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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Rozwijanie umiejętności rozumienia i analizy tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla studiowanego
kierunku.

C2 Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w formie ustnej i pisemnej na tematy związane ze studiowanym
kierunkiem.

C3 Rozwijanie znajomości słownictwa właściwego dla studiowanego kierunku.

C4 Rozwijanie umiejętności prowadzenia interakcji ustnej i pisemnej.

C5 Rozwijanie umiejętności mediacji językowej w komunikacji ustnej i pisemnej.

C6 Rozwijanie umiejętności kontynuowania samodzielnego kształcenia językowego.

C7 Rozwijanie kompetencji pozajęzykowych umożliwiających uczestnictwo w życiu akademickim i zawodowym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego
kierunku studiów w zakresie pozwalającym na w miarę
swobodne użycie języka w mowie i piśmie

FLZ_K2_W01,
FLZ_K2_W02,
FLZ_K2_W12,
FLZ_K2_W14

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W2 rodzaje tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla
studiowanego kierunku

FLZ_K2_W01,
FLZ_K2_W02,
FLZ_K2_W12,
FLZ_K2_W14

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W3
potrzebę uczenia się przez całe życie oraz sposoby
samokształcenia językowego w celu osiągnięcia
sukcesu zawodowego

FLZ_K2_W01,
FLZ_K2_W02,
FLZ_K2_W03,
FLZ_K2_W12,
FLZ_K2_W14

zaliczenie na ocenę

W4 elementy języka akademickiego właściwego dla
studiowanego kierunku

FLZ_K2_W01,
FLZ_K2_W02,
FLZ_K2_W12,
FLZ_K2_W14

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
zrozumieć główne treści wykładów i innych
wypowiedzi na tematy związane z życiem zawodowym
i akademickim

FLZ_K2_U01,
FLZ_K2_U02,
FLZ_K2_U03,
FLZ_K2_U04,
FLZ_K2_U05,
FLZ_K2_U06,
FLZ_K2_U08,
FLZ_K2_U11,
FLZ_K2_U12,
FLZ_K2_U13, FLZ_K2_U15

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny
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U2
zrozumieć główne treści artykułów naukowych
i popularnonaukowych oraz innych wypowiedzi
pisemnych właściwych dla studiowanego kierunku

FLZ_K2_U01,
FLZ_K2_U02,
FLZ_K2_U05,
FLZ_K2_U06,
FLZ_K2_U08,
FLZ_K2_U11,
FLZ_K2_U12,
FLZ_K2_U13, FLZ_K2_U15

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U3
wyrazić w formie pisemnej i ustnej opinie na tematy
związane ze studiowanym kierunkiem i poprzeć je
argumentami

FLZ_K2_U01,
FLZ_K2_U02,
FLZ_K2_U03,
FLZ_K2_U04,
FLZ_K2_U05,
FLZ_K2_U06,
FLZ_K2_U08,
FLZ_K2_U11,
FLZ_K2_U12,
FLZ_K2_U13, FLZ_K2_U15

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U4 streścić teksty, wykłady lub inne wystąpienia związane
ze studiowanym kierunkiem FLZ_K2_U04, FLZ_K2_U06 zaliczenie na ocenę,

egzamin pisemny / ustny

U5 opisać i zinterpretować dane przedstawione w formie
graficznej FLZ_K2_U01, FLZ_K2_U08 zaliczenie na ocenę,

egzamin pisemny / ustny

U6 napisać tekst o charakterze akademickim i/lub
zawodowym właściwy dla studiowanego kierunku

FLZ_K2_U01,
FLZ_K2_U02,
FLZ_K2_U03,
FLZ_K2_U04,
FLZ_K2_U05,
FLZ_K2_U06, FLZ_K2_U08

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U7
przedstawić zagadnienia związane ze studiowanym
kierunkiem wypowiedziach ustnych różnego typu, np.
w wystąpieniach publicznych, rozmowach formalnych
i nieformalnych

