
Załącznik nr 3.1 do Uchwały Nr .......  Senatu UKSW 

z dnia ........... stycznia 2020 r.

Wymagania wstępne (oczekiwane efekty uczenia się kandydata na 

studia drugiego stopnia)

Warunki 

realizacji 

programu 

studiów

Prowadzone są badania podstawowe w dyscyplinie filozofia, które 

obejmują wszystkie obszary kształcenia na studiach I stopnia na 

kierunku filozofia. Działalność badawcza obejmuje subdyscypliny: 

historia filozofii, logika, etyka, teoria poznania, ontologia oraz 

metafizyka, filozofia języka, filozofia kultury, filozofia polityki, filozofia 

Boga, filozofia nauki i filozofia przyrody. W szczególności prowadzone 

są badania dotyczące: filozofii języka i ontologii w filozofii starożytnej, 

zastosowania logiki do metafizyki, ontologii formalnej, metodologii 

metafizyki, logiki formalnej, średniowiecznych koncepcji 

epistemologicznych, średniowiecznych koncepcji semantycznych, a 

także z zakresu filozofii języka, filozofii człowieka, filozofii nowożytnej, 

zwłaszcza empiryzmu brytyjskiego, filozofii współczesnej, w 

szczególności: tradycji Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, polskiej 

fenomenologii, fenomenologii Edmunda Husserla. Badania dotyczą 

również współczesnych zagadnień: bioetycznych , wolności religijnej i 

świeckości państwa, nihilizmu i etyki postmetafizycznej, wartości w 

życiu publicznym, etyki ogólnej, feministycznych etyk troski, filozofii 

umysłu, epistemologii, filozofii podmiotu, metodologii teologii i 

filozofii, roli języka w poznaniu, teorii poznania praktycznego, 

intencjonalności, historii i filozofii nauki, filozofii religii, początku i 

ewolucji wszechświata, relacji między naukami przyrodniczymi a 

teologią, filozofii Boga, duchowości w fenomenologii francuskiej, 

współczesnego ateizmu, relacji między filozofią a literaturą.

50%

Potwierdzone certyfikatem, zaświadczeniem lub 

udokumentowanym doświadczeniem

nauczyciele akademiccy i inne osoby prowadzące 

zajęcia posiadające kompetencje dydaktyczne 

umożliwiające  prawidłową realizację zajęć

dodatkowo, w przypadku prowadzenia  zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 

na odległość lub w formie kształcenia hybrydowego (blended learning) liczba nauczycieli 

akademickich przygotowanych do ich realizacji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 

na odległość

opis działalnosci badawczej w odpowiednim zakresie wiedzy 

- w przypadku studiów o profilu ogólnoakademickim

Ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia 

(typowe miejsca pracy) i kontynuacji kształcenia przez absolwentów 

studiów

Absolwent studiów II stopnia na kierunku Filozofia otrzymuje tytuł zawodowy magistra, który umożliwia dalszą naukę 

na studiach III stopnia. Studia II stopnia na kierunku Filozofia poszerzają wiedzę, umiejętności i kompetencje 

społeczne z zakresu filozofii, w ramach realizacji zindywidualizowanych studiów w języku polskim lub języku 

angielskim. Studenci dostosowują swój program do swoich potrzeb poprzez wybór wykładów monograficznych w 

języku polskim i angielskim, seminaria tematyczne oraz seminaria dyplomowe (magisterskie). Studenci uczestniczą 

także w specjalistycznych wykładach historycznych z filozofii oraz ćwiczeniach z propedeutyk subdyscyplin 

filozoficznych. Doskonalą swoje umiejętności językowe poprzez uczestnictwo w translatoriach tekstów filozoficznych 

z języka nowożytnego i wykładach w języku angielskim. Studenci mają obowiązek uczestniczyć także praktykach 

kierunkowych. Studia II stopnia na kierunku filozofia mogą być realizowane na Akademickiej Ścieżce Studiów 

Filozoficznych (AŚSF), która jest przewidziana szczególnie dla studentów zainteresowanych przyszłą pracą naukową. 

