
Studia II stopnia (magisterskie) 

W normalnym toku studiów student studiów stacjonarnych II stopnia powinien uzyskać 
następującą liczbę punktów przeliczeniowych ECTS i liczbę godzin zajęć: 

• po pierwszym roku co najmniej 60 punktów i 600 godzin 
• po drugim roku co najmniej 120 punktów i 900 godzin 

Studenci, którzy uzyskali dyplom z dyscyplin innych niż filozofia są zobowiązani do 
uzupełnienia różnic programowych. Indywidualny program studiów uzgadniają oni 
z Zastępcą Dyrektora ds. dydaktyki. Uzupełnienia w wymiarze co najmniej 30 pkt ECTS 
obejmują kursy: Wybrane problemy logiki współczesnej (LO02p), Ontologia I (ON01p), 
Epistemologia I (EP01p) oraz kursy kanoniczne odpo-wiadające zainteresowaniom 
konkretnego studenta wskazane przez Zastępcę Dyrektora ds. dydaktyki. 

Zgodnie z uchwałą Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego wśród kursów filozoficznych 
instytutowych i pozainstytutowych co najmniej jeden powinien być odbyty i zaliczony 
w języku obcym (kurs minimum 30 godzinny). 

I ROK STUDIÓW 

SEMESTR NAZWA KURSU KOD LICZBA PUNKTÓW 

2 Ontologia II  ON02 6 

2 Epistemologia II EP02 6 

1 lub 2 Kursy filozoficzne wybierane instytutowe i 
pozainstytutowe   minimum 45 

1 lub 2 Translatorium II   3 

RAZEM: min. 60 p-któw 

Warunkiem wpisu na ostatni rok studiów jest zgłoszenie w sekretariacie tematu pracy 
magisterskiej ze wskazaniem promotora oraz seminarium dyplomego. 

II ROK STUDIÓW 

SEMESTR NAZWA KURSU KOD LICZBA PUNKTÓW 

1 Kursy filozoficzne wybierane instytutowei 
pozainstytutowe   minimum 34 

1 i 2 Seminarium magisterskie   6 

  Praca magisterska   20 

RAZEM: min. 60 p-któw 

  

  



Kursy wskazane w ramach ścieżek tematycznych: 

• Ścieżka etyki: Współczesne teorie etyczne (ET11 lub ET13), Seminarium lub Wykład 
monograficzny z etyki, Seminarium magisterskie. 

• Ścieżka estetyki i filozofii kultury: Seminarium: „Przemiany w sztuce i estetyce XX 
w.” (ES07sk) lub „Współczesna filozofia sztuki” (ES05szk) oraz dwa kursy spośród 
następujących: „Postmodernizm w filozofii i estetyce” (ES08), „Filozofia/Estetyka 
muzyki” (ES12), „Estetyka epoki elektroniki” (ES14), „Filozofia kultury” (RO49s). 

• Ścieżka filozoficzno-polityczna: Wykład monograficzny z filozofii politycznej - np. 
„Filozofia polityczna szkoły Public choice” (FS13); Seminarium z filozofii politycznej 
- np. „Rozwój i wolność” (FS21s) , „Z dziejów pojęcia demokracji” (HF42sk). 

• Ścieżka „filozofia polska”: „Wybrane zagadnienia z filozofii polskiej” (HF15), 
„Filozofia wobec historii” (HF41s), „Warsztat historyka filozofii” (HF50). 

Specjalizacja kognitywistyczna 

1. Rada Instytutu Filozofii UJ, na posiedzeniu w dniu 2 października 2008 r., 
zaaprobowała utworzenie specjalizacji kognitywistycznej w Instytucie Filozofii UJ. 
Program i formy zaliczenia specjalizacji zostały potwierdzone przez Radę Instytutu 
Filozofii UJ na posiedzeniu w dniu 8 października 2009 r. 

2. Celem specjalizacji jest wprowadzenie studentów filozofii w podstawowe problemy 
kognitywistyki i przedstawienie jej najważniejszych działów. 

3. Studenci realizujący specjalizację z kognitywistyki w ramach studiów filozoficznych 
zobowiązani są do zaliczenia przedmiotów obligatoryjnych z filozofii oraz 
przedmiotów kognitywistycznych z katalogu kursów obowiązujących na kierunku 
kognitywistyka 

4. Szczegółowy wykaz przedmiotów obligatoryjnych i przedmiotów do wyboru można otrzymać 
w sekretariacie Instytutu Filozofii lub znaleźć na stronach: www.iphils.uj.edu.pl oraz 
www.kognitywistyka.iphils.uj.edu.pl. 

5. Studenci, którzy uzyskali z ww. przedmiotów minimum 65 punktów ECTS, otrzymują 
zaświadczenie stwierdzające ukończenie studiów o profilu kognitywistycznym. 

6. Koordynatorami specjalizacji są: dr hab. prof. UJ Józef Bremer oraz dr Stefan Florek. 

Program zajęć na unikatowym kierunku studiów kognitywistyka jest zamieszczony w 
osobnym katalogu kursów. 

Studenci I roku, posiadający licencjat z filozofii, wybierają kursy filozoficzne spoza kanonu 
(min. 30 punktów ECTS: co najmniej 6 kursów dowolnie wybranych, w tym 1 
seminarium, lub co najmniej 3 kursy wskazane w zależności od wyboru ścieżki tematycznej 
(w tym 1 seminarium) i 3 dowolnie wybrane). 

Studenci II roku wybierają kursy filozoficzne spoza kanonu [(min. 21 punktów ECTS: co 
najmniej 4 kursy dowolnie wybrane (w tym 1 seminarium) lub co najmniej 2 kursy 
wskazane w zależności od wyboru specjalności (w tym 1 seminarium) i 2 dowolnie 
wybrane]. 

W łącznej punktacji za kursy filozoficzne studenci muszą zaliczyć co najmniej dwa kursy z 
historii filozofii i zaliczyć co najmniej po jednym kursie z logiki, etyki, estetyki i filozofii 
(społecznej) politycznej oraz jeden kurs w języku obcym (30 godzin za 6 punktów ECTS). 

http://www.iphils.uj.edu.pl/
http://www.kognitywistyka.iphils.uj.edu.pl/


Każdy student ma obowiązek uczestnictwa w min. 2 seminariach (z których jedno może być 
seminarium magisterskim) w czasie studiów. 

Studenci mają prawo wybierać również kursy pozainstytutowe. 

Kursy wymienione w Katalogu kursów i oznaczone symbolem PO to kursy poszerzające, 
niezależnie od tego, czy odbywają się w Instytucie Filozofii czy poza nim. 

 