FLZ_K2_U01,
FLZ_K2_U03,
FLZ_K2_U05,
FLZ_K2_U06,
FLZ_K2_U08,
FLZ_K2_U11,
FLZ_K2_U12,
FLZ_K2_U13, FLZ_K2_U15

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U8 prowadzić interakcję ustną i pisemną w typowych
sytuacjach zawodowych i w środowisku akademickim

FLZ_K2_U01,
FLZ_K2_U02,
FLZ_K2_U05,
FLZ_K2_U06,
FLZ_K2_U08,
FLZ_K2_U11,
FLZ_K2_U12,
FLZ_K2_U13, FLZ_K2_U15

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U9 stosować mediację językową w komunikacji ustnej
i pisemnej

FLZ_K2_U01,
FLZ_K2_U05,
FLZ_K2_U06,
FLZ_K2_U08,
FLZ_K2_U11,
FLZ_K2_U12,
FLZ_K2_U13, FLZ_K2_U15

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U10 samodzielnie rozwijać kompetencje językowe
FLZ_K2_U01,
FLZ_K2_U02,
FLZ_K2_U03,
FLZ_K2_U13, FLZ_K2_U15

zaliczenie na ocenę
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U11 przygotować się do procesu rekrutacji
FLZ_K2_U01,
FLZ_K2_U02,
FLZ_K2_U03,
FLZ_K2_U05, FLZ_K2_U12

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
współdziałania w grupie, akceptując różnorodność
postaw i opinii oraz budując relacje oparte
na poszanowaniu wielokulturowości

FLZ_K2_K01,
FLZ_K2_K02,
FLZ_K2_K03,
FLZ_K2_K04,
FLZ_K2_K05,
FLZ_K2_K07,
FLZ_K2_K10,
FLZ_K2_K11,
FLZ_K2_K12, FLZ_K2_K13

zaliczenie na ocenę

K2
wzięcia udziału w życiu akademickim, zawodowym
i społecznym, dzieląc się wiedzą i popularyzując
wiedzę

FLZ_K2_K01,
FLZ_K2_K03,
FLZ_K2_K04,
FLZ_K2_K05,
FLZ_K2_K06,
FLZ_K2_K07,
FLZ_K2_K09,
FLZ_K2_K10,
FLZ_K2_K11,
FLZ_K2_K12, FLZ_K2_K13

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

K3
interpretacji i oceny informacji i argumentów,
wyciągania wniosków, rozpoznawania stanowisk oraz
do prezentacji własnego punktu widzenia w sposób
spójny i zrozumiały

FLZ_K2_K01,
FLZ_K2_K02,
FLZ_K2_K03,
FLZ_K2_K04,
FLZ_K2_K05,
FLZ_K2_K09,
FLZ_K2_K10,
FLZ_K2_K11,
FLZ_K2_K12, FLZ_K2_K13

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

K4 wzięcia udziału w procesie rekrutacji

FLZ_K2_K01,
FLZ_K2_K03,
FLZ_K2_K04,
FLZ_K2_K05,
FLZ_K2_K06,
FLZ_K2_K07,
FLZ_K2_K08,
FLZ_K2_K09,
FLZ_K2_K10, FLZ_K2_K13

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Semestr 1

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat 30

poznanie terminologii obcojęzycznej 10

przygotowanie do zajęć 10
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przygotowanie do testu zaliczeniowego 10

przygotowanie do egzaminu 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
70

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 2

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat 30

poznanie terminologii obcojęzycznej 10

przygotowanie do egzaminu 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
50

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Analiza wybranych kierunkowych wykładów i wystąpień.
W1, W2, W3, W4, U1,
U10, U11, U2, U3, U4,
U5, U6, U7, U8, U9, K1,
K2, K3, K4

2. Analiza wybranych kierunkowych artykułów naukowych i popularnonaukowych.
W1, W2, W3, W4, U1,
U10, U11, U2, U3, U4,
U5, U6, U7, U8, U9, K1,
K2, K3

3.
Tworzenie tekstów akademickich i właściwych dla studiowanego kierunku:
discursive  essay  (arguments for and against a given thesis), opinion essay,
summary, abstract and report. 

