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Załącznik do Programu studiów II stopnia na kierunku Filozofia  

 
 

PROGRAM PRAKTYK KIERUNKOWYCH 
Filozofia – profil ogólnoakademicki 

 
 

I. Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
1. Praktyki kierunkowe stanowią integralną część procesu kształcenia studentów na kierunku 

Filozofia. 
2. Praktyki służą zastosowaniu i rozszerzaniu wiedzy nabytej w trakcie studiów, rozwijaniu 

umiejętności i kompetencji społecznych.  
3. Praktyki kierunkowe odbywają się w trakcie II roku studiów (III i IV semestr). Odbycie i rozliczenie 

praktyk w innym terminie lub odbycie ich na specjalnych zasadach jest możliwe za zgodą Dziekana 
Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej lub Kierownika Kierunku Filozofia.  

 
§ 2 

1. Wyboru miejsca praktyk dokonuje się z listy instytucji, z którymi UKSW lub WFCh ma podpisane 
porozumienie. W innym przypadku wymagana jest uprzednia zgoda Kierownika Kierunku 
Filozofia lub Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk. 

2. Zgodnie z Regulaminem Praktyk UKSW Kierownik Kierunku Filozofia/ Pełnomocnik Dziekana ds. 
praktyk wystawia dokumenty uprawniające do odbycia praktyki. 

 
§ 3 

1. Praktyki trwają co najmniej 60 godzin, muszą odbywać się co najmniej w dwóch miejscach, które 
umożliwiają realizację efektów uczenia się zgodnie z programem studiów.  

2. Podstawą zaliczenia praktyki jest sprawozdanie o odbyciu praktyki, w formie dziennika praktyk, 
zatwierdzone przez instytucję organizującą praktykę oraz opisowa ocena pracy praktykanta ze 
strony instytucji przyjmującej, a także wypełniona karta praktykanta według wzoru 
zatwierdzonego przez Dziekana WFCh. 
 
 

II. Szczegółowe cele i efekty praktyki 
 

§ 4 
1. Student/ka kierunku Filozofia powinien/na w toku odbywanych praktyk rozwijać umiejętności i 

kompetencje społeczne zgodne z opisem efektów uczenia się dla danego kierunku. Celem praktyki 
jest przygotowanie studenta/ki do aktywnego wykorzystywania nabywanej wiedzy, umiejętności i 
kompetencji społecznych w życiu społecznym i zawodowym. 

2. W toku odbywania praktyk student/ka powinien/na zweryfikować swoją wiedzę i umiejętności 
uzyskane w procesie kształcenia przez uczestnictwo w realizacji zadań jednostki przyjmującej 
praktykanta. 

3. Student/ka powinien/na zapoznać się z zadaniami, specyfiką i celami przyjmującej go/ją jednostki 
lub organizacji. Integralną częścią praktyk powinien być udział studenta/ki w realizacji 
powierzonych mu/jej zadań w danej jednostce, brania odpowiedzialności za podejmowane 
decyzje.  
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§ 5 
Program praktyki utrwala i wzmacnia kształcenie studentów w zakresie zdobywanej wiedzy, 
umiejętności i kompetencji społecznych, w następujących obszarach: 

 

Efekty uczenia się Symbol 
Weryfikacja 
osiągniętych 

efektów 

Zna i rozumie sposób użycia profesjonalnych narzędzi 
wyszukiwawczych ukierunkowanych na dziedziny filozoficzne, ze 
szczególnym uwzględnieniem wybranej dyscypliny filozoficznej i 
jej problematyki. 

FI2_W09 

Ocena osoby 
nadzorującej 
praktykanta wewnątrz 
jednostki. 

Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i 
integrować informacje ze źródeł pisanych lub elektronicznych 
oraz stosować w tym celu zaawansowane narzędzia technik 
informacyjno-komunikacyjnych (ICT). 

FI2_U01 

Ocena osoby 
nadzorującej 
praktykanta wewnątrz 
jednostki.  

Potrafi samodzielnie interpretować tekst filozoficzny, 
komentować i konfrontować tezy pochodzące z różnych źródeł 
oraz precyzyjnie formułować w mowie lub na piśmie złożone 
problemy filozoficzne, stawiać tezy i krytycznie je komentować. 

FI2_U02 

Ocena osoby 
nadzorującej 
praktykanta wewnątrz 
jednostki  

Potrafi analizować złożone argumenty filozoficzne, 
identyfikować składające się na nie tezy i założenia, ustalać 
zależności logiczne i argumentacyjne między tezami oraz potrafi 
identyfikować typowe strategie argumentacyjne w 
wypowiedziach ustnych lub pisemnych. 

FI2_U04 

Ocena osoby 
nadzorującej 
praktykanta wewnątrz 
jednostki  

Potrafi wykrywać złożone zależności między kształtowaniem się 
idei filozoficznych a procesami społecznymi i kulturalnymi oraz 
określać relacje między tymi zależnościami.  

FI2_U06 

Ocena osoby 
nadzorującej 
praktykanta wewnątrz 
jednostki 

Jest gotów do weryfikacji posiadanej przez siebie wiedzy i 
posiadanych umiejętności oraz ciągłego dokształcania się i 
rozwoju zawodowego.  

FI2_K01 

Ocena osoby 
nadzorującej 
praktykanta wewnątrz 
jednostki 

Jest gotów do rozpoznawania i formułowania problemów 
etycznych związanych z pracą badawczą lub publikacyjną, 
odpowiedzialnością przed współpracownikami i innymi 
członkami społeczeństwa oraz do aktywnego rozwiązywania 
tych problemów. 

FI2_K04 

Ocena osoby 
nadzorującej 
praktykanta wewnątrz 
jednostki 

Jest gotów do uwzględniania doniosłego znaczenia refleksji 
humanistycznej dla formowania się więzi społecznych.  

FI2_K05 

Ocena osoby 
nadzorującej 
praktykanta wewnątrz 
jednostki 

 
§ 6 

1. Wybór miejsca praktyk powinien korespondować z wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami 
społecznymi nabywanymi w trakcie studiów – jednostka, względnie jej część, w której odbywa się 
praktyka, musi stwarzać warunki do ich rozwoju. 

2. Mogą to być m.in.: 
– redakcje czasopism naukowych i popularnonaukowych, których profil związany jest z dyscypliną 
naukową filozofia; 
– środki społecznego przekazu, a w szczególności ich działy, promujące filozofię; 
– instytucje i organizacje zajmujące się edukacją filozoficzną. 

 


