PLAN STUDIÓW WIECZOROWYCH I STOPNIA NA KIERUNKU FILOZOFIA
ROK I
Status

Kanon

Moduł kształcenia
Grupa przedmiotów
Przedmiot do wyboru
Historia filozofii I
Epistemologia
Logika I
Wprowadzenie do filozofii*

Liczba
godzin

Forma
Forma
zajęć
zaliczenia

ECTS

120
120
120

w+ć.
w+ć
w+ć

egz
egz
egz

10
10
10

60

kon

zal

7

Wprowadzenie do
filozofii 1
Wprowadzenie do
filozofii 2
Wprowadzenie do
filozofii 3
Wprowadzenie do
filozofii 4

Do wyboru
(z każdej
grupy należy
wybrać jeden
przedmiot)
Wybrane zagadnienia
filozofii współczesnej

120
w+ć
egz
Filozofia wartości z elementami antropologii filozoficznej
Filozoficzne problemy nauk podstawowych

J. obcy nowożytny lub klasyczny**
Technologie informacyjne i komunikacyjne
Podstawy ochrony własności intelektualnej
Przedmioty Bhp
uzupełniające 2 prace roczne
Dowolny wykład monograficzny dostępny z puli
Instytutu Filozofii lub przedmiot
ogólnouniwersytecki o wartości 2 pkt ECTS

120
30
4
4

Suma rok I

698

lek
lab
w
kurs.int.

10

zal

4
2
0,5
0,5
4

zal

2

60

* Co najmniej jeden przedmiot w każdym semestrze jest analityczny, co najmniej jeden jest nieanalityczny i co
najmniej jeden jest 'Wstępem do lektury tekstu klasycznego'; w zakresie realizacji tych ram grupy zajęciowe
wyjęte są spod reżimu liczebności.
** Osoby, które złożą zaświadczenie o zdanym egzaminie z języka obcego nowożytnego na poziomie B2, mogą
w ramach obowiązkowego lektoratu wybrać drugi język nowożytny lub język klasyczny: grekę lub łacinę.
Pozostałe osoby w ramach lektoratu obowiązkowego muszą wybrać język nowożytny. Wszyscy chętni będą
mieli zapewnioną możliwość bezpłatnego uczestnictwa w lektoracie z greki lub łaciny w ramach zajęć
nadobowiązkowych.
Wprowadza się zasadę, że każdy student może zapisać się jako wolny słuchacz (w miarę wolnych miejsc, bez
prawa do zaliczania) na każdy przedmiot z grupy Wprowadzenia do filozofii i Wybranych zagadnień filozofii
współczesnej - poza tymi, które wybrał jako podstawowe. Zajęcia kursowe (kanon) nie mogą być oferowane jako
zajęcia ogólnouniwersyteckie. Na pierwszym roku student ma obowiązek wybrać sobie tutora spośród
pracowników i doktorantów IF.
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ROK II
Status

Kanon

Moduł kształcenia
Grupa przedmiotów
Przedmiot do wyboru
Historia Filozofii II
Ontologia
Etyka

Logika lub Semiotyka
Do wyboru (z
każdej grupy
należy wybrać Przedmiot
przedmioty w ogólnouniwersytecki*
określonym
wymiarze)

Liczba
godzin

Forma
zajęć

Forma
zaliczenia

ECTS

120
120
120

w+ć
w+ć
w+ć

egz
egz
egz

10
10
10

120

w+ć

egz

10

120

w/kon

zal

8

Logika II
Semiotyka logiczna

lista przedmiotów ogólnouniwersyteckich

Przedmioty J. obcy nowożytny lub klasyczny
uzupełniające
w rozliczeniu 3 prace roczne
rocznym

120

Suma rok II

720

lek

egz

6
6

60

* Przedmiot ogólnouniwersytecki do rozliczenia w ciągu II i III roku studiów; w wymiarze co najmniej (120
godzin lub 8 pkt ECTS - osiągnięcie jednego kryterium wystarcza). Instytut Filozofii podejmie starania, by w tej
puli znalazły się nie tylko przedmioty zgłaszane jako ogólnouniwersyteckie, ale także udostępnione przez inne
wydziały na mocy porozumień dwustronnych.

