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I – INFORMACJE OGÓLNE
1

Wydział

Wydział Humanistyczny

2

Jednostka organizacyjna prowadząca studia

Wydział Humanistyczny

3

Nazwa kierunku studiów

filozofia

4

Poziom kształcenia

studia I stopnia

5

Forma studiów (podać wszystkie formy)

stacjonarne

6

Przyporządkowanie do obszaru lub obszarów
kształcenia, do których odnoszą się efekty
kształcenia dla danego kierunku studiów;
wskazanie dziedziny lub dziedzin i dyscypliny
lub dyscyplin naukowych, w tym dyscypliny
wiodącej (w przypadku wskazania więcej niż
jednej)

7

Dla kierunku przyporządkowanego do więcej
niż jednego obszaru kształcenia określenie
procentowego udziału liczby punktów ECTS
dla każdego z tych obszarów w łącznej liczbie
ECTS

8

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta

Obszar/y: obszar nauk społecznych, obszar nauk humanistycznych,
Dziedzina/y: dziedzina nauk społecznych, dziedzina nauk
humanistycznych, dziedzina nauk ekonomicznych
Dyscyplina/y: socjologia, psychologia, nauki o poznaniu i komunikacji
społecznej, językoznawstwo, filozofia,
Dyscyplina wiodąca: filozofia
Udział liczby punktów ECTS dla obszaru nauk humanistycznych w łącznej
liczbie punktów ECTS wynosi 56,43%.
Udział liczby punktów ECTS dla obszaru nauk społecznych w łącznej
liczbie punktów ECTS wynosi 42,74%.
Ww. wartości nie sumują się do 100%, gdyż 4 efekty kształcenia obszaru
nauk społecznych nie zostały uwzględnione przy odnoszeniu efektów
kierunkowych do efektów obszarowych (zob. stosowne uzasadnienie w
rozdz. II "Efekty kształcenia")
licencjat
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Wskazanie ogólnych celów kształcenia,
przewidywanych możliwości zatrudnienia
(typowe miejsca pracy):

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Filozofia ma
usystematyzowaną wiedzę z zakresufilozofii. Ma również rozbudowane
umiejętności komunikacyjne – ze szczególnym uwzględnieniem
umiejętności posługiwania się narzędziami internetowymi – oraz zna
poznawcze i kulturowe uwarunkowania skutecznej interakcji językowej.
W szczególności absolwent ma uporządkowaną wiedzę z zakresu
głównych subdyscyplin kognitywistycznych oraz teorii języka i komunikacji.
Zna mechanizmy poznawcze odpowiedzialne za takie formy aktywności
człowieka, jak percepcja, rozumowanie, świadomość, intencjonalność,
planowanie i rozumienie zachowań komunikacyjnych, podejmowanie
decyzji i inne. Rozumie biologiczne i kulturowe uwarunkowania tych
mechanizmów, zna ich typowe dysfunkcje. Absolwent ma również
podstawową wiedzę z zakresu dyscyplin tworzących fundament
interdyscyplinarnych
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Wskazanie ogólnych celów kształcenia,
przewidywanych możliwości zatrudnienia
(typowe miejsca pracy):

badań kognitywistycznych, m.in. filozofii, logiki, językoznawstwa,
kulturoznawstwa, psychologii poznawczej, antropologii oraz socjologii
wiedzy.
Absolwent zna podstawy języka angielskiego na poziomie biegłości B2.
Samodzielnie tłumaczy informacje internetowe oraz proste teksty naukowe
z zakresu kognitywistyki.
Absolwent potrafi swobodnie komunikować się za pomocą
nowoczesnych technik i narzędzi informacyjnych, ze szczególnym
uwzględnieniem narzędzi internetowych. Uwzględnia poznawcze i
kulturowe uwarunkowania różnych form komunikacji, przeciwdziała ryzyku
nieporozumień wynikającym z ignorowania tych uwarunkowań.
Dostosowuje formę informacji do poznawczych i kulturowych kompetencji
jej odbiorców. Poczuwa się do odpowiedzialności za zachowanie
obowiązujących w kulturze europejskiej norm i standardów regulujących
transfer informacji w sferze publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem
informacji naukowej oraz informacji internetowej.
Absolwent podejmuje pracę w mediach, w branży IT, agencje
interaktywnych i reklamowych, centrach informacji i promocji, serwisach
internetowych oraz innych branżach i instytucjach związanych z
przekazywaniem informacji oraz komunikacją, ze szczególnym
uwzględnieniem komunikacji internetowej. Jest przygotowany do
prowadzenia własnej działalności gospodarczej polegającej na
świadczeniu usług związanych z komunikacją i przekazywaniem informacji,
promocją i reklamą, a także z działalnością ekspercką w zakresie
kognitywistyki. Organizuje m.in. pracę zespołów projektowych –
badawczych i eksperckich – i podejmuje skuteczne działania mające na
celu transfer wiedzy i innowacji oraz współpracę między jednostkami
badawczymi oraz podmiotami życia gospodarczego, społecznego i
kulturalnego.
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Możliwości dalszego kształcenia:

Absolwent posiada ogólną wiedzę filozoficzną ze szczególnym
uwzględnieniem problematyki z zakresu specjalizacji, w zależności od
wyboru: etyki bądź wiedzy o kulturze. Posiada podstawową wiedzę
społeczną, orientuje się także w problematyce relacji filozofii do innych
nauk i zjawisk życia kulturalnego. Posiada umiejętność prezentacji, analizy,
interpretacji i krytyki poglądów i tekstów filozoficznych oraz rozumienia i
tłumaczenia tekstów filozoficznych w językach obcych. Cechuje się
samodzielnością i odpowiedzialnością a także zaangażowaniem w aktywne
życie społeczne i kulturalne.
Absolwent filozofii jest przygotowany i prowadzi zajęcia z filozofii, edukacji
filozoficznej, etyki i wiedzy o kulturze oraz przedmiotów pochodnych w
szkole (po uzyskaniu uprawnień nauczycielskich zgodnie z odpowiednim
rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w
sprawie standardów kształcenia nauczycieli) lub podejmuje pracę w
różnych instytucjach upowszechniania kultury, redakcjach, muzeach,
teatrach, kinach, agencjach reklamowych, agencjach public relations oraz
innych, wymagających szeroko pojętych kompetencji humanistycznych, na
przykład: w administracji państwowej i samorządowej, w organizacjach
politycznych i społecznych, w wydawnictwach, w prasie, radiu i telewizji.
Absolwent zna podstawy wybranego języka klasycznego (łaciny lub greki)
oraz nowożytnego języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego
Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
Absolwent filozofii jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia
na kierunku filozofia oraz – po uzupełnieniu efektów kształcenia – na
kierunkach pokrewnych w obszarze studiów humanistycznych i nauk
społecznych.
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Związek kierunku studiów z misją uczelni,
wydziału i strategią ich rozwoju:

Studia filozoficzne stanowią integralny element programu edukacyjnego
Uniwersytetu Szczecińskiego i Wydziału Humanistycznego i jako takie
mieszczą się doskonale w planach i projektach dalszego rozwoju Regionu,
Uczelni i Wydziału.
Nadrzędna misja Uczelni, czyli równorzędne prowadzenie
niezależnej działalności badawczej i dydaktycznej będzie w Instytucie
Filozofii realizowana jako kontynuacja wcześniejszych i
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Związek kierunku studiów z misją uczelni,
wydziału i strategią ich rozwoju:

