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Kierunek studiów:
Rodzaj studiów:
Forma studiów:
Czas trwania:

Filozofia
pierwszego stopnia
stacjonarne, niestacjonarne (wieczorowe, zaoczne)
3 lata

OPIS STUDIÓW
W trakcie studiów w IF UW studenci otrzymują gruntowne wykształcenie z zakresu historii filozofii,
zdobywają wiedzę na temat aktualnego stanu badań w poszczególnych dyscyplinach filozoficznych, a także mają
możliwość zapoznania się z ogólną problematyką nauk humanistycznych oraz z podstawowymi zagadnieniami
filozoficznymi nauk ścisłych.
Zajęcia z historii filozofii oraz z ontologii i epistemologii stanowią fundament wykształcenia filozoficznego. Pozwalają lepiej zrozumieć współczesne zjawiska kulturowe. Pomagają dostrzec relacje między stylem
życia, dominującą kulturą intelektualną i dążeniami elit społecznych. Zajęcia z etyki, estetyki i filozofii kultury
wyrabiają wrażliwość aksjologiczną i emocjonalną. Krzewią szacunek dla postaw obywatelskich i wskazują
drogę powiązania systemów normatywnych określających życie społeczne: prawa, moralności i religii. Zajęcia z
logiki i semiotyki logicznej uczą kultury myślenia i dyskusji, wskazują kryteria poprawności rozumowania –
ważnej zarówno w nauce, jak i życiu publicznym. Dostarczają narzędzi do analizy formalnej języka naturalnego
i struktury teorii naukowych. Zajęcia specjalistyczne i interdyscyplinarne pozwalają zapoznać się m. in. z problematyką filozofii i historii nauki, filozofii polityki i filozofii społecznej.
Rozwijaniu horyzontów myślowych studentów sprzyja zróżnicowany program wykładów, ćwiczeń,
proseminariów, seminariów, konwersatoriów i translatoriów. Na zajęciach tych studenci uczą się analizować
sens trudnych wypowiedzi teoretycznych i badać strukturę argumentacji naukowej oraz zapoznają się z ogólną
metodologią nauk. Mają okazję dobrze opanować współczesne języki obce oraz poznać łacinę i grekę. Mogą też
uzupełniać wykształcenie na innych wydziałach.
Absolwenci IF UW znajdują zatrudnienie w szkolnictwie wszystkich szczebli, w wydawnictwach i w
środkach masowego przekazu. Ich przygotowanie zawodowe uznawane jest zwykle przez pracodawców za
szczególnie cenne. Stąd niektórzy absolwenci otrzymują pracę w bankach, urzędach państwowych
i organizacjach politycznych, a także w wolnych zawodach i biznesie.
Studia wieczorowe mają program zbliżony do programu studiów stacjonarnych oraz identyczne zasady
zaliczania przedmiotów oraz wymagania egzaminacyjne. Główne różnice polegają na tym, że: (a) studenci
studiów wieczorowych nie mają obowiązku uczestniczenia w zajęciach z wychowania fizycznego; (b) w programie jest tylko jeden – obligatoryjny – lektorat nowożytny (z języka angielskiego). Zajęcia odbywają się od
poniedziałku do piątku w godzinach 15-20. Studia zostaną uruchomione, o ile liczba przyjętych przekroczy 25
osób.
Zajęcia na studiach zaocznych odbywają się w soboty i niedziele – co dwa tygodnie. Studia zostaną
uruchomione, o ile liczba przyjętych przekroczy 40 osób.
Studia niestacjonarne są płatne.
MA Philosophy Studies in English
Począwszy od roku akademickiego 2007/2008 Instytut Filozofii otwiera filozoficzne studia po angielsku (MA Philosophy Studies in English) pierwszego stopnia, a docelowo również drugiego.
Program licencjackich PSE jest bardzo zbliżony do programu analogicznych studiów prowadzonych
przez Instytut Filozofii w języku polskim.
Program studiów dla pierwszych dwóch lat obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe: wprowadzenie do filozofii, historia filozofii, logika, filozofia języka, etyka, ontologia i epistemologia; ponadto na drugim roku studenci uczestniczą w proseminarium lub seminarium (np. filozofia polityki, estetyka). Na trzecim
roku poza grupą przedmiotów obowiązkowych: historią filozofii oraz etyką II (lub epistemologią II) – wprowadzone zostaną także zajęcia fakultatywne: filozofia kultury, filozofia nauki oraz filozofia społeczna.
Studenci licencjackich PSE mogą uczestniczyć w seminariach, proseminariach i wykładach monograficznych w języku angielskim oferowanych w Instytucie Filozofii.
SYLWETKA ABSOLWENTA
Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada wiedzę i umiejętności w zakresie przedmiotów ogólnych i przedmiotów stanowiących fundament wykształcenia filozoficznego: historii filozofii, logiki, ontologii,
epistemologii i etyki. Zna inne dyscypliny filozoficzne, konkretne tradycje i szczegółowe zagadnienia, stosownie
do zainteresowań. Ma umiejętność analizy problemów i interpretacji tekstów filozoficznych oraz tłumaczenia
obcojęzycznych tekstów filozoficznych. Przygotowany jest do prezentacji wybranych przedmiotów pozafilozoficznych. Opanował przynajmniej jeden nowożytny język obcy, mocne podstawy języka klasycznego oraz technologię informacyjną na poziomie umożliwiającym sprawne posługiwanie się komputerem.

