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WZÓR SYLABUSA UPJPII (2013)

I. Dane wypełniane przez jednostkę prowadzącą studia na podstawie zatwierdzonych planów studiów
Jednostka prowadząca Wydział Filozoficzny
Kierunek Filozofia
Specjalność -
Poziom licencjackie I stopnia

Nazwa przedmiotu1 w j. polskim (Nazwa w j. angielskim)* – ew. forma zajęć
zgodnie z wykazem przedmiotów dla danego kierunku studiów lub specjalności

*Nazwa szczegółowa przedmiotu w j. polskim (Nazwa w j. angielskim)
dla przedmiotów obieralnych

Seminarium  (Seminar)

Kod przedmiotu -
Język polski
Typ przedmiotu obowiązkowy
przedmiot kształcenia ogólnego, podstawowy, kierunkowy, specjalnościowy itd.

Przedmiot obieralny (tak) Seminarium filozoficzne (Philosophy Seminar)
szczegółowy przedmiot podlegający wyborowi przez studenta w ramach przedmiotu np. „Seminarium z teologii fundamen-
talnej” w ramach przedmiotu „Seminarium”

Rok studiów, semestr 
studia stacjonarne rok II, semestr letni, rok III oba semestry
studia niestacjonarne

Wymiar (liczba godzin i rodzaj zajęć)
studia stacjonarne seminarium 30h
studia niestacjonarne

Punkty ECTS 2
Forma zaliczenia zaliczenie
Prowadzący

studia stacjonarne dr hab. Paweł Polak
studia niestacjonarne -

Koordynator sylabusa dr hab. Paweł Polak

II. Dane wypełniane przez koordynatora sylabusa (prezentowane również na stronie internetowej 
UPJPII)
Wymagania wstępne:
(zakres wiadomości / umiejętności / kompetencji, jakie powinien już posiadać student przed rozpoczęciem nauki przedmio-
tu, a także specyfikacja innych przedmiotów lub programów, które należy zaliczyć wcześniej)

Wiedza i umiejętności osiągnięte po zaliczeniu wykładów i ćwiczeń z kursów z historii filozofii.
Cele:
(krótka charakterystyka tego, co powinno być osiągnięte u słuchaczy)
Identyfikowanie i rozpoznawanie wybranych zagadnień z zakresu filozofii polskiej oraz krytyka przyjmowanych 
rozstrzygnięć. Samodzielne poszukiwanie, wykrywanie, analiza ocena koncepcji z dorobku filozofii polskiej. Kształ-
1  przedmiot (przedmiot / moduł / zajęcia) – poziom ogólności tworzonych sylabusów zależy od decyzji władz jednostki 
prowadzącej kierunek studiów



cone umiejętności analizy filozoficznej mają służyć pomocą w w opracowaniu pracy dyplomowej. Temu celowi służą
również dyskusje na tematy metodologiczne i analizy konkretnych przypadków
Treści kształcenia:
T1. Praca nad sformułowaniem tematu, kwerenda bibliograficzna, przygotowywanie pracy dy-
plomowej
T2. Opracowanie referatu na temat związany z pracą dyplomową
T3. Dyskusje nad wybranym tekstem filozoficznym 

(zwięzły opis treści merytorycznych przedmiotu pozwalający określić jego zakres tematyczny oraz hasłowa tematyka zajęć 
z uwzględnieniem ich przełożenia na zamierzone efekty kształcenia)
Efekty kształcenia:
(opis stanu wiedzy, zakładanych umiejętności i kompetencji, jakie student nabywa w wyniku zaliczenia przedmiotu, z uży-
ciem „active verbs”)

WIEDZA – w wyniku przeprowadzonych zajęć student: charakteryzuje, definiuje, dobiera, formułuje, identyfikuje, 
nazywa, objaśnia, odtwarza, opisuje, podsumowuje, proponuje, rozpoznaje, rozpoznaje, rozróżnia, tłumaczy, wska-
zuje, wybiera, wylicza, wymienia …
UMIEJĘTNOŚCI – w wyniku przeprowadzonych zajęć student: analizuje, decyduje, dobiera, eksploatuje, formułu-
je, inicjuje, interpretuje, kalkuluje, kontroluje, koordynuje, wykorzystuje, łączy, montuje, nakreśla, oblicza, obsługu-
je, ocenia, opracowuje, organizuje, planuje, podejmuje, porządkuje, posługuje się, postępuje, prezentuje, projektu-
je, prowadzi, przeprowadza, przygotowuje, rozwiązuje, rozwija, krytykuje, sporządza, stosuje, strukturyzuje, szacu-
je, tworzy, użytkuje, wdraża, weryfikuje, współpracuje, wykonuje, wykorzystuje, wyszukuje, zatwierdza…
KOMPETENCJE (POSTAWY) – w wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy: aktyw-
na postawa w/do, chętny do, dbały o, kreatywny, otwarty na, postępuje zgodne z, postępuje zgodne z zasadami ety-
ki, postrzega relacje, ma świadomość, wrażliwy na, wyraża oceny, zdeterminowany, zdolny do, zorientowany na…

