
Liczba 
godz. w 

sem.

Forma 
zal. 

/Punkty 
ECTS

Liczba 
godz. w 

sem.

Forma 
zal. 

/Punkty 
ECTS

1. Filozofia Boga (wykład) 30 E/4 - -

2. Filozofia religii (wykład) - - 45 E/4

3. Historia filozofii w Polsce (wykład) 30 E/5 - -

4. Filozofia przyrody (wykład) - - 30 E/3

1. Filozofia Boga (ćwiczenia) 15 Z - -

2.
Historia filozofii w Polsce i 

kolokwium tekstów filozoficznych 
(ćwiczenia)

15 Z - -

1. Etyka społeczna i polityczna - - 30 Zbo/2 lub 
E/3

osoby zaliczające wykład na 
ocenę zobowiązane są  do 

zaliczenia ćwiczeń Doktryny-
polityczno prawne 

2. Teoria systemów dedukcyjnych 
(wykład) 15 Zbo/2 lub 

Z/3 - -
osoby zaliczające wykład na 
ocenę zobowiązane są  do 
zaliczenia ćwiczeń Teorii 
systemów dedukcyjnych

3.

Podstawy informatyki (wykład)
osoby zaliczające wykład na ocenę 

zobowiązane są  do zaliczenia 
ćwiczeń Podstawy informatyki 

30 Zbo/2 lub 
E/3 - -

osoby zaliczające wykład na 
ocenę zobowiązane są  do 

zaliczenia ćwiczeń Podstawy 
informatyki 

 Jeżeli wykłady odbywają się równolegle z obowiązkowymi ćwiczeniami, to punkty ECTS umieszczone są tylko przy nazwie 
wykładu.

KIERUNEK: FILOZOFIA

Plan studiów pierwszego stopnia dla cyklu rozpoczynającego się
w roku akademickim 2011/2012

Zbo – zaliczenie bez oceny
Z – zaliczenie z oceną

E – egzamin

 ROK III

Lp. Nazwa przedmiotu
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Prowadzący

I II

Wykłady obowiązkowe

Ćwiczenia obowiązkowe

WYKŁADY PODSTAWOWE 

Należy wybrać dwa wykłady w uzgodnieniu promotorem i uzyskać 5 punktów ECTS. W przypadku, gdy ćwiczenia są 
wymagane do danej formy zaliczenia, punkty ECTS podano przy odpowiedniej formie zaliczenia wykładu.



4.

Podstawy estetyki (wykład)
osoby zaliczające wykład na ocenę 

zobowiązane są  do zaliczenia 
ćwiczeń Podstawy estetyki

30 Zbo/2 lub 
E/3 - -

osoby zaliczające wykład na 
ocenę zobowiązane są  do 

zaliczenia ćwiczeń Podstawy 
estetyki

5.

Filozofia prawa i praw człowieka 
(wykład)

osoby zaliczające wykład na ocenę 
zobowiązane są  do zaliczenia 

ćwiczeń Filozofia prawa i praw 
człowieka

- - 30 Zbo/2 lub 
E/3

osoby zaliczające wykład na 
ocenę zobowiązane są  do 

zaliczenia ćwiczeń Filozofia 
prawa i praw człowieka

6. Filozofia kultury (wykład) 30 Zbo/1 lub 
E/2 - -

1. Teoria systemów dedukcyjnych 
(ćwiczenia) 30 Z zajęcia obowiązkowe dla 

zaliczających z oceną wykład 
Teoria systemów dedukcyjnych

2. Podstawy informatyki (ćwiczenia) 30 Z zajęcia obowiązkowe dla 
zaliczających z oceną wykład 

Podstawy informatyki

3. Filozofia prawa i praw człowieka 
(ćwiczenia) 30 Z

zajęcia obowiązkowe dla 
zaliczających z oceną wykład 

Filozofia prawa i praw 
człowieka

4. Podstawy estetyki (ćwiczenia) 30 Z
zajęcia obowiązkowe dla 

zaliczających z oceną wykład 
Podstawy estetyki

5. Doktryny polityczno-prawne 30 Z
zajęcia obowiązkowe dla 

zaliczających z oceną wykład 
Etyka społeczna i polityczna

1. Translatorium tekstów etycznych 30 Z/4 30 Z/5

2. Translatorium tekstów 
historycznych 30 Z/4 30 Z/5

3.
Translatorium tekstów logicznych, 

epistemologicznych, 
metodologicznych

30 Z/4 30 Z/5

4. Translatorium tekstów 
metafizycznych i antropologicznych 30 Z/4 30 Z/5

1. Seminarium licencjackie 30 Zbo/4 30 Zbo/5

Ćwiczenia do wykładów podstawowych

Translatoria do wyboru
(w uzgodnieniu z promotorem należy wybrać jedno)

SEMINARIA LICENCJACKIE

Należy wybrać jedno seminarium dyplomowe

Seminaria



1. Etyka, etyka szczegółowa, etyka 
społeczna i polityczna (seminarium) 30 Zbo/4 30 Zbo/5

2. Logika - teoria poznania - 
metodologia (seminarium) 30 Zbo/4 30 Zbo/5

3.

Metafizyka, antropologia, filozofia 
Boga i religii, filozofia kultury i 
sztuki, filozofia praw człowieka 

(seminarium)

30 Zbo/4 30 Zbo/5

4.

Historia filozofii starożytnej, 
średniowiecznej, nowożytnej, 

współczesnej, w Polsce 
(seminarium)

30 Zbo/4 30 Zbo/5

np. 75 ECTS 5 75 ECTS 5

1. Praca licencjacka i przygotowanie 
do egzaminu dyplomowego - 5 - 5

1. Praktyki zawodowe 3 tyg. 1 - -

 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie warunków i trybu 
przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta liczba punktów ECTS przewidziana programem studiów dla semestru powinna 

wynosić nie mniej niż 30 punktów ECTS. Za zaliczenie zajęć z listy zajęć do wyboru (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria i lektoraty) 
należy uzyskać liczbę punktów 30 ECTS w tym co najmniej 75 godzin zajeć ćwiczeniowych. 

Uwaga! Niektóre wykłady wymagają zaliczenia skorelowanych z nimi ćwiczeń.

Praca licencjacka

PONADTO: 
Praktyki zawodowe zgodnie z REGULAMINEM PRAKTYK ZAWODOWYCH STUDENTÓW FILOZOFII KATOLICKIEGO 

UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II. Wymiar praktyk: 3 tygodnie. Obowiązek zaliczenia nie później niż do 
końca VI semestru studiów (przed złożeniem pracy dyplomowej).

Seminaria licencjackie do wyboru

Zajęcia do wyboru

Uwaga: Studiujący Filozofię mogą brać udział w fakultatywnym kursie pedagogicznym z zakresu „filozofii” (program tego kursu 
znajduje się w oddzielnym dokumencie). Studenci filozofii, którzy wybiorą kurs pedagogiczny z zakresu filozofii zobowiązani są do 

spełnienia wszystkich wymagań przedstawionych w jego programie dla Instytutu Filozofii Teoretycznej. Koordynatorem 
fakultatywnego kursu pedagogicznego dla studentów Wydziału Filozofii KUL dającego uprawnienia do nauczania filozofii (edukacji 

filozoficznej) w zkołach gimnazjalnych i licealnych jest dr hab. Jacek Wojtysiak, prof. KUL.

Studenci filozofii, którzy wybiorą kurs pedagogiczny z zakresu innego przedmiotu jako specjalności dodatkowej zobowiązani są do 
spełnienia wszystkich wymagań przedstawionych w programie tego kierunku.