Studia pierwszego stopnia w zakresie filozofii przygotowują do kontynuowania edukacji na różnych
kierunkach, pełnienia wielu funkcji społecznych i do podjęcia pracy w zawodach, które nie wymagają określonych studiów zawodowych.
ZASADY REKRUTACJI
Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia stacjonarne i niestacjonarne
(wieczorowe, zaoczne) oraz na studia stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe) prowadzone w języku
angielskim:

•
•

język polski - wymagany poziom podstawowy lub podstawowy i rozszerzony,
jeden język obcy spośród następujących: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, włoski, hiszpański wymagany poziom podstawowy i rozszerzony,

•

jeden przedmiot wybrany przez kandydata - wymagany poziom podstawowy lub podstawowy i rozszerzony.
Dodatkowo może być brany pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym:

•

Jeden przedmiot nieobowiązkowy wybrany przez kandydata - wymagany poziom podstawowy i rozszerzony.

Postępowanie kwalifikacyjne na studia prowadzone w języku angielskim jest dwuetapowe:
I etap – według zasad przyjętych w Instytucie Filozofii,
II etap – dodatkowy egzamin wstępny (rozmowa kwalifikacyjna). Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona po angielsku na temat jednego z tekstów poruszających problematykę filozoficzną.

Kierunek studiów:
Rodzaj studiów:
Forma studiów:
Czas trwania:

Filozofia
drugiego stopnia
niestacjonarne (zaoczne)
2 lata

OPIS STUDIÓW
Studia są płatne.
SYLWETKA ABSOLWENTA
Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku filozofia posiada rozbudowaną i pogłębioną wiedzę i
umiejętności w zakresie przedmiotów stanowiących fundament wykształcenia filozoficznego, posiada również
znajomość innych wyspecjalizowanych dyscyplin filozoficznych oraz aktualnego stanu badań w poszczególnych dyscyplinach.
Stosownie do zainteresowań lub wybranej specjalności zna konkretne tradycje filozoficzne, koncepcje
i szczegółowe zagadnienia. Ma umiejętność samodzielnej analizy, prezentacji i interpretacji zjawisk kultury,
tekstów filozoficznych, rozumienia i tłumaczenia tekstów obcojęzycznych, a także twórczego i krytycznego
myślenia oraz formułowania, przedstawiania i uzasadniania własnych poglądów. Ma podstawę do samodzielnych poszukiwań światopoglądowych i etycznych, do tworzenia własnego obrazu świata i identyfikowania
problemów i wyzwań współczesności.
Absolwent filozofii przygotowany jest do podjęcia studiów doktoranckich oraz pracy badawczej
i dydaktycznej w zakresie filozofii w instytucjach akademickich, do prowadzenia zajęć z etyki i edukacji
filozoficznej w szkole lub do podjęcia pracy w innych instytucjach.
ZASADY REKRUTACJI
Postępowanie rekrutacyjne na studia niestacjonarne II stopnia:
Studia zostaną uruchomione, jeśli liczba przyjętych przekroczy 20 osób.
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby z dyplomem magistra lub licencjata z filozofii po złożeniu stosownej deklaracji i uzyskaniu pozytywnej oceny z rozmowy kwalifikacyjnej, dotyczącej zainteresowań filozoficznych kandydata, punktowanej w skali 0–100 punktów.
W przypadku małej liczby kandydatów przewiduje się rezygnację z rozmów kwalifikacyjnych.
Osoby zakwalifikowane na studia są zobowiązane do wniesienia do końca września kwoty w wysokości 10%
czesnego, potwierdzającej gotowość podjęcia studiów.