W1, W2, W3, W4, U1,
U10, U2, U3, U4, U6, U8,
U9, K1, K3

4. Wypowiedź ustna o charakterze akademickim/ zawodowym związanym ze
studiowanym kierunkiem.

W1, W2, W3, W4, U1,
U10, U11, U3, U4, U7,
U8, U9, K1, K2, K3, K4

5. Przygotowanie do procesu rekrutacji, związanego z ubieganiem się o pracę (staż,
grant).

W1, W2, W3, W4, U10,
U11, U8, U9, K1, K2, K3,
K4
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6.

Tematyka i słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego kierunku:

- philosophical concepts and themes present in some chosen philosophical
Schools of ancient Greece (e.g. Stoicism, Epicureanism, Socrates’ ethical
intellectualism, the notion of virtue, extracts from Plato’s Dialogues).  
- epistemological issues (rationalism & empiricism) in modern philosophy. 
- existential questions in philosophy 
- concepts and themes connected with philosophy of religion (the problem of
God’s omnipotence and the existence of evil). 
- interconnection between philosophy and art (the concept of beauty; philosophy
through film and literature). 
- analysis of some chosen philosophical concepts, e.g. friendship, modesty,
responsibility. 
-elements of contemporary philosophy. 
- a logically coherent presentation of a philosophical issue and the ability to
discuss theses put forward in a comprehensive and comprehensible way. 

W1, W2, W3, W4, U1,
U10, U2, U3, U4, U6, U7,
U8, U9, K1, K2, K3

7. Opcjonalnie wybrane zagadnienia gramatyczne związane z realizowanymi
treściami.

W3, W4, U10, U6, U7, U8,
U9, K3

Informacje rozszerzone

Semestr 1

Metody nauczania:

konwersatorium językowe, metody e-learningowe, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, burza mózgów, analiza
tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

lektorat zaliczenie na ocenę

Każdy semestr nauki na lektoracie języka obcego kończy się zaliczeniem
na ocenę, a cały kurs egzaminem. Zaliczenie: Zdobycie minimum 60%
punktów możliwych do uzyskania w ciągu semestru z testów (np.
rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego), prac pisemnych i
wypowiedzi ustnych (np. wygłoszenie prezentacji, udział w dyskusji);
obowiązkowa obecność na zajęciach.  W semestrze student może bez
usprawiedliwienia opuścić dwa spotkania.

Semestr 2

Metody nauczania:

konwersatorium językowe, metody e-learningowe, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, burza mózgów, analiza
tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

lektorat
zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny /
ustny

Każdy semestr nauki na lektoracie języka obcego kończy się
zaliczeniem na ocenę, a cały kurs egzaminem. Zaliczenie: Zdobycie
minimum 60% punktów możliwych do uzyskania w ciągu semestru z
testów (np. rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego), prac
pisemnych i wypowiedzi ustnych (np. wygłoszenie prezentacji,
udział w dyskusji); obowiązkowa obecność na zajęciach.   Egzamin
składa się z części pisemnej i ustnej. Warunkiem zaliczenia
egzaminu jest uzyskanie minimum 60% punktów zarówno za część
pisemną jak i ustną. Do części ustnej egzaminu mogą przystąpić
studenci, którzy zdali część pisemną. Ocena końcowa wyliczana jest
przez dodanie wyników punktowych uzyskanych z części pisemnej i
ustnej.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Biegłość językowa na poziomie B2 zgodnie ze skalą Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego: znajomość zasad
gramatycznych i leksykalnych koniecznych do osiągnięcia biegłości na poziomie B2 w języku obcym, umiejętność
komunikowania się w mowie i w piśmie w sytuacjach życia codziennego oraz uniwersyteckiego na poziomie B2. 

