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Załącznik nr 12 
 
 

PROGRAM KSZTAŁCENIA W KOLEGIUM DOKTORSKIM FILOZOFII  
SZKOŁY DOKTORSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

w dyscyplinie naukowej -  filozofia  

Program kształcenia w Kolegium Doktorskim Filozofii uwzględnia rekomendacje 
Seminarium Bolońskiego „Doctoral Programmes for the European Knowledge Society”, 
które odbyło się w 2005 r. w Salzburgu z inicjatywy austriackiego Ministerstwa Edukacji, 
Nauki i Kultury, niemieckiego Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Europejskiego 
Stowarzyszenia Uniwersytetów. Rekomendacje i wnioski z seminarium są niezmiennie 
promowane przez Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów. Uruchamiając nowy 
program w Kolegium Doktorskim Filozofii szczególny nacisk kładziemy na trzy spośród 
rekomendacji, które zamierzamy wdrażać: 

 głównym komponentem kształcenia jest prowadzenie przez doktorantów 
samodzielnych badań, 

 doktoranci są postrzegani jako profesjonaliści, którzy mają znaczący wkład 
w poszerzanie wiedzy, 

 program kształcenia doktorantów zakłada promowanie mobilności, zarówno 
w wymiarze międzynarodowym, jak i pomiędzy uczelnią i innymi podmiotami, 
a w ramach uczelni pomiędzy dyscyplinami. 

 
Założenia programu Kolegium Doktorskiego Filozofii  

1. Kształcenie w Kolegium Doktorskim Filozofii odbywa się w języku polskim lub języku 
angielskim.  

2. Program kształcenia w ramach Kolegium Doktorskim Filozofii składa się z trzech grup 
przedmiotów:  
 
 OU  – przedmioty ogólnouniwersyteckie (m.in. zajęcia z zakresu prawa, etyki 

badań naukowych oraz metod dydaktycznych w szkole wyższej), 
 ZW – przedmioty realizowane w ramach kolegiów na Wydziale Nauk Społecznych, 
 ZK – przedmioty oferowane dla doktorantów w ramach Kolegium Doktorskiego 

Filozofii. 
 

Wybór przedmiotów opcyjnych powinien zostać uzgodniony z promotorem przed 
rozpoczęciem semestru, w którym przedmiot jest realizowany. Wyjątek stanowią 
zajęcia opcyjne realizowane w semestrze pierwszym, w którym wybór powinien zostać 
dokonany w konsultacji z opiekunem naukowym.  
 

3. Doktoranci uczą się i kształcą zarówno w ramach zajęć zorganizowanych, jak 
i funkcjonowania w środowisku naukowym.  

4. W celu realizacji efektów kształcenia przewiduje się także inne obowiązki doktoranta, 
które wpisane zostaną w indywidualny plan badawczy opracowywany w uzgodnieniu 
z promotorem lub promotorami i uwzględniający w szczególności harmonogram 
przygotowania rozprawy doktorskiej oraz elementy takie, jak:  
 
 prowadzenie badań naukowych i składanie z nich sprawozdań, 
 praktykę zawodową w postaci prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestnictwa 

w zajęciach prowadzonych przez nauczyciela akademickiego - minimum 15 godz. 
w całym cyklu kształcenia, nie więcej niż 60 godz. w ciągu roku akademickiego,  

 odbywanie dyżurów konsultacyjnych,  
 czynne uczestnictwo w konferencjach naukowych i innych wydarzeniach 

naukowych (np. wykładach gościnnych, szkołach letnich) – nie mniej niż 1 
konferencja/wydarzenie w ciągu roku akademickiego,  
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 udział w pracach organizacyjnych na uczelni, w szczególności w jednostce, 
w której zatrudniony jest promotor, lub w organizacji konferencji doktoranckiej, 

 czynny udział w działaniach popularyzujących naukę (np. wystąpienie na Festiwalu 
Nauki, organizacja wydarzeń popularyzatorskich, prezentacje popularnonaukowe) 
– nie mniej niż jedno wydarzenie w ciągu roku akademickiego, 

