
Uchwala nr 1660
Senatu Uniwersytetu w Biatymstoku

z dnia 28 sfycznia 2015 r.

w sprawie ufir)oruenia kierunku sludidw JilozoJia i etyka
w zakresie studitiw pierwszego stopnia

i prowadzenia tego kierunku przez Wydzial Historyczno-Socjologiczny
oraz okre1lenia efektfw ksztalcenia dla kierunku

Na podstawie $ 24 ust. 2 pkt I 1 Statutu Uniwersytetu w Bialymstoku Senat
Uniwersytetu w Bialymstoku uchwala, co nastgpuje:

$r
Senat Uniwersytetu w Biatymstoku tworzy kierunek studi6w filozofia i etyka,
studia pierwszego stopnia - profil og6lnoakademicki, kt6ry prowadzony bgdzie
przez Wydzial Historyczno-Socjologiczny, poczqwszy od roku akademickiego
201512016, w formie studi6w stacjonamych.

$2
Senat okreSla efekty ksztalcenia dla kierunku sfidifw filozofia i etyko, studia
pierwszego stopnia - profil og6lnoakademicki. Opis efekt6w ksztalcenia stanowi
Zalqcznik do niniejszej Uchwaty.

$3
Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podpisania.

Przewodniczqcy
iaftmstoku

ProJi, dr hab. Leonard Etel



Z^l4cznik
do Uchwaly nr 1660

Senatu Uniwers),tetu w Bialymstoku
z dnia 28 stycznia 2015 roku

EF'EKTY KSZTALCENIA
dla kierunku studi6w filozofra i etyka

studia pierwszego stopnia - profil og6lnoakademicki

Umieiscowienie kierunku w obszarze ksztalcenia

Kierunek studi6w filozofia i etyka o profilu og6lnoakademickim nale2y do obszaru ksztalcenia
w zakresie nauk humanistycznych w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia. Celem
studi6w jest dostarczenie absolwentom moZliwie wszechstronnych kompetencji w zakresie szeroko
rozumianej humanistyki (z elementami wiedzy historycznej, kulturoznawczej, lakae spoleczno
-politycznej i psychologiczno-pedagogicznej) na podstawach filozoficznych, ze szczeg6lnym
uwzglgdnieniem etyki.

ObiaSnienia oznacze6:

K (przed podkreSlnikiem) - efekty ksztalcenia dla kierunku
W - kategoria wiedzy
U - kategoria umiejgtnoSci
K (po podke6lniku) - kategoria kompetencji spolecznych
HIA - efekty ksztalcenia w obszarze ksztalcenia w zakresie nauk humanistycznych dla studi6w
pierwszego stopnia
01, 02, 03 i koleine - numer efektu ksztalcenia

Symbol

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTOW KSZTALCENIA

Po ukoriczeniu studi6w pierwszego stopnia na kierunku studi6w
Jilozofia i e4tka absolwent:

Odniesienie do
efekt6w

ksztalcenia
w obszarze
ksztalcenia

w zakresie nauk
humanistycznych

WIEDZA

K WOl
rozumie miejsce i znaczenie filozofii w relacji do nauk szczeg6lowych,
zwlaszcza humanistvcznvch i soolecznvch

HIA
HIA

_w01
w05

K W02 zna podstawow4 terminologig filozoficzn4 w jgzyku polskim HIA W02

K W03
ma uporz4dkowan4 wiedzg og6ln4 obejmujqc4 podstawowe zagadnienia
frlozofrczne HIA W03

K W04 ma podstawow4 wiedzg dotycz4ca 162nych subdyscyplin filozoficmych HIA W03
HIA W04

K WO5
ma uporz4dkowan4 wiedzg z zakresu etyki jako subdyscypliny
filozoficznei HlA W04

K W06 zna i rozumie gl6wne kierunki i stanowiska filozofii wsp6lczesnej HlA WO6

K W07 zna i rozumie r62ne stanowiska we wsp6lczesnych sporach moralnych HIA W06

K W08
zna i rozumie historyczny charakter ksztaltowania sig pojgi i koncepcji
filozoficznvch oraz idei moralnvch