Student:
E_1. wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i wykorzystuje wiedzę filozoficzną ze źródeł pi-
sanych i elektronicznych K_U01
E_2. umie samodzielnie zdobywać wiedzę filozoficzną i rozwijać umiejętności badawcze w dzie-
dzinie filozofii, kierując się wskazówkami opiekuna K_U02
E_3. słucha ze zrozumieniem ustnej prezentacji idei i argumentów filozoficznych K_U04
E_4. pisze proste rozprawki z samodzielnym doborem literatury K_U08
E_5. potrafi przygotować ustną prezentację idei i argumentów filozoficznych z wykorzystaniem 
różnych dostępnych źródeł K_U11
E_6. efektywnie organizuje własną pracę i krytycznie ocenia jej stopień zaawansowania K_K04
E_7. rozumie znaczenie krytycznej dyskusji dla właściwego prowadzenia indywidualnej pracy 
filozoficznej K_K09
Metody i narzędzia dydaktyczne:
(planowane formy/działania/narzędzia/metody nauczania służące osiągnięciu przez studenta zamierzonych efektów kształ-
cenia)
M_1 Dyskusje 
M_2 Referaty prezentujące kolejne etapy tworzenia pracy dyplomowej
M_3 Analiza tekstu filozoficznego 
Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia:
(dokładny opis metod i kryteria oceny pracy studenta sprawdzających osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, w ra-
mach danego przedmiotu, z uwzględnieniem takich elementów jak forma, czas trwania, kalendarz (okres, częstotliwość), a 
także terminy zapisów na egzaminy i sesji egzaminacyjnych (także terminy odbiegające od regulaminowych). Do najbar-
dziej popularnych form pomiaru / oceny pracy studenta należą: egzaminy ustne lub pisemne, eseje / wypracowania, dyser-
tacje, prace semestralne / roczne / dyplomowe, projekty i ćwiczenia praktyczne, praktyki, ocenianie ciągłe)
W_1 Referat
W_2 Bieżąca ocena podczas dyskusji
W_3 Prezentacja planu (rok II) albo pierwszego rozdziału (rok III, sem. 5) albo pozostałych czę-
ści pracy dyplomowej (rok III, sem. 6). 

Lektury podstawowe:
(wykaz lektur obowiązkowych, których znajomość jest warunkiem zaliczenia przedmiotu)

1. semestr zimowy: Einstein A., O szczególnej i ogólnej teorii względności,  Lwów-Warszawa:
Książnica Polska TNSW 1922 (wybrane fragmenty, dostępne w wersji cyfrowej).



2. semestr  letni:  Michalski  K.,  Dokąd  idziemy,  „Znak”,  1  (1946),  s.  4-25
(http://miesiecznik.znak.com.pl/archiwumpdf/001.pdf)

Lektury uzupełniające:
(wykaz lektur uzupełniających i innych materiałów zalecanych studentom podejmującym naukę przedmiotu)
Polak P. et al., Wprowadzenie do metodyki pracy w filozofii. Kraków: WN UPJPII 2012.

Uwagi:

Efekty kształcenia przed-
miotu1

Treści kształcenia oma-
wiane w trakcie zajęć,

wspomagające uzyskanie
zakładanego efektu

kształcenia

Metody i narzędzia 
dydaktyczne

Sposoby sprawdzania
osiągnięcia założonego

efektu

Odniesienie do efektów
kształcenia kierunkowych

(kod EKK)

E_1 T1, T2, M_1, M_2 W_1, W_2, W_3 K_U01
E_2 T1, T2, T3 M_1, M_2, M_3 W_1, W_2, W_3 K_U02
E_3 T2 M_1 W_2 K_U04
E_4 T1 M_1, M_2 W_1, W_3 K_U08
E_5 T1, T2 M_1, M_2 W_1, W_2, W_3 K_U11
E_6 T1, T2 M_1, M_2, M_3 W_1, W_2 K_K04
E_7 T2, T3 M_1, M_2, M_3 W_1, W_2 K_K09

III. Dane wypełniane przez koordynatora sylabusa (tylko do dokumentacji)
Zakres nauk podstawowych (tak)
Obciążenie studenta pracą:
(całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów w godzinach oraz punktach ECTS (1 pkt ECTS odpo-
wiada 25–30 godzin pracy studenta z udziałem nauczyciela oraz bez udziału nauczyciela))

Forma aktywności studenta                                                                     Średnia liczba godzin pracy studenta
st. stacjonarne st. niestacjonarne

Godziny kontaktowe np. konwersatorium, wykład 30 godzin … godzin
Konsultacje 3 godzin … godzin
Przygotowanie się do zajęć, lektury 2 godzin … godzin
Przygotowanie się do egzaminu ...godzin … godzin
Przygotowanie referatu, pracy dypl., prezentacji 25 godzin … godzin
Inne formy … godzin … godzin
Razem                                                                                                          60  . godzin            … godzin

Sposób określenia liczby punktów ECTS 1 pkt ECTS odpowiada 25–30 godzin pracy studenta z
udziałem nauczyciela oraz bez udziału nauczyciela
Liczba punktów ECTS – zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego
1
Liczba punktów ECTS – zajęcia o charakterze praktycznym
2

Podpis koordynatora sylabusa

Podpis prowadzącego

http://miesiecznik.znak.com.pl/archiwumpdf/001.pdf
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