 udział w mobilności krajowej lub zagranicznej w ramach współpracy z innymi 
ośrodkami badawczymi (np. program Erasmus+, Most, wykłady gościnne w innych 
uczelniach, staże dydaktyczne i badawcze w innych uczelniach) – co najmniej 1 
forma mobilności w całym cyklu kształcenia, 

 przygotowanie w całym cyklu kształcenia co najmniej 1 artykułu naukowego 
opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach 
z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu 
w ostatecznej formie były ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami 
wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. B Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 
„Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” lub 1 monografii naukowej wydanej przez 
wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było 
ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 
267 ust. 2 pkt 2 lit. a, albo rozdziału w takiej monografii. 

 
5. Indywidualny plan badawczy przedstawiany jest przez doktoranta Radzie Dyscypliny 

właściwej dla filozofii w terminie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia kształcenia 
6. Doktorant ma obowiązek uczestniczenia w wydarzeniach naukowych takich jak 

seminaria wydziałowe, instytutowe, konferencje naukowe, sympozja, zjazdy, wykłady 
gościnne. 

7. Osiągnięcie efektów kształcenia można potwierdzić także na podstawie zajęć 
zaliczonych w innych kolegiach Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, 
a także w innych uczelniach, zarówno w kraju (np. w ramach programu MOST), jak 
i za granicą (np. w ramach programu Erasmus+).  

8. Doktorant obowiązany jest do odbycia praktyki zawodowej w postaci prowadzenia 
zajęć dydaktycznych lub uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez nauczyciela 
akademickiego. 
 
8.1. Wymiar praktyk zawodowych nie może być większy niż 60 godzin w roku 

akademickim i nie mniejszy niż 15 godz. w całym cyklu kształcenia. Realizowany 
jest od 3 do 8 semestru. Metodą weryfikacji jest zaliczenie bez oceny dokonywane 
przez koordynatora/opiekuna danego przedmiotu lub promotora na podstawie 
hospitacji.  

8.2. Zasadniczą formą realizacji obowiązku praktyki zawodowej jest prowadzenie przez 
doktoranta zajęć dydaktycznych.  

8.3. Z obowiązku prowadzenia zajęć dydaktycznych doktorant może być zwolniony na 
zasadach opisanych w regulaminie szkoły doktorskiej. Zwolnienia udziela kierownik 
kolegium Szkoły Doktorskiej. 

8.4. O wymiarze i rodzaju prowadzonych zajęć decyduje – w uzgodnieniu 
z promotorem - kierownik jednostki dydaktycznej, w której zatrudniony jest 
promotor doktoranta. W zakresie uczestnictwa doktoranta w zajęciach nauczyciela 
akademickiego o ich wymiarze i rodzaju decyduje promotor, wskazując zajęcia, 
w których doktorant ma uczestniczyć. 
 

9. Doktorant obowiązany jest do odbywania dyżurów konsultacyjnych. Szczegółowe 
zasady realizacji i wymiar dyżurów konsultacyjnych regulują odrębne przepisy. 

10. Doktorant ma obowiązek aktywnego uczestnictwa w pracach organizacyjnych uczelni 
oraz jednostki w której odbywa kształcenie w ramach Szkoły Doktorskiej.  

11. Do obowiązków doktoranta należy w szczególności uczestnictwo w przygotowaniu 
organizowanych konferencji, sympozjów, zjazdów i wykładów gościnnych, a także 
pomoc w przeprowadzaniu egzaminów. 