Realizacja tego trybu studiowania umożliwia wprowadzenie studentów w arkana pracy naukowej i realizację wspólnie 

z pracownikami naukowymi projektów badawczych i publikowanie prac naukowych. Dodatkowo studenci mogą 

zrealizować moduł kształcenia nauczycielskiego przygotowujący do pracy jako nauczyciel etyki i filozofii w szkole.

Studenci kierunku Filozofia nabywają m.in. umiejętności wykrywania zależności między kształtowaniem się idei 

filozoficznych a procesami społecznymi i kulturowymi, dobierania strategii argumentacyjnych, samodzielnego 

przygotowania i prezentacji wypowiedzi ustnej i pisemnej wraz z przedstawieniem własnego poglądu na dany temat. 

Studenci kierunku Filozofia opanowują postawy efektywnego organizowania własnej pracy i krytycznej oceny stopnia 

jej zaawansowania, ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego oraz nabywają umiejętności komunikacyjne w 

stopniu umożliwiającym swobodną konwersację z obcokrajowcami na tematy ogólne oraz związane ze studiowaną 

tematyką. Absolwenci kierunku filozofia przygotowani są do podjęcia pracy badawczej i dydaktycznej w instytucjach 

akademickich, ale także w redakcjach czasopism, także naukowych i popularnonaukowych; w instytucjach i 

organizacjach wymagających umiejętności konstruowania i wykorzystywania strategii argumentacyjnych; po 

spełnieniu dodatkowych wymagań także jako nauczyciele etyki i filozofii w szkołach publicznych podstawowych i 

ponadpodstawowych.

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest ukończenie studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych 

magisterskich oraz znajomość języka angielskiego na poziomie B2. Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na 

dyplomie. 

25

4

100%

liczba nauczycieli akademickich  na 

podstawowym miejscu pracy

liczba pozostałych osób prowadzących 

zajęcia

procent ogólnej liczby godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli akademickich 

zatrudnionych w UKSW jako podstawowym miejscu pracy

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta

Liczba punktów ECTS 

konieczna dla uzyskania tytułu zawodowego

Liczba semestrów

Dziedzina nauki i dyscypliny naukowe, 

z wyraźnym zaznaczeniem dyscypliny wiodącej*

Wskazanie związku z misją UKSW 

i jej strategią rozwoju

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku Filozofia  

prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej

Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS

Poziom kształcenia

Profil kształcenia

Forma studiów

 Filozofia (kod: WF-FI-N-2)

II stopnia

ogólnoakademicki

stacjonarne

magisterskie

102

4

Dziedzina nauk humanistycznych: Filozofia 100%

Plan kierunku studiów Filozofia jest zgodny z misją i strategią UKSW, przede wszystkim w zakresie 

rozwijania kształcenia w dziedzinie nauk humanistycznych.
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Warunki 

realizacji 

programu 

studiów

nie dotyczy

Dwa rodzaje praktyk po 30 godzin realizowane w 2 i 3 semestrze. Zasady i forma odbywania praktyk 

określono w "Programie praktyk"

Praca dyplomowa oraz egzamin dyplomowy

opis tworzenia warunków właściwych dla danego zakresu działalności zawodowej

 - w przypadku studiów o profilu praktycznym

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk

Wymagania związane z ukończeniem studiów 

(praca dyplomowa/egzamin dyplomowy/inne)

2

Liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać na zajęciach wymagających bezpośredniego 

udziału nauczycieli akademickich

Liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć do wyboru 

Liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauki 

nowożytnego języka obcego

Liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć kształtujących umiejętności 

związanych z prowadzoną w uczelni działalnością naukową

Liczba punktów ECTS jaką student musi uzyskać realizując zajęcia z zakresu nauk  

społecznych (dotyczy kierunku przyporządkowanego odpowiednio do innych dziedzin 

naukowych)

Liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach praktyk (jeśli dotyczy)

Sumaryczne 

wskazniki 

(punkty ECTS)

charaktery-

zujące 

program studiów

35

102

20

96

6
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etat

FI2_W05; 

