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I. STRUKTURA PROGRAMU
1. ZAJĘCIA PODSTAWOWE
1.1. Obowiązkowe wprowadzenia do modułów
W trakcie pierwszych trzech semestrów studenci uczestniczą w konwersatoriach o
charakterze wprowadzającym, które dostarczają im podstaw wiedzy filozoficznej i stanowią
fundament pod świadomy wybór modułów odpowiadających ich zainteresowaniom. Są to:
 semestr 1: Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej; Podstawy logiki; Wstęp do
epistemologii.
 semestr 2: Historia filozofii nowożytnej; Spory, dyskusje, interpretacje w filozofii I; Wstęp
do etyki; Wstęp do estetyki; Wstęp do ontologii.
 semestr 3: Analityczna filozofia współczesna; Nieanalityczna filozofia współczesna;
Logika ogólna; Spory, dyskusje, interpretacje w filozofii II.
1.2. Obowiązkowe przedmioty modułu praktycznego
Moduł praktyczny tworzą przedmioty pomocnicze, które służą wykształceniu w
szczególności umiejętności i kwalifikacji właściwych dla obszaru humanistyki, dostarczając
odpowiednich narządzi badawczych i interpretacyjno-krytycznych, niezbędnych w dalszym
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toku studiów. Moduł praktyczny w całości przypisany jest do I roku, a należą doń
następujące przedmioty:
 semestr 1: Metodyka pisania tekstów filozoficznych; Technologia informacyjna; Język
starożytny.
 semestr 2: Metodyka wypowiedzi ustnych; Język starożytny (kontynuacja).
1.3. PRZEDMIOTY OGÓLNOUCZELNIANE
Są to przedmioty (obowiązkowo) wybierane przez studenta z oferty Uniwersytetu
Łódzkiego:
 semestr 1: Wychowanie fizyczne
 semestr 3: Język nowożytny (lektorat)
1.4. PRAKTYKI – do wyboru, obowiązkowe na 3 lub 4 semestrze. Praktyki odbywają się
poza Instytutem Filozofii, we współpracy z instytucjami reprezentującymi interesariuszy
zewnętrznych.
2. ZAJĘCIA WYBIERANE
2.1. MODUŁY
Jednostką organizującą zasadniczą część programu jest moduł obejmujący trzy przedmioty
o charakterze specjalistycznym: 1. ćwiczenia A; 2. ćwiczenia projektowe (II rok) / ćwiczenia
warsztatowe (III rok); 3. ćwiczenia B. Realizacja projektu na II roku musi odbywać się we
współpracy z interesariuszami zewnętrznymi.
Wybór modułów powinien być podyktowany skrystalizowanymi w czasie I roku
zainteresowaniami studentów. Chociaż wyborowi nie podlegają poszczególne przedmioty
w obrębie modułu, pozostaje on wyborem realnym (dowolnych) czterech z oferowanych
ośmiu modułów: dwóch na II i dwóch na III roku. Każdy przedmiot kończy się zaliczeniem z
oceną i uzyskaniem określonej liczby punktów ECTS (zob. siatka).
Dzięki ścisłemu powiązaniu modułów z profilami naukowymi katedr każdy przedmiot
modułu prowadzony jest przez specjalistę w danej subdyscyplinie filozoficznej.
2.2. SEMINARIUM LICENCJACKIE
Seminarium licencjackie ma charakter metodologiczny i jest realizowane na III roku
studiów, po 30 godzin w semestrach 5 i 6, w ramach których student przygotowuje pracę
licencjacką.
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2.3. PRZEDMIOTY WYBIERANE Z OFERTY IF
Przedmioty te studenci II i III roku wybierają z corocznie przygotowywanej i zatwierdzanej
przez radę Instytutu Filozofii oferty zajęć do wyboru. W całym toku studiów liczba godzin
tych zajęć wynosi 405, zaś ich rozkład jest następujący:
 semestr 4: 105 godzin
 semestr 5: 75 godzin
 semestr 6: 225 godzin
W ramach przedmiotów swobodnego wyboru wyodrębniono trzy grupy:
 ćwiczenia w języku polskim: 310 godzin
 ćwiczenia w języku obcym: 75 godzin
 translatorium: 120 godzin
2.4. PRZEDMIOT OGÓLNOUCZELNIANY
Przedmiot ogólnouczelniany w wymiarze 30 godzin (3 ECTS) studenci II roku wybierają z
aktualnej oferty UŁ na podstawie własnych preferencji.

II. ZASADY PUNKTACJI ECTS
1.1. Obowiązkowe wprowadzenia do modułów
 ćwiczenia konwersatoryjne 30 g / 60 g / 90 g – 3 / 6 / 9 ECTS
1.2. Obowiązkowe przedmioty modułu praktycznego
 ćwiczenia konwersatoryjne 30 g – 3 ECTS
 ćwiczenia informatyczne 30 g – 1 ECTS
1.3. Przedmioty ogólnouczelniane
 WF 30 g – 1 ECTS
 Język nowożytny zakończony egzaminem 52 g – 7 ECTS
1.4. Praktyki
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 40 g – 2 ECTS
2.1. Moduły
 Ćwiczenia konwersatoryjne + projektowe/warsztatowe 30 g – 3 ECTS; w sumie 9
ECTS za moduł
2.2. Seminarium licencjackie zakończone złożeniem pracy 2 x 30 g – 5 + 5 = 10 ECTS
2.3. Przedmioty wybierane z oferty IF
 ćwiczenia konwersatoryjne w języku polskim 30 g - 3 ECTS
 translatoria 30 g - 3 ECTS
 ćwiczenia konwersatoryjne w języku obcym 15 g – 3 ECTS
2.4. Przedmiot ogólnouczelniany 30 g – 3 ECTS

III. PROPORCJE PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH I DO WYBORU

GRUPY ZAJĘĆ

SUMA
SUMA
GODZIN PUNKTÓW

UDZIAŁ
PROCENTOWY
(PUNKTOWY)

zajęcia obowiązkowe

952

93

48%

zajęcia wybierane

855

99

52%
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