12. Kształcenie doktoranta kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej. 
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Program kształcenia / Curriculum 
Skróty / Abbreviations 
 
OU  – przedmiot ogólnouniwersytecki  / course offered at the University level  
ZW  – przedmiot realizowany w ramach kolegiów na wydziale /  course offered by the Faculty’s Colleges 
ZK – przedmiot oferowany dla doktorantów w ramach Kolegium Doktorskiego Filozofii / course offered by the Doctoral College of Philosophy   
 
I rok, 1 semestr / 1st year, 1st semester 
 

Przedmiot / Course Rodzaj zajęć / 
Course type 

Forma realizacji / 
Course form 

Forma 
zaliczenia / 
Type of 
assessment  

Liczba godzin 
/ number of 

hours  

Efekty uczenia się / 
Learning outcomes  

 

Seminarium doktoranckie  
z promotorem / 
Doctoral Seminar with 
Supervisor  

ZK Seminarium / Seminar Zaliczenie  
na ocenę / Final 
grade 

16 SD_K01 
SD_U07 
SD_U08 

Przygotowanie projektu 
badawczego (I) / Research 
Design (I) 

ZK Seminarium / Seminar Zaliczenie  
na ocenę / Final 
grade 

14 SD_U01 
SD_U02 

 
Filozofia praktyczna 
(wykład I) / Practical 
Philosophy 

ZK Wykład / Lecture Zaliczenie na 
ocenę  / Final 
grade  

10 SD_W01 
SD_W02 
SD_W05 

Metodologia ogólna / 
General Methodology   

OU 
 

Wykład / Lecture Egzamin / Exam 30 SD_W03 

Logika LUB Ontologia  
i epistemologia (do wyboru 
1 z 2) / Logics OR Ontology 
and Epistemology (optional 
1 out of 2) 

ZW Konwersatorium / 
Tutorial  

Zaliczenie  
na ocenę / Final 
grade  

14 SD_W03 
SD_U01 

Pisanie tekstów 
akademickich  / Academic 
Writing  

ZW Warsztat / Workshop Zaliczenie bez 
oceny / Final 
credit  

10 SD_U04 

Lektorat z języka polskiego  
dla  obcokrajowców / Polish 
for Foreigners  

OU Ćwiczenia / Class 
instruction 

Zaliczenie  
na ocenę  / 
Final grade  

(30) - 

X X X Razem / Total 94 (124)  
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I rok, 2 semestr / 1st year, 2nd semester 
 

Przedmiot / Course Rodzaj zajęć 
/ Course 
type 

Forma realizacji / 
Course form 

Forma 
zaliczenia /  
Type of 
assessment  

Liczba godzin 
/ Number of 

hours  

Efekty uczenia się / Learning 
outcomes  

 

Seminarium doktoranckie  
z promotorem / 
Doctoral Seminar with 
Supervisor  

ZK Seminarium / 
Seminar 

Zaliczenie  
na ocenę / 
Final grade 

16 SD_K01 
SD_U07 
SD_U08 

Przygotowanie projektu 
badawczego (II) / Research 
Design (II) 

ZK Seminarium / 
Seminar 

Zaliczenie  
na ocenę / 
Final grade 

14 SD_U01 
SD_U02 

Krytyka źródeł historycznych w 
filozofii (wykład II) / Criticism of 
Historical Sources in Philosophy 

ZK Wykład / Lecture Zaliczenie na 
ocenę / Final 
grade 

10 SD_W01 
SD_W02 
SD_W05 

Pozyskiwanie środków na 
badania naukowe  
i zarządzanie projektami 
badawczymi / Applying for 
Research Grants and Managing 
Research Projects   

ZW Warsztat / Workshop Zaliczenie  
bez oceny / 
Final credit 

14 SD_U05 
SD_U07 

Metody badań społecznych LUB 
Metody badawcze w naukach 
humanistycznych (do wyboru 1 z 
2) / Methods of Social Research 
OR Research Methods in 
Humanities 
(optional 1 out of 2) 

ZW Warsztat / Workshop  Zaliczenie na 
ocenę / Final 
grade 

14 SD_W03 
SD_U01 

 

