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EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU STUDIÓW: 

 

FILOZOFIA 

 

Nazwa kierunku studiów Filozofia 

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji 6 poziom 

Poziom studiów studia pierwszego stopnia 

Profil studiów ogólnoakademicki 

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez 
absolwenta 

licencjat 

Dyscypliny naukowe - filozofia 

Dyscyplina wiodąca - filozofia 

 

Efekty uczenia się dla kierunku studiów 
 

Efekty uczenia się dla kierunku studiów, poziomu i profilu z uwzględnieniem uniwersalnych charakterystyk pierwszego stopnia dla 
poziomów 6-7 określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64 
i 1010) oraz charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla poziomów 6-7 określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego efektów uczenia się dla kwalifikacji na 
poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz. U z 2018 r. poz. 2218). 
 

Symbol Kierunkowe efekty uczenia się 

Odniesienie do: 
uniwersalnych 
charakterystyk 
poziomów w PRK1 

Odniesienie do 
charakterystyk 
drugiego stopnia 
uczenia się PRK2 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 
na poziomie podstawowym rolę refleksji  filozoficznej w kształtowaniu 
kultury umysłowej w jej historycznym i współczesnych wymiarach 
i przejawach 

P6U_W 
P6S_WG 

P6S_WK 

K_W02 
miejsce i znaczenie filozofii w relacji do nauk oraz o specyfice 
przedmiotowej filozofii 

P6U_W 
P6S_WG 

P6S_WK 

K_W03 podstawową terminologię filozoficzną w języku polskim P6U_W 
P6S_WG 

P6S_WK 

K_W04 
normy konstytuujące i regulujące struktury i instytucje społeczne oraz 
koncepcje źródeł tych norm i ich legitymacji, a także zmiany i sposoby 
ich wpływania na ludzkie zachowania 

P6U_W 
P6S_WG 

P6S_WK 

K_W05 podstawową terminologię filozoficzną w wybranym języku obcym P6U_W P6S_WG 

                                                           

1 Uniwersalne charakterystyki poziomów w PRK – załącznik do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 64 i poz. 

1010). 
2 Charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 PRK lub charakterystyki drugiego stopnia 

efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6 i 7 PRK dla dziedziny sztuki - część Ii część II załącznika do rozporządzenia 

MNiSW z dnia 14 listopada 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2218). 
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K_W06 zależności między głównymi subdyscyplinami filozofii P6U_W 
P6S_WG 

 

K_W07 

najważniejsze kierunki poznawcze  w głównych nurtach filozofii: 

(1) klasyczne dyscypliny filozofii, metafizyka, logika, retoryka, 
hermeneutyka itd., 

(2) epistemologia, metodologia nauk szczegółowych, filozofia nauki, 

(3) bioetyka, filozofia umysłu, neuronauki, nauki kognitywne, 

(4) etyka, filozofia polityki, filozofia społeczna, 

(5) estetyka, filozofia kultury 

P6U_W 
P6S_WG 

 

K_W08 
główne kierunki i stanowiska współczesnej filozofii z uwzględnieniem 
paradygmatycznych kierunków i stanowisk 

P6U_W 
P6S_WG 

P6S_WK 

K_W09 historyczny charakter kształtowania się idei filozoficznych P6U_W 
P6S_WG 

P6S_WK 

K_W10 
idee i argumenty wybranych klasycznych autorów filozoficznych na 
podstawie samodzielnej lektury ich pism 

P6U_W 
P6S_WG 

P6S_WK 

K_W11 
ogólne zależności między kształtowaniem się idei filozoficznych 
a zmianami w kulturze i w życiu społeczno-politycznym 

P6U_W 
P6S_WG 

P6S_WK 

K_W12 
relacje zachodzące między strukturami i instytucjami społecznymi 
oraz między ich elementami 

P6U_W 
P6S_WG 

P6S_WK 

K_W13 rodzaje więzi społecznych i prawidłowości, którym podlegają P6U_W 
P6S_WG 

P6S_WK 

K_W14 
poglądy na struktury i instytucje społeczne oraz rodzaje więzi 
społecznych 

