanistycznych w typowych sytuacjach 
profesjonalnych 

H1_U04 

K_U05 umie dobrać właściwe narzędzia do interpretacji i 
analizy tekstu filozoficznego, streszcza i analizuje 
argumenty filozoficzne, identyfikuje ich kluczowe tezy, 
założenia i konsekwencje 

H1_U05 

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

H1A_U06 
H1A_U07 
H1A_U09 

K_U07 posiada     umiejętność     pisania streszczeń oraz 
prostych rozprawek w języku polskim z 
wykorzystaniem literatury przedmiotu 

H1A_U08 

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

H1A_U10 

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

H1A_U10 

KOMPETENCJE 
SPOŁECZNE 
K_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie H1A_K01 
K_K02 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując H1A_K02 
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w niej różne role 
K_K03 potrafi odpowiednio określić priorytety służące 

realizacji określonego przez siebie lub innych zadania 
H1A_K03 

K_K04 potrafi dokonać analizy sytuacji i problemów oraz 
samodzielne sformułować propozycje ich rozwiązania 

H1A_K04 

K_K05 ma świadomość roli filozofii i odpowiedzialności za 
zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, 
Europy 

H1A_K05 

K_K06 uczestniczy w życiu kulturalnym,  korzystając z 
różnych mediów i różnych jego form 

H1A_K06 

 
 