Dydaktyka w szkole wyższej / 
Teaching in Higher Education  
 

OU  Warsztat  / 
Workshop 

Zaliczenie  
bez oceny / 
Final credit 

30 SD_U09 

Lektorat z języka polskiego dla 
obcokrajowców / Polish for 
Foreigners  

OU Ćwiczenia  / Class 
instruction  

Egzamin / 
Exam 

(30) - 

X X X Razem 98 (128)  
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Zasady zaliczania I roku (semestr 1-2): 
 Doktorant zobowiązany jest do zaliczenia przedmiotów, przewidzianych w danym 

semestrze, przedłożenia roboczej wersji artykułu o objętości 25 000 – 30 000 
znaków ze spacjami nawiązującego do jednego z wykładów oraz do przedstawienia 
pisemnego sprawozdania z przebiegu pracy naukowej, potwierdzonego 
i zaopiniowanego przez promotora, 

 Sprawozdanie z przebiegu pracy naukowej obejmuje w szczególności: informacje 
o przygotowanych i opublikowanych pracach naukowych, wystąpieniach 
i uczestnictwie w konferencjach naukowych i innych formach aktywności naukowej 
oraz informacje o postępach w pracy nad rozprawą doktorską. W sprawozdaniu 
opiniowane są także aktywność i umiejętności dydaktyczne doktoranta. 

 Dodatkowym warunkiem jest także przygotowanie indywidualnego planu 
i projektu badawczego zawierającego w szczególności harmonogram 
przygotowania rozprawy doktorskiej i jego prezentacja przed 3-osobową 
Komisją powołaną przez kierownika Kolegium Doktorskiego Filozofii 
spośród członków Rady Dyscypliny Naukowej. 

 
The rules of completing 1st year (semester 1-2): 

 The doctoral student is obliged to complete all courses envisaged during the given 
semester, submit the draft version of the paper, 25 000 – 30 000 characters long 
including the spaces, referring to one of the lectures and present a written scientific 
progress report confirmed and reviewed by the supervisor, 

 The scientific progress report shall include specifically: information on prepared and 
published scientific papers, presentations and participation in scientific conferences 
and other forms of scientific activity and information on the progress of works on 
doctoral thesis. The report shall also assess the activity and didactical skills of the 
doctoral student. 

 The additional condition also concerns preparation of individual plan and 
research project containing specifically the schedule of preparation of 
doctoral thesis and its presentation to the three-member Committee 
appointed by the head of the Doctoral College of Philosophy from the 
members of the Council of Discipline competent for philosophy.  
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II rok, 3 semestr / 2nd year, 3rd semester 
 

Przedmiot / Course Rodzaj zajęć / 
Course type 

Forma 
realizacji / 
Course form 

Forma 
zaliczenia / 
Type of 
assessment  

Liczba 
godzin / 
Number of 
hours  

Efekty uczenia się / 
Learning outcomes  

 

Seminarium doktoranckie  
z promotorem / Doctoral Seminar 
with Supervisor 

ZK Seminarium / 
Seminar 

Zaliczenie  
na ocenę / Final 
grade 

6 SD_K01 
SD_U07 
SD_U08 

Wykład monograficzny lub 
konwersatorium do wyboru  
(Wykład I) / Monographic Lecture 
OR Tutorial of Choice (lecture I) 

ZK Wykład / Lecture Zaliczenie  
bez oceny / Final 
credit 

10 SD_W01 
SD_W02 
SD_W05 

Wykład monograficzny lub 
konwersatorium do wyboru  
(Wykład II) / Monographic Lecture 
OR Tutorial of Choice (lecture II) 

ZK Wykład / Lecture Zaliczenie na 
ocenę / Final 
grade 

10 SD_W01 
SD_W02 
SD_W05 

Metody  
analizy danych ilościowych LUB 
Metody analizy tekstu (I) (do 
wyboru 1 z 2) / Methods of 
Quantitative Data Analysis OR 
Methods of Text Analysis (I) 
(optional 1 out of 2) 

ZW Warsztat / 
Workshop 

Zaliczenie na 
ocenę / Final 
grade 

30 SD_W03 
SD_U01 

Etyka badań naukowych / Ethics in 
Research 

OU Konwersatorium 
/ Tutorial 

Zaliczenie  
bez oceny / Final 
credit 

10 SD_W06 
SD_K02 
SD_K03 

 
X X X Razem 66  
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II rok, 4 semestr / 2nd year, 4th semester 
 