bieżących działań i dążeń. Starania te mają na celu doskonalenie oferty
kształcenia na kierunku filozofia i dostosowanie tego kształcenia do
wyzwań współczesności i standardów europejskich i światowych.
Działalność naukowa intensywnie rozwijana w Instytucie Filozofii będzie
dalej rozszerzana we współpracy z uczelniami szczecińskimi, krajowymi i
zagranicznymi oraz najbliższym i dalszym otoczeniem społecznym.
Misją społeczną są działania na rzecz umożliwienia dostępu do
wiedzy oraz upowszechniania wiedzy. W Instytucie Filozofii realizowana
jest szeroka oferta edukacyjna. Prowadzone są studia filozoficzne
pierwszego i drugiego stopnia na dwu specjalnościach w formie
stacjonarnej, uruchomiony jest nabór na studia niestacjonarne obydwu
stopni. Prowadzone są także studia trzeciego stopnia – doktoranckie.
Realizowane są studia podyplomowe z zakresu Etyki, prowadzony jest
nabór na studia podyplomowe z zakresu Wiedzy o kulturze. Instytut
Filozofii jest wydatnie zaangażowany we wprowadzenie na Wydziale
Humanistycznym łączonego kierunku unikatowego mediacja
międzykulturowa a także w inne przedsięwzięcia edukacyjne, przykładowo:
Dziecięcy i Młodzieżowy Uniwersytet Humanistyczny. Na kierunku filozofia
studiowali, studiują i mogą z powodzeniem studiować studenci
niepełnosprawni, planowany jest także rozwój edukacji w systemie elearning. Pracownicy IF i studenci filozofii intensywnie upowszechniają
wiedzę filozoficzną, humanistyczna i społeczną w regionie w ramach form
instytucjonalnych ( m. in. Podczas Dni Filozofa – studenckich spotkań
otwartych o znaczącej krajowej renomie i kilkunastoletniej tradycji) oraz
personalnych.
Misję obywatelską Uniwersytetu Szczecińskiego, czyli
kształtowanie elit i liderów społecznych edukacja filozoficzna realizuje
możliwie najlepiej przygotowując absolwentów filozofii do pełnienia
ważnych ról w życiu intelektualnym, politycznym, kulturalnym, a także
gospodarczym naszego regionu i kraju. Służy temu nie tylko będąca istotną
częścią programu wiedza etyczna i społeczna, ale także cały program
nauczania filozofii, wzory osobowe, system i tradycje przekazywania
wiedzy, szczególny rodzaj relacji pomiędzy nauczycielami akademickimi a
studentami, atmosfera profesjonalizmu i zaangażowania w Instytucie
Filozofii.
Misja kulturowa US to dążenie do twórczego uczestnictwa w
lokalnych i globalnych procesach kulturotwórczych. Filozofia – niejako z
istoty rzeczy – stanowi depozyt wartości zarówno powszechnych, jak i
lokalnych. Jest także, z uwagi na teoretyczne, metodologiczne,
światopoglądowe zróżnicowanie doskonałą szkołą tolerancji i
porozumienia, także w regionie. Wszystkie te okoliczności były i są
uwzględnione w programach studiów, ich celach a także działalności
naukowej, popularyzatorskiej i społecznej pracowników i studentów filozofii.
Działania realizowane w Instytucie Filozofii oraz na kierunku filozofia
mieszczą się w realizowanej w latach 2012 – 2020 Misji Uniwersytetu
Szczecińskiego, która przewiduje pięć celów strategicznych:
Podniesienie jakości badań naukowych: Cel ten w Instytucie Filozofii
realizowany jest w związku ze stałym i konsekwentnym rozwojem kadry
naukowej czemu towarzyszy także odpowiednia polityka kadrowa, a
szczególnie współpraca ze studentami studiów trzeciego stopnia
prowadzonych w Instytucie i zatrudnianie utalentowanych absolwentów.
Stopniowo rośnie liczba pozyskiwanych grantów, nawiązywana jest
również współpraca z innymi ośrodkami filozoficznymi w kraju i zagranicą.
W IF działają dwa punktowane czasopisma naukowe, szybko rozwija się
trzecie. Planowanych jest i ukazuje się wiele publikacji książkowych i w
innych renomowanych czasopismach krajowych i zagranicznych.
Pracownicy Instytutu Filozofii oraz studenci studiów filozoficznych
wszystkich stopni rozwijają uczestnictwo w wielu znaczących krajowych i
zagranicznych inicjatywach i przedsięwzięciach naukowych. Przyczynia się
to łącznie do stałego podnoszenia znaczenia studiów filozoficznych w
Uniwersytecie Szczecińskim
Podniesienie jakości i poziomu kształcenia: Ważnym celem działań
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Związek kierunku studiów z misją uczelni,
wydziału i strategią ich rozwoju:

pracowników Instytutu Filozofii jest również dążenie do podnoszenia
jakości i poziomu kształcenia. Służy temu wprowadzony na Wydziale
Humanistycznym system oceny jakości kształcenia, który będzie w IF
doskonalony. Oferta edukacyjna jest zróżnicowana i tak modernizowana,
aby odpowiadała dynamicznym zmianom kulturowym i zmieniającemu się
zapotrzebowaniu, z którym związane są nowo otwierane specjalności;
ostatnio: filozofia z elementami kognitywistyki.
Wspieranie rozwoju kapitału intelektualnego US: W dążeniu do realizacji
tego celu
przewiduje się w Instytucie Filozofii intensyfikację współpracy zagranicznej
oraz dalsze wspieranie rozwoju kadry naukowej. Z przychylną oceną
spotyka się inicjatywa wyjazdów pracowników naukowo - dydaktycznych do
polskich i międzynarodowych ośrodków naukowych w celu nawiązania i
rozwoju współpracy naukowej i wymiany doświadczeń dydaktycznych. W
planach tych mieszczą się również projekty studentów filozofii realizowane
w kołach naukowych. W ramach nawiązanej współpracy zapraszani są na
wykłady wybitni filozofowie polscy i zagraniczni, co znacząco wzbogaca
przedstawioną ofertę kształcenia.
Współpraca z otoczeniem: Działania Instytutu Filozofii zmierzają do
nawiązania ściślejszej współpracy z różnymi podmiotami
pozaakademickimi. Jej celem są przedsięwzięcia planowane i realizowane
na rzecz Szczecina i regionu zachodniopomorskiego oraz aktywny udział w
projektach ogólnopolskich i międzynarodowych. Sprawą priorytetową jest
intensyfikacja współpracy lokalnej: ze szkołami, instytucjami kultury i innymi
środowiskami i instytucjami.
Podniesienie sprawności i poprawa organizacji uczelni: W dążeniu do tego
celu
Instytut Filozofii, jako jednostka wykonawcza, planowo uczestniczy w
działaniach projektowanych i realizowanych przez Uniwersytet
Szczeciński, określonych w „Strategii Rozwoju Uniwersytetu
Szczecińskiego
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Wymagania wstępne:

Kandydat musi mieć zdany egzamin maturalny.
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