FI2_W06; 

FI2_U02; 

FI2_U10;

1-2 12 120 Wykład Egzamin Tak TAK filozofia tak/120

etat

FI2_W01; 

FI2_W02; 

FI2_U01; 

FI2_U04; 

FI2_K05; 

1-2 8 120 Ćwiczenia Zaliczenie na ocenę Tak TAK filozofia tak/120

etat

FI2_W06; 

FI2_W07; 

FI2_W08; 

FI2_U06; 

1-4 15 150 Wykład Egzamin Tak TAK filozofia tak/150

etat

FI2_W03; 

FI2_W04; 

FI2_U07; 

FI2_U11; 

FI2_K06;

1-4 12 60 Wykład Egzamin Tak TAK filozofia tak/60

etat

FI2_W03; 

FI2_W06; 

FI2_U02; 

FI2_U07; 

FI2_U11; 

FI2_K06; 

1-4 8 60 Ćwiczenia Zaliczenie na ocenę Tak TAK filozofia tak/60

etat

FI2_W04; 

FI2_W09; 

FI2_U03;  

FI2_U05; 

FI2_K02; 

FI2_K04; 

1-4 12 90 Ćwiczenia Zaliczenie na ocenę Tak TAK filozofia tak/90

etat

FI2_W09; 

FI2_W10; 

FI2_U01; 

FI2_U03; 

FI2_U04; 

FI2_U05; 

FI2_U08; 

FI2_U09; 

FI2_K03; 

FI2_K04; 

1 4 30 seminarium Zaliczenie na ocenę Tak TAK filozofia tak/30

Do 

wybo-

ru 

TAK/

NIE

Liczb
a EC

TS

N
r sem

estru

Liczb
a go

d
zin

Forma zajęć
Sposób weryfikacji  

efektów uczenia się

Propedeutyki subdyscyplin 

filozofii/ Introduction to 

Philosophy: classes*

Wykłady monograficzne z zakresu 

subdyscyplin filozofii/ Monografic 

lectures*

Translatorium tekstów 

filozoficznych/ Texts analysis 

classes*

Seminarium przedmiotowe/ 

Thematic seminars*

Seminarium magisterskie 1/ MA 

Seminar 1 

Wykłady monograficzne w j. 

angielskim z zakresu subdyscyplin 

filozofii/ Monografic lectures in 

English

Symbole 

efektów 

uczenia się

(należy podać 

wszystkie EUs, 

jakie student 

uzyska po 

zaliczeniu 

przedmiotu)

Wykłady historyczne z filozofii/ 

History of Philosophy: lectures*

Obo-

wiązko-

wy 

TAK/

NIE

nazwa przedmiotu/moduł 

kształcenia

osoba 

prowadząca 

przedmiot

(etat czy UCP?)

Opis planu studiów

d
yscyp

lin
a w

io
d

ąca p
rzed

m
io

tu
Czy może 

być e-

learning?

Jeśli tak, to 

w jakim 

wymiarze 

godzino-

wym?

W celu ukończenia pierwszego roku studiów student/ka musi uzyskać 42 punkty ECTS
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etat

FI2_W09; 

FI2_W10; 

FI2_U01; 

FI2_U03; 

FI2_U04; 

FI2_U05; 

FI2_U08; 

FI2_U09; 

FI2_K03; 

FI2_K04; 

2 4 30 seminarium Zaliczenie na ocenę Tak TAK filozofia tak/30

etat

FI2_W09; 

FI2_W10; 

FI2_U01; 

FI2_U03; 

FI2_U04; 

FI2_U05; 

FI2_U08; 

FI2_U09; 

FI2_K03; 

FI2_K04; 

3 4 30 seminarium Zaliczenie na ocenę Tak TAK filozofia tak/30

etat

FI2_W09; 

FI2_W10; 

FI2_U01; 

FI2_U03; 

FI2_U04; 

FI2_U05; 

FI2_U07; 

FI2_U08; 

FI2_U09; 

FI2_K01; 

FI2_K03; 

FI2_K04; 

