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P r o g r a m   s t u d i ó w 
 

Ogólna charakterystyka studiów 
 
Wydział prowadzący kierunek studiów: Humanistyczny 

Kierunek studiów: Filozofia 

Poziom kształcenia: Studia drugiego stopnia 

Profil kształcenia:  ogólnoakademicki 

Umiejscowienie kierunku  
w obszarze (obszarach) kształcenia: 

H1A, S1A 
Obszar kształcenia w zakresie nauk humanistycznych. Jednak ze względu na specyfikę kierunku w poniższym 

opisie efektów kształcenia wskazano jego związek z obszarem nauk społecznych. 

Forma studiów: Stacjonarne 

Liczba semestrów: 4 

Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania 
kwalifikacji odpowiadających poziomowi studiów:  

121 

Łączna liczba godzin dydaktycznych: 930 

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister 

Specjalność:  

Ogólne cele kształcenia oraz możliwości 
zatrudnienia i kontynuacji kształcenia przez 
absolwentów kierunku: 
 
 
 
 
 
 

Celem programu studiów jest poszerzenie wiedzy przede wszystkim w zakresie szczegółowych dyscyplin 
filozoficznych oraz przygotowanie do napisania pracy magisterskiej. Podstawową ideą jest indywidualne 
kształtowanie programu studiów (student wybiera określoną liczbę przedmiotów z aktualnej oferty dydaktycznej 
Instytutu Filozofii) przy jednoczesnym dużym nacisku na kształcenie językowe (konwersatorium w języku obcym, 
analiza tekstów filozoficznych w języku oryginalnym, translatorium).  
Absolwent powinien ma rozbudowaną i pogłębioną wiedzę i umiejętności w zakresie podstaw wykształcenia 
filozoficznego to jest historii filozofii, logiki, ontologii, teorii poznania oraz etyki. Ma znajomość innych dyscyplin 
filozoficznych i aktualnego stanu badań w poszczególnych dyscyplinach. Stosownie do wybranego seminarium 
dyplomowego zna konkretne tradycje filozoficzne, koncepcje i szczegółowe zagadnienia. Posiada umiejętność 
samodzielnej analizy, prezentacji i interpretacji tekstów filozoficznych, rozumienia i tłumaczenia tekstów 
obcojęzycznych, a także twórczego i krytycznego myślenia oraz formułowania, przedstawiania i uzasadniania 
własnych poglądów. Podejmuje samodzielne poszukiwania światopoglądowe i etyczne, tworzy własny obraz 
świata i identyfikuje problemy i wyzwania współczesności. Ma rozszerzoną względem studiów pierwszego 
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stopnia wiedzę na temat poszczególnych dyscyplin filozoficznych. Rozumie innych ludzi, rzeczywistości społecznej 
i różnorodnych kultur, interpretowania zachowań jednostkowych i społecznych. Ma szeroką znajomość 
technologii informacyjnej i umiejętności posługiwania się technologią informacyjną.  
Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia doktoranckich), pracy badawczej w zakresie 
filozofii, pracy w zawodach, które nie wymagają określonego przygotowania.  
Absolwent ma możliwość kontynuowania kształcenia na studiach podyplomowych i studiach trzeciego stopnia 
(doktoranckich).  

Wskazanie związku programu kształcenia 
z misją i strategią UMK: 
 
 
 

Program studiów oraz odpowiednio dobrana kadra nauczycieli akademickich ma na celu między innymi 
stworzenie odpowiednich warunków dla rozwoju naukowego, co zgodne jest ze strategią UMK na lata 2011-20 
(Uchwała nr 59, 2011, pkt. A1.6); zwiększenia liczby studentów z zagranicy oraz wyjazdów studentów UMK na 
programy stypendialne, (pkt. B1.2, B1.3), tworzenia oryginalnej oferty edukacyjnej, zgodnej z ideą Procesu 
Bolońskiego (pkt. B 1.4), wysokiej jakości nauczania (pkt. B 1.5.). 

Wskazanie, czy w procesie definiowania efektów 
kształcenia oraz w procesie przygotowania i 
udoskonalania programu studiów uwzględniono 
opinie interesariuszy, w tym w szczególności 
studentów, absolwentów, pracodawców: 

Program studiów był kilkakrotnie konsultowany i udoskonalany podczas konsultacji z wykładowcami 
wchodzącymi w skład minimum kadrowego. Ponadto przeprowadzono konsultacje ze studentami trzeciego roku 
studiów pierwszego stopnia na kierunku filozofia ze specjalnością komunikacja społeczna, a całość programu 
została zaopiniowana przez Samorząd Studencki WH i zatwierdzona przez Komisję Dydaktyczną. 

Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje 
kandydata) – zwłaszcza w przypadku studiów 
drugiego stopnia: 

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają: 
tytuł licencjata kierunku filozofia, licencjata, magistra lub równoważny dowolnego kierunku 
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Moduły kształcenia wraz z zakładanymi efekty kształcenia 

 

Moduły kształcenia Przedmioty 
Liczba 
pkt. 
ECTS 

Oblig. 
/fakul. 

Obszar 
kształ-
cenia 

Zakładane efekty 
kształcenia 

Sposoby weryfikacji zakładanych 
efektów kształcenia  

MK-1 
Filozoficzny* 
 

Język obcy dla filozofów 
(*do wyboru j. ang., niem., fr.) 

8 o H2A K_W07, K_W18 
K_U04, K_U05, K_U06, K_U12, 
K_U13 
K_K05 

 

Bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność. 
Testy kontrolne. Kolokwium 

Analiza tekstów w j. obcym (*do wyboru j. 
ang., niem., fr.) 

8 o H2A 

Translatorium z języka obcego 
(*do wyboru ang., niem., fr.) 

8 o H2A 

Etyka II 4 o H2A 

Estetyka współ. 4 o H2A 

Filozofia nauki II 4 o H2A 

MK-2  
Logiczno-semiotyczny 
(jeden przedmiot do wyboru) 

Logika II 10 o H2A K_U05, K_U06, K_U08, K_U09, 
K_U14 
K_K05 

Bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność. 
Testy kontrolne. Kolokwium Semiotyka o H2A 

MK-3 
Zajęcia ogólnouczelniane   

Zajęcia ogólnouniwersyteckie lub 
oferowane na innym kierunku studiów (w 
tym minimum 2 pkt. realizowane z oferty 
WH) 

2 x 
min. 2 

pkt 

f/o  K_W03; K_U07; K_K01 Zaliczenie  

MK-4  
Przedmioty  
do swobodnego wyboru*  

Konwersatorium, wykład monograficzny lub 
ćwiczenia 

12 f  K_W02, K_W08, K_W09, 
K_W10, K_W18, K_W20 
K_U11, K_U17 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, 
K_K05, K_K06 

Bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność. 
Testy kontrolne. Końcowa praca 
zaliczeniowa/kolokwium 

MK-5 
Nauki społeczne 
 

Psychologia 6 o S2A K_W03, K_W06, K_W15 Bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność. 
Testy kontrolne. Końcowa praca 
zaliczeniowa/kolokwium 

Socjologia 6 o S2A K_W03, K_W05, K_W14, 
K_W16 
K_U07, K_U15 
K_K05, K_K06 

Bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność. 
Testy kontrolne. Końcowa praca 
zaliczeniowa/kolokwium 

MK-6  
Seminarium dyplomowe 

Seminarium magisterskie 
 

24 o H2A KE01, K_W02, K_W04, K_W11, 
K_W12, K_W13, K_W17, 

Bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność. 
Prezentacja rozdziałów pracy magisterskiej 
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Moduły kształcenia Przedmioty 
Liczba 
pkt. 
ECTS 

Oblig. 
/fakul. 

Obszar 
kształ-
cenia 

Zakładane efekty 
kształcenia 

Sposoby weryfikacji zakładanych 
efektów kształcenia  

  K_W19 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U10, 
K_U11, K_U16, K_U17 
K_K01, K_K04, K_K05, K_K06 

obrona pracy magisterskiej 

MK-7  
Ścieżka specjalizacyjna  nr 1 
Ogólnofilozoficzna 
„niebieska” 
 

Ontologia II 5 o/f H2A K_W07,  K_W18 
K_U04, K_U05, K_U06, K_U12, 
K_U13 
K_K05 

Bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność. 
Testy kontrolne. Końcowa praca 
zaliczeniowa/kolokwium 

Filozofia polska II 4 o/f H2A 

Teorie interpretacji tekstów 5 o/f H2A 

Aksjologia 5 o/f H2A 

Filozofia religii II  4 o/f H2A 

MK-8  
Ścieżka specjalizacyjna nr 2 
Komunikacja społeczna 
„żółta” 

Badania  kultury współczesnej 5 o/f  K_W07,  K_W18 
K_U04, K_U05, K_U06, K_U12, 
K_U13 
K_K05 

Bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność. 
Testy kontrolne. Końcowa praca 
zaliczeniowa/kolokwium 

Kulturowe koncepcje języka  5 o/f  

Teorie interpretacji tekstów 5 o/f  

Teoria i narzędzia PR/marketing polit. 4 o/f  

Analiza dyskursu społecznego 4 o/f  

MK-9  
Moduł uzupełniający dla 
absolwentów kierunku innego 
niż filozofia 
 

Logika I 10 o H2A K_W07,  K_W18 
K_U04, K_U05, K_U06, K_U12, 
K_U13 
K_K05 

 

Bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność. 
Testy kontrolne. Końcowa praca 
zaliczeniowa/kolokwium/egzamin 

Historia filozofii starożytnej (wykł.)  6 o H2A 

Historia filozofii nowożytnej (wykład) 6 o H2A 

Filozofia współczesna 12 o H2A 

Redukcja części zajęć MK-4 (-60 godz.)* -8 o/f H2A 

Łącznie dla modułu uzupełniającego ECTS 30   

* Studenci po kierunku innym niż filozofia są zwolnieni z dwóch dowolnych przedmiotów w module MK-4. 
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Szczegółowe wskaźniki punktacji ECTS*  

A - Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli 
akademickich 
B - Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, w tym zajęć laboratoryjnych i 
projektowych 
C - Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych, do których odnoszą 
się efekty kształcenia dla określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia 

Moduły kształcenia Przedmioty A B C 
MK-1 Filozoficzny 
 

Język obcy dla filozofów (do wyboru j. ang., niem.,  fr.) 4 4 8 

Analiza tekstów w języku obcym (do wyboru ang., niem., fr.) 4 4 8 

Translatorium z języka obcego (do wyboru ang., niem., fr.) 4 4 8 

Etyka II 1 2 4 

Filozofia nauki II 1 2 4 

Estetyka współczesna 1 2 4 

MK-2 Logiczno-semiotyczny* 
(*do wyboru) 

Logika II 6 4 10 

Semiotyka 

MK-3 Zajęcia ogólnouniwersyteckie  Zajęcia ogólnouniwersyteckie lub oferowane na innym kierunku 
studiów (w tym minimum 2 pkt. realizowane z oferty WH) 

3 2 4 

MK-4 Przedmioty do swobod. wyboru  Konwersatorium, wykład monograficzny, ćwiczenia  3 4 12 

MK-5 Społeczny Psychologia 4 2 6 

Socjologia 4 2 6 

MK-6 Seminarium dyplomowe Seminarium magisterskie 8 18 24 

MK-7 Specjalistyczny nr 1 
Ścieżka ogólnofilozoficzna „niebieska” 
(jedna ze ścieżek do wyboru) 

Ontologia II 1 2 5 

Filozofia polska II 1 2 4 

Teorie interpretacji tekstów 1 2 5 

Aksjologia 1 2 5 

Filozofia religii II 1 2 4 

MK-8  
Specjalistyczny nr 2 
Ścieżka komunikacja społeczna – 
„żółta” 
(jedna ze ścieżek do wyboru) 

Badania  kultury współczesnej 1 2 5 

Kulturowe koncepcje języka  1 2 5 

Teorie interpretacji tekstów 1 2 5 

Teoria i narzędzia PR/marketing polityczny  1 2 4 

Analiza dyskursu społecznego 1 2 4 

MK-9  
Uzupełniający dla absolwentów 
kierunku innego niż filozofia 

Logika I 4 3 10 

Historia filozofii starożytnej (wykład) 2 0 6 

Historia filozofii nowożytnej (wykład) 2 0 6 

Filozofia współczesna (wykład) 4 4 12 

Razem: 67 77 121* 

Wymiar % liczby punktów ECTS, którą student uzyskuje na skutek wyboru modułów kształcenia: 52% = 63 ECTS 

Procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdego z obszarów (w przypadku przyporządkowania 
kierunku do więcej niż jednego obszaru kształcenia):  

Nie dotyczy 

* Suma punktów dla studentów po kierunku innym niż filozofia 147 pkt. ECTS: dodatkowy moduł MK-9 (121+34 pkt.) 
pomniejszony o dwa przedmioty modułu MK-4 (-8pkt.). 

Plan studiów obowiązuje studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2016/2017.  

Program studiów został uchwalony na posiedzeniu Rady Wydziału Humanistycznego w dniu 19 kwietnia 2016 r.  
           

………………………………………………. 
(podpis Dziekana) 
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P l a n   s t u d i ó w 
Wydział prowadzący kierunek studiów: Humanistyczny 

Kierunek studiów: Filozofia 

Poziom kształcenia: Studia drugiego stopnia 

Profil kształcenia:  Ogólnoakademicki 

Forma studiów: Stacjonarne 

Specjalność:   

Liczba semestrów: 4 

Liczba punktów ECTS: 121 

Łączna liczba godzin dydaktycznych: 930 

Semestr I 

Semestr II 

 
 

  