Przedmiot / Course Rodzaj zajęć / 
Course type 

Forma 
realizacji / 
Course form 

Forma 
zaliczenia /  
Type of 
assessment  

Liczba 
godzin / 
Number of 
hours  

  
Efekty uczenia się / 
Learning outcomes  

 
Seminarium doktoranckie  
z promotorem / 
Doctoral Seminar with Supervisor 

ZK Seminarium / 
Seminar 

Zaliczenie  
na ocenę / Final 
grade 

6 SD_K01 
SD_U07 
SD_U08 

Wykład monograficzny lub 
konwersatorium do wyboru  
(Wykład III)/ Monographic Lecture 
OR Tutorial of Choice (lecture III) 

ZK Wykład / Lecture Zaliczenie  
bez oceny / Final 
credit 

10 SD_W01 
SD_W02 
SD_W05 

Wykład monograficzny lub 
konwersatorium do wyboru  
(Wykład IV)/ Monographic Lecture 
OR Tutorial of Choice (lecture III) 

ZK Wykład / Lecture Zaliczenie na 
ocenę / Final 
grade 

10 SD_W01 
SD_W02 
SD_W05 

Metody  
analizy danych jakościowych LUB 
Metody analizy tekstu (II) (do 
wyboru 1 z 2) / Methods of 
Qualitative Data Analysis OR 
Methods of Text Analysis (II) 
(optional 1 out of 2) 

ZW Warsztat / 
Workshop 

Zaliczenie na 
ocenę / Final 
grade 

30 SD_W03 
SD_U01 

Upowszechnianie wyników badań 
naukowych  
LUB Współpraca nauki z 
otoczeniem społeczno-
gospodarczym (do wyboru 1 z 2) / 
Dissemination of the Results of 
Scientific Research OR The 
Cooperation between Science and 
its Socio-Economic Environment 
(optional 1 out of 2) 

ZW Warsztat / 
Workshop 

Zaliczenie  
bez oceny / Final 
credit 

10 SD_W07 
SD_U03 
SD_U05 
SD_U06 
SD_K02 
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Prawne podstawy badań 
naukowych LUB Prawo autorskie w 
pracach naukowych (do wyboru 1 z 
2) / Legal Basis of Scientific 
Research OR Copyright Law in 
Scientific Research (optional 1 out 
of 2) 

OU 
 

Wykład / Lecture Zaliczenie  
bez oceny / Final 
credit 

6 SD_W04 
SD_W06 
SD_K03 

X X X Razem 72  
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Uwaga: 
 Wykłady (w) i konwersatoria (k) mają charakter opcjonalny. Wstępna oferta kursów 

do wyboru z zakresu filozofii: Archetyp i obraz. Antropologiczne spojrzenie na 
procesy wyobrażania (w), Filozoficzne konteksty zwrotu ikonicznego (w), Mistycyzm 
w chrześcijaństwie wschodnim (w), Wielkie spory filozofii (w); Estetyczne wymiary 
polityczności (k), Estetyka w praktyce (k), Jednostka i społeczeństwo 
w amerykańskiej neopsychoanalizie (k), Metodologia nauk społecznych. 
Perspektywa historyczna (k), Porządek społeczny a walka o uznanie. Współczesne 
koncepcje filozofii politycznej (k), Retoryka stosowana (k), Współczesna 
antropologia filozoficzna (k), Współczesne ontologie polityczne (k). 

 
Zasady zaliczania II roku (semestr 3-4): 
 

 Doktorant zobowiązany jest do zaliczenia przedmiotów, przewidzianych w danym 
semestrze, przedłożenia roboczej wersji artykułu o objętości 25 000 – 30 000 
znaków ze spacjami nawiązującego do jednego z wykładów oraz do przedstawienia 
pisemnego sprawozdania z przebiegu pracy naukowej, potwierdzonego 
i zaopiniowanego przez promotora, 

 Sprawozdanie z przebiegu pracy naukowej obejmuje w szczególności: informacje 
o przygotowanych i opublikowanych pracach naukowych, wystąpieniach 
i uczestnictwie w konferencjach naukowych i innych formach aktywności naukowej 
oraz informacje o postępach w pracy nad rozprawą doktorską. W sprawozdaniu 
opiniowane są także aktywność i umiejętności dydaktyczne doktoranta. 

