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REGULAMIN EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE FILOZOFII KUL 

(projekt ze zmianami wprowadzonymi do istniejących regulaminów dyplomowania dla 
poszczególnych kierunków + zasady dyplomowania na naukoznawstwie do zatwierdzenia  na 

RW w dniu 9 kwietnia 2014 r.) 

Na podstawie § 38 ust. 5 Regulaminu Studiów KUL oraz §8 ust. 1 Uchwały Senatu 
KUL z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie zasad dyplomowania na Uniwersytecie określa 
się szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale 
Filozofii: 

Egzaminy licencjackie 

§ 1 

1. Egzamin licencjacki dla kierunku „filozofia” odbywa się przed komisją powołaną 
przez dziekana, w skład której wchodzą: 

- przewodniczący komisji, 
- promotor pracy licencjackiej, 
- recenzent pracy licencjackiej. 

2. Pytania egzaminacyjne obejmują trzy zagadnienia: 
a) jedno z zakresu pracy licencjackiej; 
b) dwa z listy tez, które podaje załącznik nr 1. 

3. Tytuł zawodowy „licencjat”, odpowiadający – stosownie do przepisów konstytucji 
apostolskiej Sapientia Christiana – stopniowi akademickiemu „bakalaureat”, nadaje 
Rada Wydziału Filozofii KUL, na wniosek w/w komisji. 

§ 2 

1. Egzamin licencjacki dla kierunku „przyrodoznawstwo i filozofia przyrody” 
odbywa się przed komisją powołaną przez dziekana, w skład której wchodzą: 

- przewodniczący komisji, 
- promotor pracy licencjackiej, 
- recenzent pracy licencjackiej. 

2. Pytania egzaminacyjne obejmują trzy zagadnienia: 
a) jedno z zakresu pracy licencjackiej; 
b) dwa z listy tez, które podaje załącznik nr 2. 

3. Tytuł zawodowy „licencjat”, odpowiadający – stosownie do przepisów konstytucji 
apostolskiej Sapientia Christiana – stopniowi akademickiemu „bakalaureat”, nadaje 
Rada Wydziału Filozofii KUL, na wniosek w/w komisji. 

§ 3 

1. Egzamin licencjacki dla kierunku „kulturoznawstwo” odbywa się przed komisją 
powołaną przez dziekana, w skład której wchodzą: 

- przewodniczący komisji, 
- promotor pracy licencjackiej, 
- recenzent pracy licencjackiej. 
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2. Pytania egzaminacyjne obejmują trzy zagadnienia: 
a) jedno z zakresu pracy licencjackiej; 
b) dwa z listy tez, które podaje załącznik nr 3. 

3. Tytuł zawodowy „licencjat” nadaje Rada Wydziału Filozofii na wniosek w/w 
komisji. 

§ 4 

1. Egzamin licencjacki dla kierunku „retoryka stosowana” odbywa się przed komisją 
powołaną przez dziekana, w skład której wchodzą: 

- przewodniczący komisji, 
- promotor pracy licencjackiej, 
- recenzent pracy licencjackiej. 

2. Pytania egzaminacyjne obejmują trzy zagadnienia: 
a) jedno z zakresu pracy licencjackiej; 
b) dwa z listy tez, które podaje załącznik nr 4. 

3. Tytuł zawodowy „licencjat” nadaje Rada Wydziału Filozofii KUL na wniosek w/w 
komisji. 

 

§ 5 

1. Egzamin licencjacki dla kierunku „naukoznawstwo” odbywa się przed komisją 
powołaną przez dziekana, w skład której wchodzą: 

- przewodniczący komisji, 
- promotor pracy licencjackiej, 
- recenzent pracy licencjackiej. 

2. Pytania egzaminacyjne obejmują trzy zagadnienia: 
a) jedno z zakresu pracy licencjackiej; 
b) dwa z listy tez, które podaje załącznik nr 5. 

3. Tytuł zawodowy „licencjat” nadaje Rada Wydziału Filozofii na wniosek w/w 
komisji. 

 

Egzaminy magisterskie 

§ 6 

1. Egzamin magisterski dla kierunku „filozofia” odbywa się przed komisją powołaną 
przez dziekana, w skład której wchodzą: 

- przewodniczący komisji, 
- promotor pracy magisterskiej,  
- egzaminatorzy przedmiotów wybranych zgodnie z § 6.2. 