4 12 30 seminarium Zaliczenie na ocenę Tak TAK filozofia tak/30

etat

FI2_W02; 

FI2_W10; 

FI2_U01; 

FI2_U03; 

FI2_U09; 

FI2_K01; 

FI2_K03;

2 1 5 Ćwiczenia (tutoring) Zaliczenie na ocenę Tak Tak filozofia tak/5

etat

FI2_W02; 

FI2_W10; 

FI2_U01; 

FI2_U03; 

FI2_U09; 

FI2_K01; 

FI2_K03;

3 1 5 Ćwiczenia (tutoring) Zaliczenie na ocenę Tak Tak filozofia tak/5

etat

FI2_W02; 

FI2_W10; 

FI2_U01; 

FI2_U03; 

FI2_U09; 

FI2_K01; 

FI2_K03;

4 1 5 Ćwiczenia (tutoring) Zaliczenie na ocenę Tak Tak filozofia tak/5

FI2_W09; 

FI2_U01; 

FI2_K01; 

FI2_K04; 

3 1 30 praktyki Zaliczenie na ocenę Tak Tak nie

FI2_U02; 

FI2_U04; 

FI2_U06; 

FI2_K01; 

FI2_K05; 

4 1 30 praktyki Zaliczenie na ocenę Tak Tak nie

Seminarium magisterskie 3/ MA 

Seminar 3

Seminarium magisterskie 4/ MA 

Seminar 4 

Konsultacje filozoficzne 1/ 

Philosophy: individual 

constultations 1

Konsultacje filozoficzne 2/ 

Philosophy: individual 

constultations 2

Konsultacje filozoficzne 3/ 

Philosophy: individual 

constultations 3

Praktyki II/ Internship II

Seminarium magisterskie 2/ MA 

Seminar 2 

Praktyki I/ Internship I
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FI2_W01; 

FI2_W07; 

FI2_W10; 

FI2_U06; 

FI2_K02; 

FI2_K05; 

1-4 6 60

wykład/ 

konwersatoria/ 

ćwiczenia

egzamin/ zaliczenie 

na ocenę
Tak Tak

nauki 

społeczne
tak/60

102 855

etat

FI2_W01; 

FI2_W02; 

FI2_W05; 

FI2_W06; 

FI2_W07; 

FI2_W08; 

FI2_U01; 

FI2_U02; 

FI2_U04; 

FI2_U06; 

FI2_U10;    

1-4 30 300
wykład/ 

ćwiczenia

egzamin/ zaliczenie 

na ocenę
Tak Tak filozofia Tak

etat

FI2_W04; 

FI2_W09; 

FI2_U03;  

FI2_U05; 

FI2_K01; 

FI2_K04; 

1-4 5 15  ćwiczenia zaliczenie na ocenę Tak Tak filozofia Tak

etat

FI2_W04; 

FI2_W09; 

FI2_U03;  

FI2_U05; 

FI2_K01; 

FI2_K04; 

1-4 7 15 ćwiczenia zaliczenie na ocenę Tak Tak filozofia Tak

etat

FI2_W04; 

FI2_W09; 

FI2_U03;  

FI2_U05; 

FI2_K01; 

FI2_K04; 

1-4 5 15 ćwiczenia zaliczenie na ocenę Tak Tak filozofia Tak

efekty zgodne z 

rozporządzeniem 

MNiSW w sprawie 

standardu 

kształcenia 

przygotowującego 

do wykonywania 

zawodu 

nauczyciela 

1-4 9 180
wykład/ 

ćwiczenia

egzamin/ zaliczenie 

na ocenę
Tak Nie

efekty zgodne z 

rozporządzeniem 

MNiSW w sprawie 

standardu 

kształcenia 

przygotowującego 

do wykonywania 

zawodu 

nauczyciela 

1-4 1 30 praktyka zaliczenie na ocenę Tak Tak

* Corocznie dziekan podaje do wiadomości studentów listę przedmiotów do wyboru w ramach okreśłonej grupy przedmiotów.

przygotowanie psychologiczno-

pedagogiczne (realizacja w 

Studium Pedagogizacji)

praktyki zawodowe: 

psychologicznopedagogiczne 

(koordynuje Wydział)

Moduł kształcenia nauczycielskiego - NAUCZYCIEL ETYKI (pierwszego przedmiotu)

Przedmioty uzgodnione z 

opiekunem naukowym albo 

wykłady historyczne z filozofii, 

propedeutyki subsyscyplin filozofii, 

wykłady monograficzne z zakresu 

subsyscyplin filozofii, seminaria 

przedmiotowe zgodnie z 

programem kierunku filozofia.

