
Studia I stopnia 
(licencjackie) 

W normalnym toku studiów student studiów stacjonarnych I 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 1200 godzin 
• po trzecim roku co najmniej 180 punktów i 1800 godzin 

 

 

I ROK STUDIÓW 

SEMESTR NAZWA KURSU KOD LICZBA PUNKTÓW 

1 Wstęp do filozofii  RO01p  6 

1 Historia filozofii starożytnej HF01p 6 

2 Historia filozofii średniowiecznej HF02p 6 

1 i 2 Logika LO01p 12 

1 lub 2 Filozofia społeczna lub Historia filozofii politycznej FS01p 6 

1 lub 2 Estetyka ES01p 6 

1 lub 2 Kursy filozoficzne i poszerzające (PO) instytutowe wybierane    12 

1 i 2  Język starożytny     

2 Technologia informacyjna (ECDL)   3 

RAZEM: liczba godz. 645 i 60 p-któw 

  



II ROK STUDIÓW 

SEMESTR NAZWA KURSU KOD LICZBA PUNKTÓW 

1  Ontologia I / Wprowadzenie do ontol. ON01p 6 

1 Epistemologia I EP01p 6 

1  Historia filozofii nowożytnej I HF03p 6 

2 Historia filozofii nowożytnej II HF04p 6 

1 lub 2 Etyka ET01p 6 

1 lub 2 Kursy filozoficzne instytutowe i poszerzające (PO) oraz pozainstytutowe    minimum 18 

1 i 2 Język starożytny (lektorat zakończony egzaminem)   12 

1 i 2 Język nowożytny I (poziom B2)     

1 i 2 Język nowożytny II (poziom A2)     

RAZEM: min. 60 p-któw 

  



III ROK STUDIÓW 

SEMESTR NAZWA KURSU KOD LICZBA PUNKTÓW 

1 i 2 Historia filozofii współczesnej HF05 p 12 

1 lub 2 Kursy filozoficzne instytutowe i poszerzające (PO) oraz pozainstytutowe   minimum 25 

1 lub 2 Obcojęzyczny kurs filozoficzny   6 

1 i 2 Język nowożytny I (poziom B2) - Egzamin   8 

1 i 2 Język nowożytny II (poziom A2) – egzamin   6 

1 lub 2 Translatorium I   3 

RAZEM: min. 60 p-któw 

 

Studenci I roku studiów mają obowiązek wybrać kursy instytutowe co najmniej o wartości 
15 punktów ECTS. Studenci I roku nie mogą uczestniczyć w seminariach. 
W wyjątkowych przypadkach zgodę na udział studenta I roku wyrazić może 
prowadzący seminarium. 

W ciągu I i II roku studiów studenci muszą uzyskać 12 punktów ECTS za zaliczenie co 
najmniej 120 godzin lektoratu języka starożytnego (greka, łacina, hebrajski, sanskryt). 
Punkty przyznawane są jednorazowo w momencie pozytywnego wyniku egzaminu 
kończącego lektorat (za sam udział w lektoratach nie otrzymuje się punktów ECTS). 

W ciągu II i III roku studiów studenci mają obowiązek uzyskać co najmniej 14 punktów za 
dwa języki obce nowożytne oraz zaliczyć translatorium w wymiarze 30 godzin o wartości 3 
punktów ECTS. Punkty za języki przyznawane są za egzamin kończący lektorat lub egzamin 
eksternistyczny. Nie przyznaje się punktów za udział w lektoratach. 

Studenci mogą wybierać również kursy poszerzające (PO) i kursy pozainstytutowe. 
Studenci pierwszego roku mają prawo wybierać tylko kursy poszerzające instytutowe. 

Do III roku studiów należy wysłuchać i zaliczyć kurs filozoficzny przeprowadzany w języku 
obcym. 