 Dodatkowy warunek: Zewnętrzna ocena indywidualnego planu i projektu 
badawczego. Ocena śródokresowe w połowie okresu kształcenia określonego 
w programie kształcenia. Ocena śródokresowa kończy się wynikiem pozytywnym 
albo negatywnym. 

Note: 
 

 Monographic lectures (m) and tutorials (t) are optional. The programme includes 
the initial proposal of courses: Archetype and Image: Anthropologic View on 
Imagerious Process (m)  Great Philosophical Disputes (m), Mysticism in Eastern 
Christianity (m), Philosophical Contexts of Iconic Turn (m); Aesthetics Dimensions 
of the Political (t), Aesthetics in Practice (t), Applied Rhetoric (t), Contemporary 
Philosophical Anthropology (t), Contemporary Political Ontologies (t), Individual and 
his Society in American Neo-Psychoanalysis (t), Methodology of Social Science: A 
Historical Perspective (t), Social Order and the Struggle for Recognition: 
Contemporary Approaches in Political Philosophy (t). 

 
The rules of completing 2nd year (semester 3-4): 
 

 The doctoral student is obliged to complete all courses envisaged during the given 
semester, submit the draft version of the paper, 25 000 – 30 000 characters long 
including the spaces, referring to one of the lectures and present a written scientific 
progress report confirmed and reviewed by the supervisor, 

 The scientific progress report shall include specifically: information on prepared and 
published scientific papers, presentations and participation in scientific conferences 
and other forms of scientific activity and information on the progress of works on 
doctoral thesis. The report shall also assess the activity and didactical skills of the 
doctoral student. 

 The additional condition: external assessment of individual plan and scientific 
project. Mid-term assessment halfway through education period defined in the 
curriculum. The mid-term assessment shall end with either positive or negative 
result. 
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III-IV rok, 5 – 8 semestr / 3rd - 4th year, 5-8th semester 
 

Przedmiot / Course Rodzaj zajęć / 
Course type 

Forma realizacji / 
Course form 

Forma zaliczenia 
/ Type of 
assessment  

Liczba godzin / 
Number of hours  

Efekty 
uczenia się/ 

Learning 
outcomes  

 
Seminarium doktoranckie  
z promotorem / 
Doctoral Seminar with 
Supervisor 

ZK Seminarium / 
Seminar 

Zaliczenie  
na ocenę / Final 
grade 

6 godz. na semestr /  
6 hours per semester 

SD_K01 
SD_U07 
SD_U08 

X X  Razem 24  
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Zasady zaliczania III i IV roku (semestr 5-8): 
 

 Zaliczenie następuje na podstawie pozytywnego zaliczenia przedmiotów 
przewidzianych w danym semestrze oraz pozytywnej opinii promotora, 

 Doktorant zobowiązany jest do przedstawienia pisemnego sprawozdania 
z przebiegu pracy naukowej, potwierdzonego i zaopiniowanego przez promotora, 

 Sprawozdanie z przebiegu pracy naukowej obejmuje w szczególności: informacje 
o przygotowanych i opublikowanych pracach naukowych, wystąpieniach 
i uczestnictwie w konferencjach naukowych i innych formach aktywności naukowej 
oraz informacje o postępach w pracy nad rozprawą doktorską. W sprawozdaniu 
opiniowane są także aktywność i umiejętności dydaktyczne doktoranta. 

 
The rules of completing 3rd and 4th year (semester 5-8): 
 

 The doctoral student is obliged to complete all courses envisaged during the given 
semester and present a written scientific progress report confirmed and reviewed 
by the supervisor, 

 The scientific progress report shall include specifically: information on prepared and 
published scientific papers, presentations and participation in scientific conferences 
and other forms of scientific activity and information on the progress of works on 
doctoral thesis. The report shall also assess the activity and didactical skills of the 
doctoral student. 

