Zasady i sposób organizacji egzaminu licencjackiego
w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego
dotyczy egzaminów licencjackich studentów, którzy rozpoczęli studia według
programu obowiązującego od roku akademickiego 2010/11 i następnych
(podstawa prawna: rozdział VIII §42, pkt. 3 Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Łódzkim)

1.

Ustny

egzamin

licencjacki

obejmuje

sprawdzian

wiedzy

ogólnej

i

specjalistycznej studentów oraz omówienie teki prac przygotowanych na II
lub III roku studiów. Sprawdzian z zakresu podstawowych subdyscyplin
filozoficznych obejmuje wiedzę z historii filozofii oraz logiki lub etyki, a
sprawdzian z zakresu jednej z następujących subdyscyplin wiedzę z: filozofii
bytu, filozofii człowieka, filozofii języka, filozofia kultury, filozofia logiki,
filozofia moralności, filozofia nauki, filozofia polityki, filozofia poznania,
filozofia przyrody, filozofia religii, filozofia sztuki, filozofia umysłu, filozofia
społeczna, filozofia wartości, uzyskaną na wybranych przez studenta 60godzinnych zajęciach systemowych II – specjalistycznych, zatwierdzonych
przez Radę Instytutu Filozofii UŁ jako przedmioty egzaminacyjne (dalej
określanych jako zajęcia specjalistyczne).
(a)

W zakres sprawdzianu wiedzy ogólnej z podstawowych subdyscyplin
filozoficznych wchodzi: 1 pytanie z historii filozofii oraz 1 pytanie
wybranej przez studenta subdyscypliny logiki lub etyki.

(b)

W zakres sprawdzianu wiedzy uzyskanej na zajęciach specjalistycznych
wchodzą 2 pytania z tematyki zrealizowanej na tych zajęciach bądź
związanej z ich programem.

2.

Podstawą sprawdzianu wiedzy ogólnej i specjalistycznej studenta są dwa
zestawy pytań części ogólnej i zestaw pytań części specjalistycznej.
(a)

Zestawy pytań z podstawowych subdyscyplin filozoficznych: historii
filozofii, logiki i etyki w liczbie od 30 do 50 pytań z kaŜdej subdyscypliny
przygotowują kierownicy katedr filozoficznych odpowiedzialni za zajęcia z
wymienionych subdyscyplin lub osoby przez nich upowaŜnione. Sekretariat
Instytutu Filozofii UŁ udostępnia je studentom nie później niŜ do końca
pierwszego miesiąca piątego semestru studiów.

(b)

Zestawy pytań specjalistycznych w liczbie od 20 do 30 opracowują
nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia specjalistyczne i udostępniają je
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studentom w ramach pakietu informacyjnego ECTS. Pytania specjalistyczne
powinny sprawdzać wiedzę studenta z zakresu literatury przedmiotu
polecanej na zajęciach oraz sprawdzać, czy posiada on umiejętność
prezentowania poglądów filozoficznych, podstawową umiejętność analizy
i interpretacji tekstów filozoficznych, a takŜe czy jest przygotowany do
artykułowania i uzasadniania własnych poglądów.
(c)

Podczas egzaminu student losuje pytania z zakresu podstawowych
subdyscyplin filozoficznych i z zakresu zajęć specjalistycznych.

3.

Pytania części ogólnej egzaminu nie mogą się pokrywać z pytaniami części
specjalistycznej.

4.

Prezentacja teki prac to omówienie wybranych przez studenta 3 prac
zaliczeniowych z zajęć specjalistycznych realizowanych na II lub III roku
studiów. Prace przygotowane do teki to prace o charakterze analitycznym
(przynajmniej jedna) lub monograficznym lub przeglądowym, które
powstały po konsultacji z prowadzącym zajęcia i spełniają warunki
wielkości 4-10 stron standardowego maszynopisu.

Zasady przeprowadzenia części egzaminu licencjackiego poświęconej prezentacji
przez studenta prac przedłoŜonych w tece egzaminacyjnej
•

•
•

•

•
5.