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

Studenci II i III roku planując swoje studia mogą wziąć pod uwagę tzw. wskazane kursy 
instytutowe realizowane na studiach II stopnia (magisterskich) w ramach ścieżek 
tematycznych i wybierać je wraz z kursami pozainstytutowymi pod kątem własnych 
zainteresowań. Dobór kursów wskazanych wymaga konsultacji z tutorami – pracownikami 
naukowo-dydaktycznymi reprezentującymi odpowiednie dyscypliny filozoficzne. Tutorem 
może być samodzielny lub niesamodzielny pracownik naukowy Instytutu, który zaakceptuje 
podpisem pisemną deklarację wyboru tutora przez studenta. 

Studenci II roku wybierają kursy filozoficzne spoza kanonu (minimum 15 p-któw ECTS: 
co najmniej 3 kursy dowolnie wybrane (w tym 1 seminarium)). 



Studenci III roku wybierają kursy filozoficzne spoza kanonu (minimum 15 p-któw ECTS: 
co najmniej 3 kursy dowolnie wybrane (w tym 2 seminaria)). 

Studenci I roku zaliczają jeden lektorat z języka starożytnego (greka, łacina, hebrajski, 
sanskryt) w wymiarze co najmniej 60 godzin i kontynuują go na II roku w wymiarze 
kolejnych 60 godzin. Ponadto studenci II i III roku zaliczają 2 lektoraty z nowożytnych 
języków obcych na poziomie co najmniej B2 i A2 (o łącznej wartości minimum 14 punktów 
ECTS). Punkty za języki przyznaje się wyłącznie za zdane egzaminy. 

Studenci mają obowiązek uczestnictwa w co najmniej 3 seminariach w czasie studiów. 

Studenci studiów stacjonarnych I stopnia mają obowiązek uczestniczyć w zajęciach z 
wychowania fizycznego w wymiarze 60 godzin w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 
UJ przy ul. Piastowskiej 26, tel. (+48 12) 636 64 34 tel/fax (+48 12) 637 43 03, e-mail: 
studiumwfis@neostrada.pl 

Studia I stopnia kończą się egzaminem licencjackim, którego kryteria podawane będą 
każdego roku akademickiego. Za pomyślnie zdany egzamin licencjacki student otrzymuje 
10 pkt ECTS. 
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Informacje na temat egzaminu licencjackiego w Instytucie Filozofii UJ. 
 
1. Regulamin studiów Uniwersytetu Jagiellońskiego przewiduje „zdanie egzaminu 
dyplomowego (licencjackiego lub magisterskiego)” jako warunek ukończenia studiów i 
otrzymania dyplomu. (§ 16, ust.1a). Dalej (§ 21): „Egzamin dyplomowy przeprowadza 
komisja powołana przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej, w skład której 
wchodzą przewodniczący i dwaj członkowie”. Egzamin dyplomowy może mieć charakter 
ustny, a jego szczegółową formę określa przewodniczący komisji. Najważniejszy wydaje się 
jednak ust. 2 § 18, który podkreśla, że student zobowiązany jest zdać egzamin dyplomowy 
„najpóźniej do końca września w ostatnim roku akademickim w ramach toku studiów”. 

 
2. Egzaminy dyplomowe odbywać się będą w ostatnich dniach sesji letniej i w kilku dniach 
po jej zakończeniu oraz w czasie wrześniowej sesji poprawkowej. Konkretne terminy zostaną 
podane na początku semestru letniego. W szczególnych przypadkach możliwe jest 
przeprowadzenie egzaminu w innym terminie, na przykład przed sesją, o ile student spełnił 
już wszystkie wymagania przewidziane w programie studiów (czyli ma wystarczającą ilość 
punktów oraz zaliczony „kanon”, proszę pamiętać też o praktykach). 

 
3. Egzaminy ustne odbywać się będą w ramach ścieżek/bloków tematycznych, łączących 
pokrewne dyscypliny filozoficzne. Bloki takie mają charakter modułowy, obejmując trzy 
przedmioty. Każdy student zgodnie ze swoimi zainteresowaniami wybiera blok tematyczny 
najbardziej odpowiadający jego pasjom i talentom. Rzecz w tym, aby uniknąć nadmiernej 
specjalizacji i mnożenia komisji, a jednocześnie uszanować indywidualne zainteresowania i 
poszukiwania adeptów filozofii, sprawdzając przy tym podstawową znajomość problematyki 
filozoficznej. 