P6U_W 
P6S_WG 

P6S_WK 

K_W15 

podstawowe metody badawcze i strategie argumentacyjne właściwe 
dla jednego z bloków głównych subdyscyplin filozofii bądź ich 
specjalistycznych rozwinięć: 

logika, metafizyka, epistemologia, filozofia umysłu lub 

etyka, filozofia polityki, filozofia społeczna lub 

estetyka, filozofia kultury, historiozofia lub 

metodologia, metodologia nauk szczegółowych, filozofia nauki 

P6U_W P6S_WG 

K_W16 
genezę, złożoności rozwoju, znaczenia i stosowania ludzkich 
kompetencji językowych w zakresie filozofii oraz kultury języka 

P6U_W 
P6S_WG 

P6S_WK 

K_W17 
obecność idei filozoficznych w dziejach polskiej kultury 
i zaangażowanie filozofów w życie kulturalne kraju 

P6U_W 
P6S_WG 

P6S_WK 

K_W18 najważniejsze metody interpretacji tekstu filozoficznego P6U_W P6S_WG 

K_W19 
podstawy biologicznego funkcjonowania człowieka i reflektuje o nim 
w kategoriach antropologiczno-bioetycznych 

P6U_W P6S_WK 

K_W20 elementy prawodawstwa i systemów prawnych P6U_W P6S_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 
wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i wykorzystywać 
informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych 

P6_U P6S_UW 

K_U02 
samodzielnie zdobywać, poszerzać i pogłębiać wiedzę, wykorzystując 
narzędzie ukierunkowane na dziedziny filozofii 

P6_U 
P6S_UO 

P6S_UU 

K_U03 czytać ze zrozumieniem i kreatywnie interpretować tekst filozoficzny P6_U P6S_UW 

K_U04 
słuchać ze zrozumieniem ustnej prezentacji idei i argumentów 
filozoficznych 

P6_U P6S_UK 
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K_U05 poprawnie stosować poznaną terminologię filozoficzną P6_U P6S_UW 

K_U06 
trafnie definiować pojęcia języka potocznego i poprawnie definiuje 
terminy używane we własnych wypowiedziach 

P6_U P6S_UW 

K_U07 
analizować argumenty filozoficzne, identyfikuje ich kluczowe tezy 
i założenia 

P6_U P6S_UW 

K_U08 
wykrywać zależności między tezami badanych, pisemnych i ustnych 
wypowiedzi filozoficznych 

P6_U P6S_UW 

K_U09 
stosować podstawową wiedzę logiczną oraz stosuje typowe strategie 
argumentacyjne 

P6_U P6S_UW 

K_U10 
uzasadniać i krytykować uogólnienia w świetle dostępnych faktów 
empirycznych 

P6_U P6S_UW 

K_U11 przytaczać główne tezy badanych wypowiedzi filozoficznych P6_U P6S_UW 

K_U12 
wykrywać zależności między kształtowaniem się idei filozoficznych 
a procesami społecznymi i kulturalnymi 

P6_U P6S_UW 

K_U13 
formułować w mowie i na piśmie problemy filozoficzne, stawia tezy 
oraz artykułuje własne poglądy w sprawach społecznych 
i światopoglądowych 

P6_U P6S_UK 

K_U14 pisać proste rozprawy z samodzielnym doborem literatury P6_U P6S_UK 

K_U15 
samodzielnie tłumaczyć z języka polskiego na wybrany język obcy 
prosty tekst filozoficzny; posługiwać się językiem obcym na poziomie 
B2 ESOKJ 

P6_U 
P6S_UW 

P6S_UK 

K_U16 
samodzielnie tłumaczyć z wybranego języka obcego na język polski 
średnio trudny tekst filozoficzny 

P6_U 
P6S_UW 

P6S_UK 

K_U17 
dobierać strategie argumentacyjne, na poziomie elementarnym 
konstruuje krytyczne argumenty, formułuje odpowiedzi na krytykę 

P6_U P6S_UW 

K_U18 
identyfikować normatywne ugruntowanie różnych instytucji 
społecznych oraz normatywne uwarunkowania różnych zjawisk 
społecznych 