Literatura
Obowiązkowa

B. Magee, Conversations with Philosophers, BBC Radio 3.1.

Dodatkowa

https://plato.stanford.edu/, access 30.01.221.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

FLZ_K2_W01 Absolwent zna i rozumie miejsce i znaczenie nauk filozoficznych w systemie nauk humanistycznych oraz w
odniesieniu do innych obszarów wiedzy (nauk przyrodniczych, społecznych, ścisłych).

FLZ_K2_W02 Absolwent zna i rozumie przedmiotową i metodologiczną specyfikę filozofii i jej interdyscyplinarny
charakter.

FLZ_K2_W12
Absolwent zna i rozumie różnorodność metod, szkół i tradycji w uprawianiu filozofii w powiązaniu z
rozwojem innych obszarów nauki oraz z historyczną i kulturową zmiennością ludzkich zachowań i sposobów
myślenia.

FLZ_K2_W14 Absolwent zna i rozumie problematykę obecności idei filozoficznych w sferze nauki, kultury i polityki;
rozumie relacje pomiędzy tymi sferami oraz przyczynia się do ich pogłębienia i rozwoju.

FLZ_K2_W03 Absolwent zna i rozumie metody wykorzystywania zdobytych informacji i umiejętności oraz rozwija je w
działalności zawodowej.

FLZ_K2_U01 Absolwent potrafi myśleć logicznie, innowacyjnie i kreatywnie, wykorzystując interdyscyplinarny i krytyczny
charakter filozofii.

FLZ_K2_U02 Absolwent potrafi samodzielnie rozwijać i pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności korzystając z różnorodnych
metod edukacyjnych.

FLZ_K2_U03 Absolwent potrafi wykorzystywać zaawansowane narzędzia do wyszukiwania informacji i zdobywania
wiedzy z zakresu nauk filozoficznych oraz innych dyscyplin naukowych i sfer życia.

FLZ_K2_U04 Absolwent potrafi biegle posługiwać się terminologią z wybranego obszaru dyscyplin filozoficznych w języku
polskim i języku obcym wiodącym dla dyscypliny filozoficznej, w której się specjalizuje.

FLZ_K2_U05 Absolwent potrafi myśleć analitycznie; potrafi rozpoznawać problemy, główne argumenty i kontrargumenty,
a także przedstawiać własne stanowisko wraz z jego uzasadnieniem.

FLZ_K2_U06
Absolwent potrafi używać odpowiednich metod interpretacji tekstów filozoficznych i naukowych; potrafi
syntetyzować zawarte w nich idee i poglądy, i w oparciu o nie formułować nowe pytania i problemy, a także
wskazywać możliwe sposoby ich rozwiązywania.

FLZ_K2_U08
Absolwent potrafi odnaleźć treści i problemy filozoficzne w różnych sferach ludzkiego życia i w różnych
przejawach ludzkiej aktywności (w teoriach naukowych, w dziełach artystycznych, w programach
politycznych, w systemach prawnych, w ruchach społecznych…); wskazuje ich źródła i potrafi odnieść się do
nich krytycznie.

FLZ_K2_U11
Absolwent potrafi jasno i ściśle przedstawiać swoje poglądy i przemyślenia; potrafi formułować sądy,
argumentować oraz dyskutować, wykorzystując zdobytą wiedzę; potrafi poddać krytyce sądy i poglądy,
z którymi się nie zgadza, wykorzystując metody dyskusji naukowej i analizy języka potocznego
i naukowego.

FLZ_K2_U12
Absolwent potrafi zrozumieć i docenić różnorodność światopoglądów, postaw i norm etycznych
reprezentowanych przez przedstawicieli odmiennych środowisk, kultur i czasów; swoją działalnością
przyczynia się do zachowania pluralizmu ideowego i różnorodnego dziedzictwa przeszłości.