 
Oto lista bloków tematycznych wraz z konkretnymi przedmiotami, z których wiedzę 
potwierdzać będzie egzamin dyplomowy. Propozycja taka wynika ze sposobu organizacji 
studiów w naszym Instytucie i w dużym stopniu odpowiada układowi przedmiotów z 
Katalogu Kursów Filozoficznych. 

 
1. Blok I filozofii systematycznej: ontologia, epistemologia, logika. - pytania, terminy 
2. Blok II filozofii społecznej i politycznej: filozofia społeczna i polityczna, etyka, 

historia filozofii i myśli społecznej. - pytania, terminy 
3. Blok III estetyczno-kulturalny: estetyka, filozofia kultury, historia estetyki z 

elementami historii sztuki. - pytania, terminy 
4. Blok IV etyczno-antropologiczny: antropologia filozoficzna, etyka, bioetyka i 

współczesne problemy moralne. - pytania, terminy 
5. Blok V historii filozofii i historii idei: filozofia starożytna i średniowieczna, filozofia 

nowożytna, filozofia współczesna, (w ramach tego bloku mieści się także filozofia 
polska – jako odrębny przedmiot po deklaracji potwierdzającej szczególne 
zainteresowanie tym działem historii filozofii). - pytania, terminy 

6. Blok VI kognitywistyki: nauki kognitywne, logika, ontologia. - pytania, terminy 
7. Blok VII Filozofia Wschodu: filozofia Wschodu, etyka, filozofia kultury - pytania,  

terminy 
 

(bloki VI i VII są odrębnymi specjalnościami nauczanymi w naszym Instytucie – co uwzględnia się odpowiednim wpisem na dyplomie) 
 
 

Uwaga! 



We wszystkich blokach szczególną rolę odgrywa historia filozofii – jako metafilozofia oraz 
ogólna orientacja w pojęciach, nazwiskach, problemach itd. Egzamin zdawany w każdym z 
proponowanych bloków nie zwalnia ze znajomości rudymentów dziejów filozofii, jej 
podstawowych zagadnień i metod. Wynika to z dwóch kwestii. Po pierwsze, tytuł licencjata 
to tytuł zawodowy, konieczne jest zatem jakieś ogólne zorientowanie w zagadnieniach 
filozoficznych, umiejętność ich łączenia i wykraczania poza wąskie czasami pole własnych 
zainteresowań. Po drugie, w naszym Instytucie kładziemy szczególny nacisk na nauczanie 
historii filozofii, traktując ją jako podstawową formę edukacji filozoficznej. Ponieważ jednak, 
historia filozofii stanowi odrębną i ważną dyscyplinę filozoficzną, dlatego przewidywany jest 
także blok tematyczny skierowany do osób szczególnie zainteresowanych badaniem dziejów 
filozofii. 

 
4. Każdy blok tematyczny obejmuje ok. 90 pytań (ok. 30 pytań z każdego przedmiotu). 
Pytania zostaną ogłoszone na początku semestru letniego, aby każdy student miał 
wystarczającą ilość czasu na właściwe przygotowanie się do egzaminu. 

 
5. Do końca maja studenci III roku studiów pierwszego stopnia powinni zadeklarować w 
formie pisemnej (zgłoszenie do Sekretariatu), który blok tematyczny wybierają. Na podstawie 
zgłoszeń zostanie ustalony i ogłoszony harmonogram egzaminów w czerwcu i wrześniu. 

 
6. Za zdany egzamin licencjacki student otrzymuje dodatkowo 10 pkt ECTS (co oznacza, że 
za udział w kursach na ostatnich roku należy zdobyć min. 50 pkt). Zgodnie z regulaminem 
ogólny wynik studiów ustalony jest jako suma 7/8 średniej ocen ze wszystkich przedmiotów 
oraz 1/8 oceny z egzaminu dyplomowego. 


