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EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU FILOZOFIA PROWADZONEGO
W INSTYTUCIE FILOZOFII UŁ

Kierunkowy
efekt
kształcenia

Wydział: Filozoficzno-Historyczny
Kierunek studiów: filozofia
Obszar kształcenia: humanistyczny
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia

Odniesienie
do
obszarowych
efektów
kształcenia

WIEDZA
02F-2A_W01
02F-2A_W02

02F-2A_W03

02F-2A_W04
02F-2A_W05
02F-2A_W06
02F-2A_W07

02F-2A_W08

02F-2A_W09
02F-2A_W10
02F-2A_W11
02F-2A_W12
02F-2A_W13

Zna i rozumie na poziomie zaawansowanym relację
łączącą filozofię z kulturą
Ma rozszerzoną wiedzę o miejscu i znaczeniu filozofii
w relacji do innych nauk oraz o specyfice przedmiotowej
i metodologicznej filozofii
Zna i rozumie zależności między filozofią i naukami na
poziomie umożliwiającym interdyscyplinarną i
multidyscyplinarną pracę ze specjalistami z innych
dziedzin nauki
Zna podstawową terminologię filozoficzną z głównych
subdyscyplin filozoficznych w języku polskim na poziomie
rozszerzonym
Zna terminologię filozoficzną z wybranych subdyscyplin
filozoficznych w języku obcym
Zna i rozumie zależności między głównymi
subdyscyplinami filozoficznymi
Ma usystematyzowaną znajomość głównych kierunków
podstawowych subdyscyplin filozoficznych oraz rozumie
zależności między tymi kierunkami
Wszechstronnie zna i dogłębnie rozumie główne kierunki
i stanowiska w zakresie wybranych subdyscyplin i
dziedzin filozoficznych: historia filozofii, logika i ontologia,
filozofia współczesna, filozofia analityczna, etyka, estetyka
i epistemologia
Wszechstronnie zna i dogłębnie rozumie poglądy
wybranego autora filozoficznego lub bieżący stan badań w
zakresie wybranej problematyki filozoficznej
Zna historyczny rozwój wielu wiodących idei
filozoficznych na poziomie umożliwiającym specjalizację w
obrębie filozofii
Ma szeroką znajomość i rozumie zależności między
kształtowaniem się idei filozoficznych a zmianami
w kulturze i w społeczeństwie
Ma gruntowną znajomość metod badawczych i strategii
argumentacyjnych wybranej subdyscypliny filozoficznej
Ma gruntowną znajomość metod interpretacji tekstu
filozoficznego
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H2A_W01
H2A_W01
H2A_W05
H2A_W09
H2A_W01
H2A_W05
H2A_W02
H2A_W03
H2A_W09
H2A_W02
H2A_W03
H2A_W03

H2A_W06

H2A_W04
H2A_W06
H2A_W01
H2A_W05
H2A_W09
H2A_W07
H2A_W07
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Zna profesjonalne narzędzia wyszukiwawcze
wykorzystywane w badaniach filozoficznych, ze
02F-2A_W14
szczególnym uwzględnieniem wybranej dyscypliny
filozoficznej i jej problematyki
Zna i rozumie filozoficzne podstawy kultury oraz ma
02F-2A_W15 świadomość roli, jaką idee filozoficzne odgrywają w
powstawaniu dzieł i instytucji kultury
Zna podstawowe pojęcia z zakresu prawa autorskiego, a
także zna możliwości ochrony praw własności
02F2A_W16 intelektualnej w Rzeczypospolitej Polskiej, jak i w Unii
Europejskiej oraz wie, jakie sankcje prawne grożą za
naruszenie tych praw

H2A_W08

H2A_W10

H2A_W08

Ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk społecznych,
ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk

S2A_W01

Ma rozszerzoną wiedzę o człowieku jako twórcy kultury,
02F-2A_W18 pogłębioną w odniesieniu do wybranych obszarów
aktywności człowieka