Udział w konferencji naukowej z 

referatem - konsultacje

Przygotowanie tekstu naukowego 

do publikacji - konsultacje

Aplikacja o dofinansowanie 

projektu badawczego - konsultacje

Wykłady/ konwersatoria/ 

ćwiczenia z dziedziny nauk 

społecznych/ 

Lectures / seminars / classes in the 

field of social sciences

W przypadku realizacji AŚSF wyszczególnione przedmioty zastępują następujące zajęcia z grup przedmiotów: 1. Wykłady historyczne z filozofii, 2. Propedeutyki filozofii, 3. 

Wykłady monograficzne, 4. Seminarium przedmiotowe.

AKADEMICKA ŚCIEŻKA STUDIÓW FILOZOFICZNYCH (AŚSF)

Realizacja AŚSF rozpoczyna się od pierwszego roku studiów zgodnie z zasadami przyjmowania i rozliczania studentów na AŚSF określonymi w Regulaminie AŚSF.

a.waleszczynski
Maszyna do pisania
-----------------------------------

a.waleszczynski
Maszyna do pisania
--------------------------

a.waleszczynski
Maszyna do pisania
------------------------------------

a.waleszczynski
Maszyna do pisania
-----------------------------

a.waleszczynski
Maszyna do pisania
---------------------------------

a.waleszczynski
Maszyna do pisania
-------------------------------------

a.waleszczynski
Maszyna do pisania
Seminarium z publicznej prezentacji zagadnień filozoficznych 

a.waleszczynski
Maszyna do pisania
Seminarium z propedeutyki publikacji tekstów naukowych

a.waleszczynski
Maszyna do pisania
Seminarium z przygotowania aplikacji o 
dofinansowanie projektu badawczego

a.waleszczynski
Maszyna do pisania
seminarium

a.waleszczynski
Maszyna do pisania
seminarium

a.waleszczynski
Maszyna do pisania
seminarium

a.waleszczynski
Maszyna do pisania
------------

a.waleszczynski
Maszyna do pisania
-----------

a.waleszczynski
Maszyna do pisania
------------



Załącznik nr 3.1 do Uchwały Nr .......  Senatu UKSW 

z dnia ........... stycznia 2020 r.

