
MINIMUM PROGRAMOWE  KIERUNEK FILOZOFIA  I STOPIEŃ  

DLA STUDENTÓW MISH    ROZPOCZYNAJĄCYCH  STUDIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2017/18  

1. Po zaliczeniu obowiązkowej semiotyki logicznej (dla MISH) na I roku lub innych zajęć *,  

student, realizujący minimum na kierunku Filozofia będzie zobowiązany do:  

a. zaliczenia logiki I  albo logiki II w Instytucie Filozofii.   

b. zaliczenia Historii Filozofii II i Historii Filozofii analitycznej lub Historii filozofii 

nieanalitycznej.   

2. Student, realizujący minimum na kierunku Filozofia (I stopień) jest  zobowiązany do 

zrealizowania minimum jednego DOWOLNEGO fakultetu filozoficznego, w wymiarze 120 

godzin i 10 ECTS, zakończonego  egzaminem.  

Przedmiot  Godziny  Punkty ECTS  

Historia  
filozofii dla 
MISH albo   
Historia  
filozofii I ** 
 

60 (albo w 
zależności od 
wyboru 120)  

6 (albo w 
zależności od 
wyboru 10)   

Historia  
filozofii II  

120 10 

Historia  
Filozofii 
analitycznej 
albo Historia  
filozofii 
nieanalitycznej  

120  10  

Logika   
(logika I albo  
logika II) *** 

120  10 

Semiotyka 
logiczna albo 
logika II  ****  

60  
(albo w 
zależności od 
wyboru 120) 

5   
( albo w 
zależności od 
wyboru 10) 

Ontologia  120 10  

Epistemologia  120 10  

Etyka lub 
estetyka  

120 10  

Fakultet  120 10 

Seminarium  60 6 

Praca lic.  - 9 

RAZEM  Min. 1020 Min.96 
  

* zgodnie z zasadami minimum (por. tabela) student MISH realizujący minimum programowe na kierunku 
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 logiczna 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 .    

**Student realizujący minimum może wybrać przedmiot w wersji 120 godz., 10 ECTS  

*** Student realizujący minimum programowe  jest zobowiązany do realizowania logiki I lub logiki II .   

**** Student realizujący minimum programowe może zgodne z wyborem zatwierdzonym przez tutora  
realizować  semiotykę  dla MISH   albo pełen kurs  semiotyki.  

  

 

 

 

 