P6_U P6S_UW 

K_U19 
prowadzić na poziomie podstawowym prace badawcze pod 
kierunkiem opiekuna naukowego lub kierownika zespołu badawczego 

P6_U 

P6S_UW 

P6S_UO 

P6S_UU 

K_U20 
adekwatnie postrzegać życie społeczne osób pochodzących 
z różnych środowisk i kultur 

P6_U P6S_UW 

K_U21 
rekonstruować i konstruować różnego rodzaju argumentacje, 
odwołując się do podstawowych przesłanek normatywnych danego 
stanowiska 

P6_U 
P6S_UW 

P6S_UK 

K_U22 
wykorzystać zasady publikacji tekstu filozoficznego i ma podstawowe 
informacje o odbiorcach literatury filozoficznej 

P6_U 
P6S_UW 

P6S_UK 

K_U23 
stosować technologie multimedialne w komunikacji i pozyskiwać 
informacje ze źródeł multimedialnych 

P6_U 
P6S_UW 

P6S_UK 

K_U24 interpretować zjawiska z życia prawnego P6_U 
P6S_UW 

P6S_UK 

K_U25 
posługiwać się systemami normatywnymi i regulacyjnymi 
w rozpoznawaniu i ocenie problemów występujących w praktyce 
ludzkiej oraz instytucjonalnej 

P6_U 
P6S_UW 

P6S_UK 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 
wykorzystywania posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych 
umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju 
zawodowego 

P6_K P6S_KK 
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K_K02 
bycia otwartym na nowe idee i jest gotów do zmiany opinii  
w świetle dostępnych danych i argumentów 

P6_K P6S_KK 

K_K03 
samodzielnego formułowania, na podstawie twórczej analizy nowych 
sytuacji i problemów, propozycji ich rozwiązania 

P6_K P6S_KK 

K_K04 
samodzielnego podejmowania i inicjowania prostych działań 
badawczych 

P6_K P6S_KK 

K_K05 
efektywnego organizowania własnej pracy i krytycznego oceniania jej 
stopnia zaawansowania 

P6_K P6S_KK 

K_K05 

krytycznej analizy problemów etycznych związanych 
z odpowiedzialnością za prawdziwość przekazywanej wiedzy, 
problem uczciwości naukowo-badawczej oraz rzetelności i uczciwości 
w czasie prowadzenia sporu filozoficznego 

P6_K P6S_KR 

K_K07 zaangażowanego uczestnictwa w życiu społecznym P6_K P6S_KO 

K_K08 
bycia świadomym znaczenia europejskiego dziedzictwa filozoficznego 
dla rozumienia wydarzeń społecznych i kulturalnych 

P6_K P6S_KK 

K_K09 
rozumienia znaczenia refleksji humanistycznej w zakresie dyscyplin 
filozoficznych dla kształtowania się więzi społecznych 

P6_K P6S_KK 

 

 

 

Objaśnienie stosowanych oznaczeń: 
 

1) Uniwersalne charakterystyki pierwszego stopnia poziomów PRK  
 

P = poziom PRK (6-7) 
U = charakterystyka uniwersalna 
  W = wiedza 
  U = umiejętności 
  K = kompetencje społeczne 
 
Przykład: 
P6U_W = poziom 6 PRK, charakterystyka uniwersalna, wiedza 

 
2) Charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 PRK typowe dla 
kwalifikacji uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji 
pełnej na poziomie 4 
 

P = poziom PRK (6-7) 
S = charakterystyka typowa dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego 
  W = wiedza 
     G = zakres i głębia 
     K = kontekst 
  U = umiejętności 
     W = wykorzystanie wiedzy 
     K = komunikowanie się 
     O = organizacja pracy 
     U = uczenie się 
  K = kompetencje społeczne 
     K = oceny 
     O = odpowiedzialność 
     R = rola zawodowa 

Przykład: 
P6S_WK = poziom 6 PRK, charakterystyka typowa dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 
wyższego, wiedza – kontekst 