ROK III
Status

Kanon

Moduł kształcenia
Grupa przedmiotów
Przedmiot do wyboru
Filozofia analityczna
Filozofia nieanalityczna
Fakultet

Do wyboru (z
każdej grupy Translatorium*
należy wybrać
przedmioty w Seminarium*
określonym
Wykład monograficzny*
wymiarze)

Liczba
godzin

Forma Forma
zajęć
zaliczenia

ECTS

120
120

egz
egz

10
10

180

egz

15

60

zal

6

60

zal

ó

zal

4

lista fakultetów
lista translatoriów
lista seminariów
60
lista wykładów monograficznych

praca licencjacka

9

Suma rok III

600

* Do rozliczenia w ciągu II i III roku.
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LISTA FAKULTETÓW (zintegrowana z planem studiów)
Fakultety dwusemestralne (60+60, 10 pkt ECTS):
Estetyka
Filozofia społeczna
Filozofia polityki
Filozofia kultury
Filozofia religii
Filozofia nauki
Filozofia języka
Filozofia umysłu
Istnieje ponadto możliwość wyboru w charakterze fakultetu Logiki II

Fakultety jedno lub dwusemestralne:
Historia filozofii starożytnej, średniowiecznej i renesansowej (60+60 godz.; możliwość
wykorzystania w formie dwóch odrębnych tematycznie fakultetów po 30+30 godz.)
Historia filozofii nowożytnej (60+60 godz.; możliwość wykorzystania w formie dwóch
odrębnych tematycznie fakultetów po 30+30 godz.)
Historia filozofii polskiej (60+60 godz.; możliwość wykorzystania w formie dwóch odrębnych
tematycznie fakultetów po 30+30 godz.)
Fakultety jednosemestralne (30+30, 5 pkt ECTS):
Filozofia matematyki
Filozofia działania
Metaetyka i etyka stosowana
Logika III
Fakultety niespełniające wymogu minimalnej liczebności grup prowadzone są co dwa lata.

3

Zasady punktacji ECTS i zasady wymiany zajęć (zintegrowane z planem studiów):
- przedmioty kursowe i fakultatywne (wykład z ćwiczeniami + egzamin): 5 pkt ECTS za
semestr (30 godz. w. + 30 godz. ćw.)
- wykłady monograficzne i ogólnouniwersyteckie: 2 pkt ECTS za semestr (30 godz.)
- seminaria i translatoria i konwersatoria: 3 pkt ECTS za semestr (z wyjątkiem
konwersatorium z modułu „Wprowadzenie do filozofii”, któremu przyznaje się 7 pkt)
- prace roczne: 2 pkt za sztukę
- lektorat: 4 pkt za 120 godzin, 2 pkt za egzamin (przepisy UW)
- BHP: 0,5 pkt (przepisy UW)
- Podstawy ochrony własności intelektualnej: 0,5 pkt (przepisy UW)
- Technologie informacyjne i komunikacyjne: 0,5 pkt (przepisy UW)
- dowolny wykład monograficzny dostępny z puli Instytutu Filozofii lub przedmiot
ogólnouniwersytecki: 2 pkt
- praca licencjacka: 9 pkt.
Uwaga: rekomendowany standard wynosi 10 pkt. Jednak na kierunku ‘filozofia’, ze
względu na fakt, że student jest kształcony w pisaniu prac filozoficznych niezależnie od
obciążeń związanych z poszczególnymi przedmiotami (łącznie 5 obowiązkowych prac
rocznych na I i II roku z oddzielną punktacją ECTS), wymiar czasu potrzebnego do
napisania pracy licencjackiej zmniejsza się o czas przeznaczony standardowo na
opanowanie kwestii warsztatowych; odpowiednio obniża się punktację ECTS za pracę
licencjacką do 9 pkt.
Zasady wymiany zajęć:
- wykłady monograficzne mogą być prowadzone w trybie konwersatorium, nie zmienia to
jednak ich punktacji (nadal 2 punkty za semestr)
Wymiana zajęć pomiędzy modułami kształcenia jest możliwa za zgodą tutora (w niektórych
wypadkach wymagana jest również zgoda prowadzącego), na następujących zasadach:
- zamiast translatorium można zaliczyć seminarium prowadzone w obcym języku (ECTS 1:1)
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