 The additional condition: external assessment of individual plan and scientific 
project. Mid-term assessment halfway through education period defined in the 
curriculum. The mid-term assessment shall end with either positive or negative 
result. 

 
Razem zajęć dydaktycznych: 354 godz.  / Doctoral curriculum total: 354 hours 
(414 godz. dla studentów zagranicznych z uwzględnieniem języka polskiego) 
(414 hours for foreigners including the Polish language course) 
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II, III i IV rok/ 2nd, 3rd and 4th year 
 
Przedmiot / Course Rodzaj zajęć / 

Course type 
Forma realizacji / 
Course form 

Forma zaliczenia / 
Type of assessment  

Liczba godzin / 
Number of hours  

Efekty 
uczenia się / 

Learning 
outcomes 

 
Praktyka dydaktyczna  / 
Teaching Internship 

ZW Praktyka  / 
Internship 

Zaliczenie  
bez oceny / Final 
credit 

Nie mniej niż 15 
godz. w cyklu 

kształcenia i nie 
więcej niż 60 
godz. w roku 

akademickim / not 
less than 15 hours 

during entire 
programme and 

not more than 60 
hours per year 

 

SD_U08 
SD_U09 

 
 
Razem praktyki: 15-180 godz.  
Teaching internship total: 15-180 hours 
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Efekty uczenia się w Kolegium Doktorskim Filozofii  
Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego 

dyscyplina naukowa - filozofia 

Wiedza: zna i rozumie 
Poziom 8 Kod 

składnika 
opisu 

Wyszczególnienie: Kod  

 
Zakres i głębia – 
kompletność 
perspektywy 
poznawczej i 
zależności 

P8S_WG Istniejące paradygmaty oraz 
światowy i krajowy dorobek 
teoretyczny z zakresu filozofii, 
które potrafi rozwijać i 
twórczo stosować w 
działalności badawczej. 
 

SD_W01 
 
 
 

Główne tendencje rozwojowe 
w zakresie filozofii, w tym te o 
charakterze inter- i 
transdyscyplinarnym, 
opisujące i wyjaśniające 
zmiany społeczne na poziomie 
lokalnym, regionalnym, 
państwowym oraz 
międzynarodowym. 
 

SD_W02 
 
 
 
 
 

Metodologię ogólną 
prowadzenia badań 
naukowych, w tym założenia 
ontologiczne i 
epistemologiczne, oraz 
metodologię badań 
filozoficznych, uwzględniające 
najnowsze osiągnięcia 
naukowe. 
 

SD_W03 
 
 
 
 

Zasady upowszechniania 
wyników działalności 
naukowej w zakresie prawa 
autorskiego oraz zasad 
etycznych regulujących proces 
badawczy i publikowanie prac 
naukowych. 

SD_W04 

 
Kontekst – 
uwarunkowania, 
skutki 

P8S_WK Fundamentalne dylematy 
filozoficzne związane z 
procesami zmian politycznych, 
społecznych i kulturowych. 

SD_W05 
 
 
 
 

Ekonomiczne, prawne, 
etyczne i inne istotne 
uwarunkowania działalności 
naukowej w zakresie filozofii. 
 

SD_W06 
 
 
 

Podstawowe zasady transferu 
wiedzy do sfery gospodarczej i 
społecznej oraz 
komercjalizacji wyników 
działalności naukowej i know-
how związanego z tymi 
wynikami. 
 
 

SD_W07 
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Umiejętności: potrafi 
Poziom 8 Kod 

składnika 
opisu 

Wyszczególnienie:  

Wykorzystanie 
wiedzy – 
rozwiązywane 
problemy 
i wykonywane 
zadania 

P8S_UW Twórczo identyfikować, 
formułować i innowacyjnie 
rozwiązywać problemy 
naukowe z wykorzystaniem 
metodologii ogólnej 
prowadzenia badań 
naukowych oraz teorii i 
metodologii badań w zakresie 
filozofii, w tym: definiować cel 
i przedmiot badań naukowych, 
formułować hipotezy 
badawcze, twórczo stosować 
metody, techniki i narzędzia 
badawcze, z uwzględnieniem 
szczególnej roli dyscypliny w 
badaniach 
interdyscyplinarnych. 
 

