Sylwetki absolwenta dla kierunku FILOZOFIA

Studia I stopnia
Kierunek: filozofia
Absolwent studiów licencjackich na kierunku filozofia otrzymuje tytuł zawodowy licencjata.
Podczas studiów zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie przedmiotów stanowiących
fundament wykształcenia filozoficznego: historii filozofii, logiki, metodologii, epistemologii,
metafizyki i etyki oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu technologii informacyjnych oraz
komunikacji multimedialnej. W ramach studiów realizowane są także przedmioty
fakultatywne (oferta semestralna w tym zakresie to przynajmniej 20 przedmiotów do wyboru).
Studia filozoficzne przygotowują do pełnienia różnych ról społecznych, stanowią podstawę do
podjęcia nauki na studiach II stopnia i studiach podyplomowych oraz uzupełnienie studiów na
innym kierunku. Student kierunku filozofia opanowuje podstawowe techniki argumentacyjne
i techniki translatorskie, zdobywa też umiejętność analizy tekstów. Absolwent filozofii
przygotowany jest do wykonywania pracy w różnych organizacjach jako specjalista ds.
komunikacji społecznej, pracownik instytucji rządowych i pozarządowych, doradca ds.
mediacji. Może również prowadzić zajęcia z propedeutyki filozofii i etyki w szkole
podstawowej, jednakże po spełnieniu wymagań określonych odrębnymi przepisami.
Kierunek: filozofia, specjalność: etyka
Absolwent studiów licencjackich kierunku filozofia ze specjalnością etyka posiada kwalifikacje
merytoryczne obejmujące wiedzę, zdolności i kompetencje w zakresie etyki filozoficznej
(teoretycznej i praktycznej), w zakresie społecznych, prawnych, kulturowych i
międzykulturowych, instytucjonalnych i profesjonalnych systemów regulacyjnych. Jego
kwalifikacje odpowiadają aktualnemu stanowi wiedzy i pozwalają mu podejmować wyzwania
stawiane przez realia i problemy społeczne współczesnego świata. Szereg umiejętności, w tym
racjonalizm, myślenie twórcze i krytyczne, zdolność prowadzenia konstruktywnego dialogu,
poszukiwania rozwiązań dla problemów społecznych w poszanowaniu dla regulacji,
kodyfikacji i wysokich standardów społeczno-instytucjonalnych (także na poziomie
europejskim), zdolności organizacyjne, zdolność budowania samodzielnego warsztatu pracy i
jego ustawicznego doskonalenia, pomysłowość, odpowiedzialność, komunikatywność,
umiejętności pisarskie i edytorskie, kooperacyjne i liderskie, posługiwanie się multimediami,
językiem obcym na poziomie biegłości B2, czynią Absolwenta studiów wartościowym
potencjalnym pracownikiem/koordynatorem/projektodawcą w instytucjach publicznych i
niepublicznych, administracji i organizacjach samorządowych, w instytucjach typu NGO, w
przedsiębiorczości, nauce i kulturze. Kwalifikacje i uprawnienia zawodowe Absolwenta
studiów filozoficznych ze specjalnością etyka predysponują go do pracy w tych wszystkich
zawodach i instytucjach w Polsce, Europie i na świecie, które generują problemy społeczne i
nowe wyzwania pod adresem etyki lub poszukują sprawiedliwych procedur i kodyfikacji dla
takich problemów.

Kierunek: filozofia, specjalność: komunikacja społeczna
Absolwent studiów licencjackich kierunku filozofia ze specjalnością komunikacja społeczna
otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Podczas studiów zdobywa wiedzę i umiejętności w
zakresie przedmiotów stanowiących fundament wykształcenia filozoficznego: historii filozofii,
logiki, epistemologii i etyki oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu historii, teorii i filozofii
komunikacji, strategii komunikacyjnych, komunikacji multimedialnej, teorii negocjacji,
psychologii komunikacji. Studia filozoficzne przygotowują do pełnienia różnych ról
społecznych, stanowią podstawę do podjęcia dalszej nauki lub uzupełnienie studiów na innym
kierunku. Absolwent filozofii w zakresie komunikacji społecznej przygotowany jest do
wykonywania pracy w innych instytucjach jako specjalista ds. komunikacji społecznej, teoretyk
promocji i marketingu, doradca public relations, doradca instytucji ekologicznych, doradca ds.
Mediacji. Może również prowadzić zajęcia z propedeutyki filozofii i etyki w szkole
podstawowej, jednakże po spełnieniu wymagań określonych odrębnymi przepisami.
Kierunek: filozofia, specjalność: zarządzanie wiedzą
Absolwent studiów licencjackich kierunku filozofia ze specjalnością zarządzanie wiedzą jest
wyposażony w praktyczne narzędzia niezbędne do radzenia sobie we współczesnej gospodarce
opartej na wiedzy. Posiadł także umiejętności dotyczące teoretycznej dociekliwości kluczowej
w procesie ciągłego doskonalenia się oraz warsztat metodologiczny, czerpiący z tradycji
Poznańskiej Szkoły Metodologicznej, z metodykami zarządzania charakterystycznymi dla
współczesności. Absolwent zarządzania wiedzą wie: jak odróżniać wiedzę od informacji i
surowych danych, jakie są warunki prawdziwości, wiarygodności i użyteczności wiedzy i
informacji, jak uzasadniać wiedzę i informacje, jak podawać je w wątpliwość i poddawać
krytyce, jak reprezentować i wizualizować wiedzę i informacje, jak odróżniać wiedzę naukową
od wiedzy potocznej. Absolwent może znaleźć zatrudnienie wszędzie tam, gdzie potrzebna jest
umiejętność: analityki wiedzy i informacji, syntetyzowania wiedzy i informacji,
komunikowania wiedzy i informacji.
Kierunek: filozofia, specjalność: życie publiczne
Absolwent studiów licencjackich kierunku filozofia ze specjalnością życie publiczne zdobył
interdyscyplinarną wiedzę na temat mechanizmów kształtowania sfery publicznej w każdym z
jej wymiarów (politycznym, ekonomicznym, prawnym, kulturalnym, etycznym). Jest również
wyposażony w praktyczne kompetencje umożliwiające sprawne działanie i realizację celów
zawodowych w instytucjach publicznych i prywatnych (trzeci sektor, NGO). Poprzez
zorientowanie programu studiów na praktykę, studenci uczą się, jak dokonać zmian w
złożonych kwestiach publiczno-społecznych. Zakładając, że problemy społeczne usytuowane
są na granicy nauk, oferuje się multidyscyplinarne podejście do ich rozwiązania.