Kod przedmiotu w 
USOS 

Nazwa modułu/przedmiotu  
Forma 
zajęć  

Liczba 
godzin 

Liczba 
pkt. 
ECTS 

Forma 
zaliczenia 

0951-F-S2-JOF MK-1 Język obcy dla filozofów lab 30 4 z/o 

0951-F-S2-ATFJO MK-1 Analiza tekstów w języku obcym lab 30 4 z/o 

0951-F-S2-SEMLOG MK-2 Semiotyka / Logika II 
(jeden przedmiot do wyboru) 

w 30 0 całoroczny 
  ćw 30 0 

0951-F-S2-1-PSYCH MK-5 Psychologia w 30 4 egz 

ćw 30 2 z/o 

0951-F-S2-1-SOC MK-5 Socjologia  w 30 4 egz 

 ćw 30 2 z/o 

0951-F-S2-1-SMGR MK-6 Seminarium magisterskie sem 30 0 całoroczny 

0951-F-S2-MU-IK MK-9  Moduł uzupełniający dla absolwentów 
kierunku innego niż filozofia 

wg planu dla studiów Filozofii I stopnia 

Razem:  270 20  

Kod przedmiotu  
w USOS 

Nazwa modułu/przedmiotu  
Forma 
zajęć  

Liczba 
godzin 

Liczba 
pkt. 
ECTS 

Forma 
zaliczenia 

0951-F-S2-JOF MK-1 Język obcy dla filozofów lab 30 4 z/o 

0951-F-S2-ATFJO MK-1 Analiza tekstów w języku obcym lab 30 4 z/o 

0951-F-S2-1-ETYK2 MK- 1 Etyka II kon 30 4 z/o 

0951-F-S2-SEMLOG MK-2 Semiotyka / Logika II 
 

w 30 6 egz (cr) 

 ćw 30 4 z/o 

0951-F-S2-1-SMGR MK-6 Seminarium magisterskie sem 30 6 z/o 
0951-F-S2-SP-1-MK_7/ 
0951-F-S2-SP-2-MK_8 

MK-7/8 Zajęcia ścieżki specjalizacyjnej* w/ćw/kon 60 9 z/o 

0951-F-S2-MU-IK MK-9  Moduł uzupełniający dla absolwentów 
kierunku innego niż filozofia 

wg planu dla studiów Filozofii I stopnia 

 Razem  240 37  
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Semestr III 

 

Semestr IV 

* Student wybiera jeden z modułów MK-7 lub MK-8. 

** Jeden z dwóch przedmiotów realizowany w ciągu studiów na podstawie oferty WH. 

 
Plan studiów obowiązuje studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2016/2017.  

Program studiów został uchwalony na posiedzeniu Rady Wydziału Humanistycznego w dniu 19 kwietnia 2016 r.  

 
 

………………………………………………. 
(podpis Dziekana) 

Kod przedmiotu  
w USOS 

Nazwa modułu/przedmiotu  
Forma 
zajęć  

Liczba 
godzin 

Liczba 
pkt. ECTS 

Forma 
zaliczenia 

0951-F-S2-TRANSLAT MK-1 Translatorium lab 30 4 z/o 

0951-F-S2-2-EW MK-1 Estetyka współczesna kon 30 4 z/o 

0951-F-S2-2-FN2 MK-1 Filozofia nauki II kon 30 4 z/o 

0000-OG/ 0900-OG MK-3 Zajęcia ogólnouniwersyteckie lub 
oferowane na innym kierunku studiów** 

w/ćw/kon 30  2  z/o 

0951-PD-FO-S2 MK-4 Przedmioty do swobodnego wyboru konw 60 8 z/o 

0951-F-S2-2-SMGR MK-6 Seminarium magisterskie sem 30 0 całoroczny 

0951-F-S2-MU-IK MK-9  Moduł uzupełniający dla absolwentów 
kierunku innego niż filozofia 

wg planu dla studiów Filozofii I stopnia 

Razem  210 22  

Kod przedmiotu  
w USOS 

Nazwa modułu/przedmiotu  
Forma 
zajęć  

Liczba 
godzin 

Liczba 
pkt. 
ECTS 

Forma 
zaliczenia 

0951-F-S2-TRANSLAT MK-1 Translatorium lab 30 4 z/o 

0000-OG/ 0900-OG MK-3 Zajęcia ogólnouniwersyteckie lub 
oferowane na innym kierunku studiów** 

w/ćw/kon 30 2 z/o 

 

0951-PD-FO-S2 MK-4 Przedmioty do swobodnego wyboru w/ćw/kon 30 4 z/o 

0951-F-S2-2-SMGR MK-6 Seminarium magisterskie sem 30 18 z/o 

0951-F-S2-SP-1-MK_7 
/ 0951-F-S2-SP-2-MK_8 

MK-7/8 Zajęcia ścieżki specjalizacyjnej* w/ćw/kon 90 14 z/o 

0951-F-S2-MU-IK MK-9  Moduł uzupełniający dla 
absolwentów kierunku innego niż filozofia 

wg planu dla studiów Filozofii I stopnia 

Razem  210 42  