SD_U01 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokonywać krytycznej analizy 
wyników dotychczasowych 
badań naukowych, 
działalności eksperckiej i 
innych prac o charakterze 
twórczym oraz ich wkładu w 
rozwój wiedzy z zakresu 
filozofii. 

SD_U02 
 
 
 
 
 

Przekazywać wyniki własnych 
badań i działalności naukowej 
do sfery gospodarczej i 
społecznej. 

SD_U03 

Komunikowanie się 
– odbieranie i 
tworzenie 
wypowiedzi, 
upowszechnianie 
wiedzy w 
środowisku 
naukowym i 
posługiwanie 
się językiem obcym 

P8S_UK Komunikować się na tematy 
specjalistyczne związane z 
teoriami i badaniami z zakresu 
filozofii w stopniu 
umożliwiającym aktywne 
uczestnictwo w 
międzynarodowym środowisku 
naukowym. 

SD_U04 
 
 
 
 
 

Upowszechniać wyniki 
działalności naukowej w 
różnych środowiskach 
społecznych, inicjować debatę 
i uczestniczyć w dyskursie 
naukowym związanym z 
tematyką realizowanych 
badań. 

SD_U05 
 
 
 
 

Posługiwać się językiem 
obcym na poziomie B2 
Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego w 
stopniu umożliwiającym 
uczestnictwo w 
międzynarodowym środowisku 
naukowym i zawodowym. 
 
 

SD_U06 
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Organizacja 
pracy – planowanie i 
praca 
zespołowa 

P8S_UO Planować i realizować 
indywidualne i zespołowe 
przedsięwzięcia badawcze lub 
twórcze, także w środowisku 
międzynarodowym, 
korzystając z wiedzy z 
zakresu filozofii. 

SD_U07 

Uczenie się – 
planowanie 
własnego rozwoju i 
rozwoju 
innych osób 

P8S_UU Samodzielnie planować i 
działać na rzecz własnego 
rozwoju oraz inspirować i 
organizować rozwój innych 
osób. 
 

SD_U08 
 
 
 

Planować zajęcia lub grupy 
zajęć z zakresu filozofii i 
realizować je z 
wykorzystaniem 
nowoczesnych metod i 
narzędzi. 

SD_U09 
 
 

Kompetencje społeczne: jest gotów do 
Poziom 8 Kod 

składnika 
opisu 

Wyszczególnienie:  

Oceny – krytyczne 
podejście 

P8S_KK Krytycznej oceny istniejącego 
dorobku w zakresie filozofii i 
jej subdyscyplin, a także 
własnego wkładu w rozwój tej 
dyscypliny oraz jest gotów do 
uznawania jej znaczenia w 
rozwiązywaniu problemów 
poznawczych i praktycznych. 
 

SD_K01 
 
 
 

Odpowiedzialność – 
wypełnianie 
zobowiązań 
społecznych i 
działanie  na rzecz 
interesu publicznego 

P8S_KO Wypełniania zobowiązań 
społecznych badaczy 
reprezentujących dyscyplinę 
filozofia, inicjowania działań 
na rzecz interesu publicznego 
w oparciu o stan wiedzy w 
zakresie tej dyscypliny oraz 
myślenia i działania w sposób 
przedsiębiorczy. 

SD_K02 

Rola zawodowa – 
niezależność i 
rozwój etosu 

P8S_KR Podtrzymywania i rozwijania 
etosu środowisk badawczych i 
twórczych, w szczególności w 
obszarze filozofii, w tym: 
 prowadzenia działalności 

naukowej w sposób 
niezależny,  

 respektowania zasady 
publicznej własności 
wyników działalności 
naukowej, z 
uwzględnieniem zasad 
ochrony własności 
intelektualnej 

SD_K03 

 

 

 