Studia II stopnia
Kierunek filozofia
Absolwent studiów magisterskich na kierunku filozofia otrzymuje tytuł zawodowy magistra.
Podczas studiów zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie przedmiotów stanowiących
rozszerzenie podstawowego wykształcenia filozoficznego, które zdobył na wcześniejszych
etapach kształcenia. W ramach studiów realizowane są także przedmioty fakultatywne (oferta
semestralna w tym zakresie to przynajmniej 10 przedmiotów do wyboru). Studia filozoficzne
przygotowują do pełnienia różnych ról społecznych lub stanowią uzupełnienie studiów na
innym kierunku. Student specjalności filozofia opanowuje zaawansowane techniki
argumentacyjne i techniki translatorskie, zdobywa też umiejętność pogłębionej analizy
tekstów. Absolwent filozofii przygotowany jest do podjęcia pracy badawczej i dydaktycznej
w instytucjach akademickich oraz do wykonywania pracy w innych organizacjach jako
specjalista ds. komunikacji społecznej, pracownik instytucji rządowych i pozarządowych,
doradca ds. Mediacji. Może także prowadzić zajęcia z propedeutyki filozofii i etyki w szkole
ponadpodstawowej, jednakże po spełnieniu wymagań określonych odrębnymi przepisami.
Kierunek: filozofia, specjalność: etyka
Absolwent studiów magisterskich II stopnia specjalności etyka w ramach kierunku filozofia
uzyskuje podczas studiów wzorcową, zaawansowaną wiedzę i doświadczenie w zakresie etyki
uprawianej w sposób filozoficzny i naukowy. Ponadto, rozwija umiejętności i kompetencje
umożliwiające zatrudnienie: w instytucjach społecznych, szkolnictwie wszystkich szczebli
(m.in. jako nauczyciel etyki, jeśli spełni dodatkowe wymagania w zakresie przygotowania
pedagogicznego), na stanowiskach wymagających pomysłowości, samodzielnego myślenia,
poszanowania reguł społecznych i dobrych praktyk, organizacji warsztatu pracy, na
stanowiskach wymagających umiejętności planowania i skutecznego działania, na
stanowiskach wymagających umiejętności pracy zespołowej i umiejętności liderskich.
Kierunek: filozofia, specjalność: komunikacja społeczna
Absolwent studiów magisterskich kierunku filozofia ze specjalnością komunikacja społeczna
otrzymuje tytuł zawodowy magistra. Podczas studiów zdobywa wiedzę i umiejętności w
zakresie przedmiotów stanowiących rozszerzenie fundamentu wykształcenia filozoficznego:
historii filozofii, epistemologii i etyki oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu historii, teorii i
filozofii komunikacji, strategii komunikacyjnych, psychologii komunikacji. Absolwent
filozofii w zakresie komunikacji społecznej przygotowany jest do podjęcia pracy badawczej i
dydaktycznej w instytucjach akademickich oraz do wykonywania pracy w innych instytucjach
jako specjalista ds. komunikacji społecznej, teoretyk promocji i marketingu, doradca public
relations, doradca instytucji ekologicznych, doradca ds. mediacji. Może także prowadzić
zajęcia z propedeutyki filozofii i etyki w szkole ponadpodstawowej, po spełnieniu wymagań
określonych odrębnymi przepisami.

Kierunek: filozofia, specjalność: życie publiczne
Absolwent studiów licencjackich w ramach studiów na specjalności życie publiczne zdobywa
interdyscyplinarną wiedzę na temat mechanizmów kształtowania sfery publicznej w każdym z
jej wymiarów (politycznym, ekonomicznym, prawnym, kulturalnym, etycznym), a także
nabywa praktycznych kompetencji umożliwiających sprawne działanie i realizację celów
zawodowych w instytucjach publicznych i prywatnych (trzeci sektor, NGO). Poprzez
zorientowanie programu studiów na praktykę, studenci uczą się, jak dokonać zmian w
złożonych kwestiach publiczno-społecznych. Zakładając, że problemy społeczne usytuowane
są na granicy nauk, oferuje się multidyscyplinarne podejście do ich rozwiązania.