HIA W06
HIA W07
HIA W09

K W09
zna stanowiska i argumenty wybranych klasycznych autor6w
filozoficznych na podstawie samodzielnej lektury ich pism

HlA W04

K W10
ma podstawow4 wiedzg o metodach analizy i interpretacji tekstu
filozoficzneso

HIA W07

K Wrl
zna podstawowe pojgcia logiczne oraz reguly
i rozumie ich rolg w formulowaniu oraz
fi lozoficznych i przekonair moralnych

racj onalnej argumentacj i
uzasadnianiu twierdzeri

HlA W03
HlA W05



K W12
rozumie zlozonoS6 jEzyka, zna r62ne jego funkcje i wybrane teorie na
jego temat

HIA W09

K W13
zna zaloZenia metodologiczne wsp6lczesnych nauk humanistycznych
i snolecznvch

HlA W05
HIA W07

K Wl4 ma wiedzg dotycz4cq historycznoSci i zlo2onoSci kultury oraz jej
wyrworow

HIA WlO

K Wl5 wie, na czym polegaj4 zwiqzki filozofii i etyki z nauk4, sztuk4 i religi4
oraz znaczenie filozofii i etyki w 2yciu spolecznym

HIA W10

K W16
zna gl6wne problemy i stanowiska moralne obecne w tradycj i
frlozofrcznei

HtA W04

K Wl7 wie, czym s4 filozoficzne i moralne zalolenia i implikacje rozmaitych
nrzekonari i teorii

HlA W05

K Wl8 rozumie filozoficzny i moralny wymiar tekst6w literackich
HtA W05
HlA W07

K W19
wie, na czym polegaj4 zwi4zki migdzy filozofi4 i etyk4 a prawem or.Lz

ideami politycznymi i teoriami naukowymi
HlA W05
HlA W07

K W20 zna podstawy wsp6lczesnej psychologii humanistycznej HIA W03

K W21
wie, na czym polegalo historycznie i na czym moZe polegai dzisiaj
oraktyczne znaczenie fi lozofi i HIA W01

K W22
ma wiedzg o zasadach wyszukiwania informacji dotycz4cych
problematyki filozoficznej i moralnej

HIA UOl

K W23
zna i rozumie podstawowe pojgcia i zasady z zakresu ochrony wlasnoSci
intelektualnei i prawa autorskieso

HIA W08

K W24
zna podstawow4 terminologig filozoficzn4 w wybranym jgzyku obcym,
a takze etymologig podstawowych termin6w filozoficznych

H1A W02

UMIEJETNOSCI

K UOl
potrafi wyszukiwad, analizowai, krytycznie oceniai, selekcjonowa6
i uZytkowai informacje z wykorzystaniem 2r6del elektronicznych
i oisanvch

HIA UOl

K UO2

posiada podstawowe umiejgtnoSci badawcze, takie jak formulowanie
i anahza problem6w filozoficznych i moralnych, dob6r narzgdzi
badawczych, opracowanie i prezentacja wynik6w

HIA UO2

K UO3
umie samodzielnie zdobywad wiedzg frlozoficzn4 kieruj4c sig
wskaz6wkami opiekuna naukowego

HlA UO3

K UO4 czyta ze zrozumieniem, analizuje i interpretuje tekst filozoficzny
HIA UO3

HIA UO5

K UO5
potrafi poslugiwai sig podstawowymi terminami (pojgciami)
filozoficznymi w dyskusjach, polemikach i argumentacjach

HIA UO4

K UO6
dostrzega filozoficzny \4ymiar r6znych wltwor6w kultury (utwor6w
literackich, dziel sztuki, dziel religijnych)

HIA UO5

K UO7
dostrzega moralny aspekt badari naukowych i rozumie problemy
moralne zwi4zane z rozwojem cywilizacji naukowo-technicznej

HIA UO5

K UO8

posiada umiejgtnoS6 poprawnej pod wzglgdem logicznym oraz rzelelnej
merytorycznie argumentacji z wykorzystaniem pogl4d6w innych
autorow

HIA UO6

K09 zna techniki analityczne stosowane we wsp6lczesnych naukach
humanistyczno-spolecznych i potrafi sig nimi poslugiwai

