
Akademicka Ścieżka Studiów Filozoficznych 
 
Akademicka Ścieżka Studiów Filozoficznych jest realizowana w ramach programu studiów I i II stopnia na kierunku 
filozofia. Jest to propozycja dla studentów filozofii, którzy wyróżniają się zaangażowaniem i wybitnymi 
wynikami oraz wyrażają zainteresowanie przyszłą pracą naukową.  
 
Realizacja tego trybu studiowania pozwoli opanować metody badań naukowych w wybranych subdyscyplinach 
filozoficznych w celu samodzielnego stawiania nowych problemów i profesjonalnego podejmowania prób ich 
twórczego rozwiązywania, poprzez wprowadzenie studentów w arkana pracy naukowej, realizację wspólnie z 
pracownikami naukowymi projektów badawczych, publikowanie prac naukowych. 
 
Osoby zainteresowane mogą kontaktować się w celu uzyskania szczegółowych informacji z kierownikiem studiów, dr. 
Andrzejem Waleszczyńskim (e-mail: a.waleszczynski@uksw.edu.pl). 
  
Rada Naukowa AŚSF 

 
Przewodniczący: dr Andrzej Waleszczyński (kierownik kierunku studiów Filozofia) 
Członkowie: prof. dr hab. Robert Piłat, dr hab. Kordula Świętorzecka, prof. uczelni 
 
Program dla 1 stopnia 

 
 
Program dla 2 stopnia 

 

Przedmioty uzgodnione z opiekunem naukowym albo wykłady monograficzne z zakresu subdyscyplin filozofii i konwersatoria filozoficzne 
zgodne z programem kierunku Filozofia 

  Semestr ECTS Liczba godzin   
Przedmioty uzgodnione z opiekunem 

naukowym albo wykłady monograficzne 
z zakresu subdyscyplin filozofii i 

konwersatoria filozoficzne zgodne z 
programem kierunku Filozofia 

FI1_W06; FI1_W08; 
FI1_W09; FI1JJ01; 
FI1JJ06; FI1JJ10; FI 
1_K01; FI 1_K02; FI 
1_K03; FI 1_K05; 

3-6 32 240 
Wykład/ 
Ćwiczenia/ 
Konwersatoria 

Egzamin/ Zaliczenie 
na ocenę 

Seminarium z publicznej prezentacji 
zagadnień filozoficznych (przygotowanie 

wystąpienia na konferencji) 

FI1_W06; FI1_W08; 
FI1JJ06; FI1JJ10; FI 
1_K01; FI 1_K02; FI 
1_K03; 

3-6 3 15 Seminarium Zaliczenie na ocenę 

Seminarium z propedeutyki publikacji 
tekstów filozoficznych (przygotowanie 

tekstu do publikacji) 

FI1_W06; FI1_W08; 
FI1_U06; FI1_U10; FI 
1_K01; FI 1_K02; FI 
1_K03; 

3-6 3 15 Seminarium Zaliczenie na ocenę 

Przedmioty uzgodnione z opiekunem naukowym albo wykłady monograficzne z zakresu subdyscyplin filozofii i konwersatoria filozoficzne 
zgodne z programem kierunku Filozofia 

  Semestr ECTS Liczba godzin   

Przedmioty uzgodnione z opiekunem 
naukowym albo wykłady 

monograficzne z zakresu subdyscyplin 
filozofii i konwersatoria filozoficzne 

zgodne z programem kierunku Filozofia 

FI2_W01; FI2_W02; 
FI2_W05; FI2_W06; 
FI2_W07; FI2_W08; 
FI2_U01; FI2_U02; 
FI2_U04; FI2_U06; 
FI2_U10;  

3-6 32 300 
Wykład/ 
Ćwiczenia/ 
Konwersatoria 

Egzamin/ Zaliczenie 
na ocenę 

Seminarium z publicznej prezentacji 
zagadnień filozoficznych 

(przygotowanie wystąpienia na 
konferencji) 

FI2_W04; FI2_W09; 
FI2_U03; FI2_U05; 
FI2_K01; FI2_K04;  

3-6 3 15 Seminarium Zaliczenie na ocenę 

Seminarium z propedeutyki publikacji 
tekstów filozoficznych (przygotowanie 

tekstu do publikacji) 

FI2_W04; FI2_W09; 
FI2_U03; FI2_U05; 
FI2_K01; FI2_K04;  

3-6 3 15 Seminarium Zaliczenie na ocenę 

Seminarium z przygotowania aplikacji o 
dofinasowanie projektu badawczego 

publikacji tekstów filozoficznych 

FI2_W04; FI2_W09; 
FI2_U03; FI2_U05; 
FI2_K01; FI2_K04;  
 

3-6 3 15 Seminarium Zaliczenie na ocenę 

mailto:a.waleszczynski@uksw.edu.pl