2. Studenci kierunku filozofia zdają egzaminy z czterech przedmiotów wymienionych 
w ust. 3, zgodnie z zasadą: 

(a) przedmiot i tematyka, z którego została przygotowana praca magisterska,  
oraz 
(b) trzy przedmioty – po jednym z każdej z podanych poniżej grup 
lub 
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(c) drugi przedmiot z tej samej grupy, co przedmiot w punkcie (a) oraz dwa 
przedmioty – każdy z innej spośród trzech pozostałych grup. 

3. Przedmioty, z których składa się egzamin, są następujące:  

Grupa I Grupa II 

Metafizyka - Ontologia 
Antropologia filozoficzna 
Filozofia prawa i praw człowieka 
Filozofia Boga 
Filozofia religii 
Filozofia kultury i podstawy estetyki 
 

Logika - podstawy informatyki 
Metodologia nauk 
Metodologia filozofii 
Teoria poznania – Epistemologia 
 
 

Grupa III Grupa IV 

Historia filozofii starożytnej 
Historia filozofii średniowiecznej 
Historia filozofii nowożytnej 
Historia filozofii współczesnej 
Historia filozofii w Polsce 
 

Etyka ogólna 
Etyka szczegółowa 
Etyka społeczna i polityczna 
 

4. Wykaz tez egzaminacyjnych podaje załącznik nr 6. 
5. Tytuł zawodowy „magister”, odpowiadający – stosownie do przepisów konstytucji 

apostolskiej Sapientia Christiana – stopniowi akademickiemu „licencjat”, nadaje 
Rada Wydziału Filozofii KUL na wniosek w/w komisji. 

§ 7 

1. Egzamin magisterski dla kierunku „przyrodoznawstwo i filozofia przyrody” 
odbywa się przed komisją powołaną przez dziekana, w skład której wchodzą: 

- przewodniczący komisji, 
- promotor pracy magisterskiej,  
- egzaminatorzy przedmiotów wybranych zgodnie z § 7.2. 

2. Studenci kierunku „przyrodoznawstwo i filozofia przyrody” zdają egzaminy z 
trzech przedmiotów: 

(a) z przedmiotu i tematyki, z której została przygotowana praca magisterska, 
(b) z przedmiotu wybranego spośród dwóch: 

◦ Filozofia przyrody i nauk przyrodniczych 
◦ Historia filozofii przyrody 

a w wypadku pokrywania się przedmiotu wyznaczonego w pkt. (a) z 
przedmiotem z pkt. (b) wybierają przedmiot z zestawu przedstawionego 
w pkt. (c) z Grupy I lub Grupy II, 
(c) z przedmiotu wybranego z dwóch grup: 

1) Grupa I: 
Antropologia przyrodnicza  
Biologia rozwoju i fizjologia 
Geneza życia 
Mechanika kwantowa 
Struktura materii 

2) Grupa II: 
Antropologia filozoficzna 
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Bioetyka i etyka nauki 
Ekofilozofia 
Filozofia fizyki 
Kosmologia filozoficzna 
Neuronauka kognitywna 

3. Wykaz tez egzaminacyjnych podaje załącznik nr 7. 
4. Tytuł zawodowy „magister” nadaje Rada Wydziału Filozofii KUL na wniosek w/w 

komisji. 

§ 8 

1. Egzamin magisterski dla kierunku „kulturoznawstwo” odbywa się przed komisją 
powołaną przez dziekana, w skład której wchodzą: 

- przewodniczący komisji, 
- promotor pracy magisterskiej,  
- recenzent pracy magisterskiej. 

2. Pytania egzaminacyjne obejmują trzy zagadnienia: 
a) jedno z zakresu pracy licencjackiej; 
b) dwa z listy tez, które podaje załącznik nr 8. 

3. Tytuł zawodowy „magister” nadaje Rada Wydziału Filozofii KUL na wniosek w/w 
komisji. 

 
 