Teka egzaminacyjna musi zawierać jedną pracę analityczną i dwie prace
o charakterze monograficznym lub przeglądowym. Student składając tekę
w Sekretariacie Instytutu Filozofii załącza informację o charakterze
poszczególnych prac.
Prezentacja pracy analitycznej jest obowiązkowa. Z pozostałych prac komisja
przed rozpoczęciem egzaminu wybiera jedną do omówienia.
Przed prezentacją pracy analitycznej przewodniczący komisji prosi studenta
o przedstawienie motywacji wyboru analizowanego tekstu, a następnie
o dokonanie charakterystyki głównych tez i problemów ze szczególnym
zwróceniem uwagi na znaczenie kluczowych pojęć.
W ramach prezentacji drugiej pracy o charakterze monograficznym lub
przeglądowym przewodniczący komisji prosi studenta o syntetyczne
przedstawienie głównej problematyki. W trakcie prezentacji, bądź po niej
(w zaleŜności od preferencji studenta), członkowie komisji proszą studenta
o uszczegółowienie lub rozwinięcie wybranych wątków wypowiedzi.
Ocena prezentacji prac z teki egzaminacyjnej powinna uwzględniać zarówno
jej wartości merytoryczne, jak i sposób jej przedstawienia.
Sprawdzian wiedzy ogólnej i specjalistycznej studenta oraz omówienie teki
prac wymienionych w punkcie 1 niniejszych zasad podlegają ocenianiu w
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postaci ocen cząstkowych. Ocena niedostateczna z którejkolwiek części
egzaminu oznacza negatywny wynik całości egzaminu.
6.

Egzamin poprawkowy obejmuje sprawdzian wiedzy ogólnej i specjalistycznej
studenta oraz omówienie teki prac niezaleŜnie od wyników cząstkowych
uzyskanych w pierwszym terminie egzaminu

7.

Studenci są zobowiązani do powiadomienia Sekretariatu Instytutu Filozofii UŁ
o:
(a)

wyborze

zajęć

specjalistycznych,

których

treści

programowe

będą

przedmiotem egzaminacyjnym,
(b)

wyborze jednej z dwu podstawowych subdyscyplin filozoficznych, logiki lub
etyki, jako przedmiotów egzaminacyjnych

w nieprzekraczalnym terminie do końca lutego, szóstego semestru studiów.
8.

Studenci składają w Sekretariacie Instytutu Filozofii teki prac egzaminacyjnych
(w wersji po poprawkach sugerowanych przez wykładowcę) w postaci
drukowanej i elektronicznej niezwłocznie po uzyskaniu ostatniego zaliczenia w
indeksie. Otrzymują wówczas zaświadczenie o złoŜeniu teki, które przedkładają
w Dziekanacie wraz z indeksem oraz kartą zaliczeń. Po otrzymaniu tek
studenckich Sekretariat Instytutu Filozofii udostępnia ich wersje drukowane i
elektroniczne przewodniczącym i członkom komisji egzaminacyjnych.

9.

Dyrektor Instytutu Filozofii UŁ, po konsultacji z kierownikami katedr
filozoficznych i po zapoznaniu się z listą zajęć wybranych przez studentów, do
części specjalistycznej egzaminu licencjackiego proponuje Dziekanowi
Wydziału do zatwierdzenia:
(a)

nazwiska przewodniczących komisji egzaminacyjnych,

(b)

nazwiska

egzaminatorów

w

zakresie

podstawowych

subdyscyplin

filozoficznych,
(c)

nazwiska egzaminatorów w zakresie części specjalistycznej egzaminu
licencjackiego.

10.

Składy poszczególnych komisji i terminarz ich pracy określa Dyrektor Instytutu
Filozofii UŁ, kierując się następującymi zasadami:

(a)

składy komisji powinny być dostosowane do wyboru podstawowej
subdyscypliny, logiki lub etyki, dokonanego przez studenta;

(b)

egzaminatorami w zakresie pytań specjalistycznych są nauczyciele
akademiccy prowadzący te zajęcia specjalistyczne.
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W przypadkach szczególnych egzaminatora wyznacza kierownik właściwej
katedry.
11.

W uwagach do protokołu egzaminacyjnego powinny być uwzględnione
ewentualne rozbieŜności związane z oceną odpowiedzi na poszczególne pytania
lub z oceną całego egzaminu.

27.10.2011

4