HIA UOI
HlA UO2

K UlO
potrafi wykorzystywa6 r62ne kanaly komunikacji i techniki
informacyj ne w sprawach zawodowych

H1A UO7

K Ull potrafi samodzielnie przygotowai pracg pisemn4 z zakresu wybranej
dziedziny filozofii, w szczeg6lnodci z etyki

HIA UO8



K U12
zna zasady poprawnego pisania tekst6w akademickich, a takze
dziennikarskich (informacyjnych, publicystycznych) i umie je stosowa6

H1A UO8

K UI3
posiada umiejgtnoSi przygotowania wyst4pieri ustnych w jgzyku
polskim (czgSciowo tak2e w jgzyku obcym), dotyczqcych
szczeg6lowych problem6w filozofi cznych i moralnych

HIA UO9

K UI4

zna jeden jqzyk obcy (wraz z podstawowq terminologi4 filozoficzn4) na
poziomie B2 Europejskiego Opisu Ksztalcenia Jgzykowego, a takZe
drugi jgzyk obcy (wraz z podstawowq terminologi4 filozoficznq)
przynajmniej na poziomie ,4.2

H1A UIO

K UI5
potrafi przetlumaczyd Srednio trudny tekst filozoficzny z wybranego
jgzyka obcego na jgzyk polski

HIA UOI
HIA UIO

K U16
prowadzi na poziomie podstawowym praca badawcz4 pod kierunkiem
opiekuna naukowego lub kierownika zespolu badawczego

HIA UO3

HIA UO4
HlA UO5

K UI7
umie kry.tycznie rozpoznawaf problemy moralne powstajEce w r62nych
obszarach Zycia spolecznego, w szczeg6lnoSci w 2yciu politycznym
i gospodarczym

H1A UO5

K UI8
ma podstawow4 umiejgtnoSi wykorzystywana wiedzy filozoficznej
i moralnej do analizowania i rozwiqzywania indywidualnych dylemat6w
Zvciowvch

HlA UO5

KOMPETENCJE SPOI.ECZNE

K KOl rozumie potrzebg uczenia sig i podnoszenia kwalifikacj i przez cale Zycie H1A KOl

K KO2 potrafi wsp6ldzialad i pracowad w grupie, przyjmuj4c w niej r62ne role HIA KO2

K KO3

wykorzystuje zdobyt4 wiedzg i umiejgtno6ci do rozwi4zywania
problem6w i realizacji zadan, jakich dostarcza uczestnictwo w 2yciu
soolecznvm

H1A KO3

K KO4
jest przygotowany do radzenia sobie z trudnoSciami, jakich dostarcza
oraca zawodowa

HIA KO4

K KO5
dziala na rzecz zachowania dziedzictwa kulturalnego regionu, kraju,
Euroov

H1A KO5

K KO6
bierze udzial w 2yciu kulturalnym i spolecznym, wykorzystuj4c
r62norodne media i Srodki komunikacj i spolecznej

HlA KO6

K KO7
jest krytyczny i otwarty na novr'e idee, got6w do zmiany opinii w Swietle
dostgpnych danych i argument6w

HIA KOI

K KO8
samodzielnie podejmuje i inicjuje proste zadania badawcze oraz
przedsigwzigcia o charakterze artystycznym, kulturalnym i spoleczno-
politycznym

HlA
H1A

_K03
K06

K KO9
jest odpowiedzialny za wlasne slowa i dzialania, cechuje go rzetelnoSi
oraz uczciwo56 w dvskusii

H1A KO4

K KIO
dostrzega zlo2onoS6 problem6w moralnych, umie zachowai krytycyzm
i samokrytycyzm w sytuacji moralnego konfliktu

HlA KO2
HIA KO4

K KII dostrzega zloZonoSi wsp6lczesnego pluralistycznego spoleczeistwa
i kultury, szanuje odrgbnodci kulturowe

HlA KO5

K KI2 rozumie potrzebg Sledzenia zdarzeh i zmian w Zyciu spolecznym,
gospodarczym i politycznym

HlA KO4
H1A KO5

K KI3 rozumie i docenia znaczenie europejskiego dziedzictwa filozoficznego
dla ksztaltowania wydarzefr spolecznych, kulturalnych i politycznych

H1A KO6