S2A_W05

02F-2A_W17

UMIEJĘTNOŚCI
02F-2A_U01
02F-2A_U02
02F-2A_U03
02F-2A_U04
02F-2A_U05
02F-2A_U06
02F-2A_U07
02F-2A_U08
02F-2A_U09

Wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i wykorzystuje
informacje z różnorodnych źródeł
Samodzielnie zdobywa wiedzę i poszerza umiejętności
badawcze oraz planuje projekty badawcze
Twórczo wykorzystuje wiedzę filozoficzną i
metodologiczną w formułowaniu własnych hipotez i
konstruowaniu argumentacji
Samodzielnie interpretuje tekst filozoficzny, komentuje
i konfrontuje tezy pochodzące z różnych tekstów
Analizuje złożone argumenty filozoficzne, identyfikuje
składające się na nie tezy i założenia, ustala zależności
logiczne i argumentacyjne między tezami
Określa stopień ważności stawianych tez dla badanego
problemu lub argumentacji
Wykrywa złożone zależności między kształtowaniem się
idei filozoficznych a procesami społecznymi i kulturalnymi
oraz określa relacje między tymi zależnościami
Identyfikuje typowe strategie argumentacyjne w
wypowiedziach ustnych i pisemnych
Ujawnia wady i błędy logiczne wypowiedzi ustnych
i pisemnych oraz identyfikuje wpływ tych wad i błędów na
perswazyjność argumentów

Precyzyjnie formułuje w mowie i na piśmie złożone
02F-2A_U10
problemy filozoficzne i krytycznie je komentuje
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H2A-U01
H2A-U08
H2A-U03
H2A-U02
H2A-U02
H2A-U02
H2A-U05
H2A-U04
H2A_U09
H2A_U10
H2A_U06
H2A_U07
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H2A_U09
H2A_U10
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02F-2A_U11
02F-2A_U12
02F-2A_U13
02F-2A_U14

02F-2A_U15

Pisze opracowania monograficzne na podstawie
samodzielnie dobranej literatury stosując oryginalne
podejście i uwzględniając nowe osiągnięcia w zakresie
filozofii
Samodzielnie tłumaczy z języka polskiego na wybrany
język obcy prosty tekst filozoficzny
Samodzielnie tłumaczy z wybranego języka obcego
na język polski trudny tekst filozoficzny
Dobiera i tworzy strategie argumentacyjne, konstruuje
zaawansowane krytyczne argumenty, formułuje
wszechstronne odpowiedzi na krytykę
Stawia i bada hipotezy dotyczące normatywnego
ugruntowania różnych instytucji społecznych oraz
normatywnych uwarunkowań różnych zjawisk
społecznych

H2A_U09
H2A_U09
H2A_U08
H2A_U09
H2A_U06

H2A_U05

02F-2A_U16 Potrafi popularyzować wiedzę filozoficzną

H2A_U08

Rekonstruuje i konstruuje argumentacje z perspektywy
różnych stanowisk filozoficznych, uwzględniając właściwe
02F-2A_U17
każdemu z nich typy argumentacji i dostrzegając
zachodzące między nimi zbieżności i różnice

H2A_U07

Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień
ustnych w wybranym języku obcym w dziedzinie filozofii
Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania prac
02F-2A_U19 pisemnych w wybranym języku obcym w dziedzinie
filozofii
Ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki
i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku filozofia,
02F-2A_U20
zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
02F-2A_U18

H2A_U10
H2A_U09

H2A_U11

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Zna zakres posiadanych przez siebie wiedzy i umiejętności,
02F-2A_K01 rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju
zawodowego
Potrafi współpracować w grupie, przyjmując w niej różne
02F-2A_K02
role

H2A_K01
H2A_K01
H2A_K02

Dostrzega, formułuje i rozwiązuje problemy etyczne
związane z własną pracą badawczą i publikacyjną oraz
02F-2A_K03
odpowiedzialnością przed współpracownikami i innymi
członkami społeczeństwa

H2A_K02
H2A_K04

Uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym, interesuje
się nowatorskimi koncepcjami filozoficznymi w
02F-2A_K04
powiązaniu z innymi częściami życia kulturalnego i
społecznego

H2A_K06
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02F-2A_K05

Uczestniczy w działaniach na rzecz promocji kultury
filozoficznej

H2A_K05
H2A_K06

02F-2A_K06

Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji
określonego przez siebie lub innych zadania

H2A_K03
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