efekty zgodne z 

rozporządzeniem 

MNiSW w sprawie 

standardu 

kształcenia 

przygotowującego 

do wykonywania 

zawodu 

nauczyciela 

1-4 3 60
wykład/ 

ćwiczenia

egzamin/ zaliczenie 

na ocenę
Tak Nie

etat

efekty zgodne z 

rozporządzeniem 

MNiSW w sprawie 

standardu 

kształcenia 

przygotowującego 

do wykonywania 

zawodu 

nauczyciela 

1-4 11 150
wykład/ 

ćwiczenia

egzamin/ zaliczenie 

na ocenę
Tak Nie Tak/60

efekty zgodne z 

rozporządzeniem 

MNiSW w sprawie 

standardu 

kształcenia 

przygotowującego 

do wykonywania 

zawodu 

nauczyciela 

1-4 4 120 praktyka zaliczenie na ocenę Tak Tak

etat

efekty zgodne z 

rozporządzeniem 

MNiSW w sprawie 

standardu 

kształcenia 

przygotowującego 

do wykonywania 

zawodu 

nauczyciela 

1-4 5 90
wykład/ 

ćwiczenia

egzamin/ zaliczenie 

na ocenę
Tak Nie Tak/30

efekty zgodne z 

rozporządzeniem 

MNiSW w sprawie 

standardu 

kształcenia 

przygotowującego 

do wykonywania 

zawodu 

nauczyciela 

1-4 2 60 praktyka zaliczenie na ocenę Tak Tak

efekty zgodne z 

rozporządzeniem 

MNiSW w sprawie 

standardu 

kształcenia 

przygotowującego 

do wykonywania 

zawodu 

nauczyciela 

1-4 9 180
wykład/ 

ćwiczenia

egzamin/ zaliczenie 

na ocenę
Tak Nie

efekty zgodne z 

rozporządzeniem 

MNiSW w sprawie 

standardu 

kształcenia 

przygotowującego 

do wykonywania 

zawodu 

nauczyciela 

1-4 1 30 praktyka zaliczenie na ocenę Tak Tak

efekty zgodne z 

rozporządzeniem 

MNiSW w sprawie 

standardu 

kształcenia 

przygotowującego 

do wykonywania 

zawodu 

nauczyciela 

1-4 3 60
wykład/ 

ćwiczenia

egzamin/ zaliczenie 

na ocenę
Tak Nie

etat

efekty zgodne z 

rozporządzeniem 

MNiSW w sprawie 

standardu 

kształcenia 

przygotowującego 

do wykonywania 

zawodu 

nauczyciela 

1-4 5 90
wykład/ 

ćwiczenia

egzamin/ zaliczenie 

na ocenę
Tak Nie Tak/30

Moduł kształcenia nauczycielskiego - NAUCZYCIEL FILOZOFII (pierwszego przedmiotu)

przygotowanie psychologiczno-

pedagogiczne (realizacja w 

Studium Pedagogizacji)

praktyki zawodowe: 

psychologicznopedagogiczne 

(koordynuje Wydział)

podstawy dydaktyki i emisja głosu 

(realizacja w Studium 

Pedagogizacji)

przygotowanie dydaktyczne do 

nauczania filozofii jako pierwszego 

przedmiotu (realizacja na 

Wydziale)

podstawy dydaktyki i emisja głosu 

(realizacja w Studium 

Pedagogizacji)

przygotowanie dydaktyczne do 

nauczania etyki jako pierwszego 

przedmiotu (realizacja na 

Wydziale)

praktyki zawodowe: dydaktyczne 

(koordynuje Wydział)

Moduł kształcenia nauczycielskiego - NAUCZYCIEL ETYKI (kolejnego przedmiotu)

przygotowanie dydaktyczne do 

nauczania etyki jako kolejnego 

przedmiotu (realizacja na 

Wydziale)

praktyki zawodowe: dydaktyczne 

(koordynuje Wydział)



Załącznik nr 3.1 do Uchwały Nr .......  Senatu UKSW 

z dnia ........... stycznia 2020 r.

efekty zgodne z 

rozporządzeniem 

MNiSW w sprawie 

standardu 

kształcenia 

przygotowującego 

do wykonywania 

zawodu 

nauczyciela 

1-4 2 60 praktyka zaliczenie na ocenę Tak Tak

etat

efekty zgodne z 

rozporządzeniem 

MNiSW w sprawie 

standardu 

kształcenia 

przygotowującego 

do wykonywania 

zawodu 

nauczyciela 

1-4 4 60
wykład/ 

ćwiczenia

egzamin/ zaliczenie 

na ocenę
Tak Nie Tak/30

efekty zgodne z 

rozporządzeniem 

MNiSW w sprawie 

standardu 

kształcenia 

przygotowującego 

do wykonywania 

zawodu 

nauczyciela 

1-4 2 60 praktyka zaliczenie na ocenę Tak Tak

przygotowanie dydaktyczne do 

nauczania filozofii jako kolejnego 

przedmiotu (realizacja na 

Wydziale)

praktyki zawodowe: dydaktyczne 

(koordynuje Wydział)

praktyki zawodowe: dydaktyczne 

(koordynuje Wydział)

Moduł kształcenia nauczycielskiego - NAUCZYCIEL FILOZOFII (kolejnego przedmiotu)


