
Karta Modułu Kształcenia  
 

Kierunek studiów:  Finanse Rachunkowość i Podatki 
Forma studiów:  Stacjonarne, niestacjonarne 

Nazwa modułu kształcenia: Podstawy filozofii 
Rok studiów Semestr ECTS Formy zajęć i liczba 

godzin w planie studiów 

Studia 

stacjonarne 

Studia 

niestacjonarne 
1 1 2 

Wykład 30 12 

 

Założenia i cele kształcenia: 
Cel1: przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu filozofii, pojęć, nurtów filozoficznych i jej 
miejsca w systemie innych nauk.  

Cel2: przedstawienie filozofii jako dyscypliny naukowej wraz z jej interdyscyplinarnymi powiązaniami. 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: 

    brak 

 

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: 

Kod efektu 
Kod efektu 

kierunkowego 
Opis efektu  

EK1 

K1F_W01 

K1F_K01 

 

student ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filozofii w relacji  
do innych dyscyplin oraz o jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej 

EK2 

student zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady etyczno-moralne oraz 

wła ciwie identyfikuje kwestie etyczne i wła ciwie stosuje normy etyczne w 
odniesieniu do praktyk kulturowych 

EK3 

student samodzielnie zdobywa wiedzę – dokonuje tego przez czytanie 

obowiązującej literatury, czy samodzielne opracowanie materiałów celem 

zreferowania ich podczas zajęć 

EK4 

student rozumie i tworzy wypowiedzi, ustne i pisemne, zróżnicowane 
funkcjonalnie i stylistycznie w zależno ci od zadanego do opracowania 
materiału czy sposobu zaliczenia zdobytej wiedzy w ramach dyskusji, 

prezentacji czy końcowego zaliczenia ustn 

EK5 

student zna własne ograniczenia i rozumie potrzebę ciągłej pracy nad sobą  
w zakresie zdobywania i poszerzania wiedzy dotyczącej zagadnień, teorii, i 
nurtów filozoficznych celem możliwo ci obiektywnego ocenienia otaczającej 
go rzeczywisto ci 

EK6 student potrafi definiować i rozwiązywać proste problemy zawodowe 

 

Treści programowe  
Forma zajęć: wykład 

Kod Tematyka zajęć 

w1 
Zagadnienia filozofii w pierwszym jej okresie; pojęcia  
i terminy; Chronologia. 

w2 Zagadnienia filozofii drugiego okresu, chronologia, bilans okresu. 

w3 Zagadnienia okresu hellenistycznego, chronologia, bilans okresu. 

w4 Końcowy okres filozofii starożytnej. 
w5 Zestawienia filozofii wieków I – V, chronologia. 

w6 Filozofia redniowiecza. 
w7 Filozofia nowożytna. 
w8 Filozofia O wiecenia we Francji. 
w9 Filozofia w XIX wieku. 

w10 Filozofia w XX wieku. 

 

Metody kształcenia (narzędzia dydaktyczne): 
MK1: Wykład  

MK2: Dyskusja  

 

 

 



Sposób weryfikacji efektów kształcenia: 
Ocena podsumowująca: 
OP1: zaliczenie ustne 

 

Nakład pracy studenta 
Studia 

stacjonarne 

Studia  

niestacjonarne 

Łączna liczba godzin pracy studenta: 50 

Łączna liczba punktów ECTS: 2 

 

 


