
Uchwala nr l20l
Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku

z dnia 29 lutego 2012 r.

w sprawie utworzenin i prowadzenia przez lVydzial Historycxno Socjologiczny
kierunku studfuiw Jilo7ofia, w zakresie studifw drugiego stopnia

o prolilu ogilnoakademickim oraz okreilenia elektdn' ksztalcenia dla tego kierunku

Na podstawie art. I I ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym
(Dz. tJ. Nr 164 poz. 1365 z p62n. zm.) Senat Uniwersytetu w Bialymstoku uchwala co

nastgpuje:

61
Senat Uniwersytetu w Bialymstoku tworzy kierunek strtdi6w fiktzofia, studia drugiego stopnia

profif ogolnoakademicki i wyraZa zgodg na prowadzenie tego kierunku ptzez Wydzial
Historyczno-Socjologiczny w zakresie studi6w stacjonamych, pocz4wszy od roku

akademickiego 201212013.

$2
Senat okresla efekty ksztalcenia dla kierunku studi6w filozofia, studia drugiego stopnia -
profil ogolnoakademicki. Opis efekt6w ksztalcenia stanowi Zalqcznlk do niniejszej Uchwaly.

$3
Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podpisania.



/-alile/tril do trch\\ill) nr l20l
Scnillu liniNctsllcltl !! Ilial) nlstoktl
r dniil 29 IutcSo 2012 foklr

EFEKTY KSZTAI,CENIA

dla kicrunku filozofia

studia drugiogo stopnia - profil ogrilnoakadcmicki

Kierunek Iilozolla nalczl do obszaru wiedzy l.rumanistyczne.j idzicclziny nattk hutnarnistycznvch.
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