FLZ_K2_U13
Absolwent potrafi komunikować się na poziomie zaawansowanym ze specjalistami w zakresie wybranych
nauk filozoficznych z wykorzystaniem różnych technik komunikacji w języku polskim i obcym (w tym
ostatnim na poziomie B2+).

FLZ_K2_U15
Absolwent potrafi przełożyć tekst filozoficzny z języka polskiego na obcy; samodzielnie tłumaczy z języka
obcego na polski średnio trudny tekst filozoficzny; potrafi wygłosić krótki referat w języku obcym i
uczestniczyć w dyskusji na tematy filozoficzne.

FLZ_K2_K01 Absolwent jest gotów do kontynuowania edukacji przez całe życie; pogłębia i poszerza własną wiedzę,
uczestniczy w procesie uczenia się innych osób jako nauczyciel, ekspert, doradca.

FLZ_K2_K02 Absolwent jest gotów do świadomego przeżywania własnej autonomii, którą stara się rozwijać i której broni
nie naruszając autonomii innych osób.
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Kod Treść

FLZ_K2_K03
Absolwent jest gotów do samodzielnego i krytycznego myślenia; jest wyczulony na demagogię, fałszywe
argumenty i biurokratyczne roszczenia zagrażającej autonomii, potrafi inspirować innych do samodzielności
i krytycyzmu w myśleniu.

FLZ_K2_K04 Absolwent jest gotów do przyjmowania odpowiedzialnej postawy w pracy i w życiu; bierze pod uwagę
możliwe skutki swoich działań; w taki sam sposób wyznacza cele i organizuje pracę innych.

FLZ_K2_K05 Absolwent jest gotów do poznawania nowych teorii, idei, postaw i argumentów; stara się je zrozumieć. Jest
gotowy pod ich wpływem do zmiany własnego stanowiska.

FLZ_K2_K07 Absolwent jest gotów do współpracy z innymi. Potrafi współpracować w grupie, przyjmując w niej różne role,
w tym funkcje kierownicze; potrafi zarządzać zespołem.

FLZ_K2_K10 Absolwent jest gotów do tolerancyjnej postawy wobec przedstawicieli innych kultur, wyznań religijnych
i postaw światopoglądowych; szanuje odmienności, ale potrafi bronić wyznawanych przez siebie wartości.

FLZ_K2_K11 Absolwent jest gotów do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym; ma świadomość wagi dziedzictwa
kulturalnego w różnych jego przejawach, troszczy się o jego zachowanie i wnosi do niego własny wkład.

FLZ_K2_K12 Absolwent jest gotów do tego, by swoją postawą i wiedzą potwierdzać doniosłe znaczenie filozofii dla
dziedzictwa kultury europejskiej i jej współczesnej tożsamości.

FLZ_K2_K13 Absolwent jest gotów do tego, by przez refleksję filozoficzną przyczyniać się do kształtowania więzi
społecznych i rozwoju jednostek oraz grup społecznych.

FLZ_K2_K06 Absolwent jest gotów do efektywnego zarządzania własnym czasem; potrafi organizować pracę własną i
grupy, określać cele i oceniać stopień zaawansowania w ich osiąganiu, pomaga innym w organizacji pracy.

FLZ_K2_K09
Absolwent jest gotów do świadomego stosowania standardowych procedur rozstrzygania dylematów
związanych z wykonywanym zawodem. Rozpoznaje i  rozstrzyga dylematy, przewiduje możliwe sytuacje
konfliktowe i stara się im zapobiegać.

FLZ_K2_K08 Absolwent jest gotów do pełnienia funkcji kierowniczych. Wyznacza zadania, potrafi planować i ustalać
priorytety odpowiednich działań dla siebie i zespołu, którym kieruje.


