
MINIMUM PROGRAMOWE DLA STUDENTÓW KOLEGIUM MISH 

FILOZOFIA 
Studia I stopnia 

Dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2021/2022 

(1) Student realizujący minimum jest zobowiązany do zaliczenia logiki I lub logiki II. 

(2) Zgodnie z zasadami przedstawionymi w tabeli student MISH realizujący minimum na kierun-
ku filozofia (I stopień) może, w porozumieniu z tutorem, wybrać jeden spośród następujących 
układów przedmiotów: 1) logika I + semiotyka logiczna dla MISH 2) logika I + semiotyka logicz-
na w wersji pełnej (dla kierunku Filozofia) 3) logika I i logika II 4) logika II i semiotyka logiczna 
dla MISH 5) logika II + semiotyka logiczna w wersji pełnej . 

Nazwa przedmiotu Forma zajęć - liczba 
godzin

Razem - liczba  
godzin

Punkty ECTS Forma zaliczenia

Wykład Semin. Ćw.

Historia filozofii I 30 90 120 10 egzamin

Historia filozofii II 60 60 120 10 egzamin

Historia filozofii analitycznej  
albo 
Historia filozofii nieanalitycznej

60 60 120 10 egzamin

Logika I 
lub 
Logika II (1)

60 60 120 10 egzamin

Semiotyka logiczna 
lub 
Logika II (2) 

120 albo 60 
(zależnie 

 od wyboru)

10 albo 5 
(zależnie 

 od wyboru)

egzamin albo  
zaliczenie na ocenę  

(zależnie  
od wyboru)

Epistemologia 60 60 120 10 egzamin

Ontologia 60 60 120 10 egzamin

Etyka 
albo  
Estetyka

60 60 120 10 egzamin

Fakultet (3) 60 60 120 10 egzamin

Seminarium dyplomowe(4) 60 60 13 zaliczenie

SUMA:  
nie mniej niż 
1080 godzin 

SUMA:  
nie mniej niż 

98 ECTS



(3) Fakultety: 
• Fakultety dwusemestralne (60 godz. wykładu + 60 godz. ćwiczeń, 10 ECTS): estetyka; fi-

lozofia społeczna; filozofia polityki; filozofia kultury; filozofia religii; filozofia nauki; filozo-
fia języka; filozofia umysłu; semiotyka logiczna; logika II; historia filozofii analitycznej; hi-
storia filozofii nieanalitycznej. 

• Fakultety jednosemestralne (30 godz. wykładu + 30 godz. ćwiczeń, 5 ECTS): filozofia ma-
tematyki; filozofia działania; metaetyka; logika III; filozofia starożytna; filozofia średnio-
wieczna; historia filozofii nowożytnej I; historia filozofii nowożytnej II; historia filozofii pol-
skiej I; historia filozofii polskiej II. 

Łącznie w trakcie studiów I i II stopnia określony fakultet lub zajęcia będące elementem tego fa-
kultetu (wykład) można wykorzystać do rozliczenia etapu studiów tylko jeden raz. 

(4) Seminarium dyplomowe to przedmiot składający się z wybranego przez studenta seminarium 
(w wymiarze 60 godzin) oraz indywidualnych konsultacji studenta z opiekunem pracy. 


