
 

 

 

 
Zarządzenie Nr 357/2018/2019 

Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
 

z dnia 30 września 2019 r. 
 

w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Filozofii i wiedzy o społeczeństwie 
 
 
Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt. 2 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) zarządzam, co 
następuje: 

 
§ 1 

W Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu tworzy się Studia Podyplomowe Filozofii 
i wiedzy o społeczeństwie, zwane dalej Studiami. 

 
§ 2 

1. Absolwenci Studiów:  
1) będą mogli wykazać się specjalistyczną wiedzą w zakresie: historii filozofii, logiki, filozofii 

polityki i kultury, etyki epistemologii i ontologii teorii i uwarunkowań międzynarodowych 
stosunków politycznych, teorii polityki, współczesnej myśli politycznej, współczesnych 
instytucji politycznych państw industrialnych, podstaw gospodarki rynkowej, 
współczesnych instytucji  politycznych Polski, socjologii i socjotechniki;  

2) będą znali najważniejsze aspekty prawne funkcjonowania Unii Europejskiej, samorządu 
i wspólnot lokalnych; 

3) będą mogli wykazać się umiejętnościami w zakresie: 

− twórczego wykorzystania wiedzy filozoficznej i metodologicznej w formułowaniu 
hipotez i konstruowaniu krytycznych argumentacji; 

− interpretacji wydarzeń, klasyfikowania ich ważności, analizy czynników decydujących o 
przemianach, wykrywania prawidłowości procesów dziejowych, przyswajania dorobku 
kulturalnego od starożytności po czasy współczesne w przedmiocie historii i filozofii; 

− formułowania w mowie i na piśmie problemów filozoficznych, stawiania tezy oraz 
artykułowania własnych poglądów w sprawach społecznych i światopoglądowych; 

− analizowania złożonych argumentów filozoficznych, identyfikacji składających się na 
nie tez i założeń, ustalania zależności logicznych; 

− identyfikowania typowych strategii argumentacyjnych w wypowiedziach ustnych 
i pisemnych; 

− posiadania elementarnej  wiedzy na temat polskiego systemu prawnego, hierarchii 
źródeł prawa, roli prawa unijnego w systemie prawa Rzeczypospolitej Polskiej; 

− analizy podstawowych zagadnień oraz zjawisk związanych z przemianami 
społecznymi, politycznymi i kulturowymi na przestrzeni wieków; 

− rozumienia międzynarodowych relacji, które kształtują się między państwami; 

− wykorzystania wiedzy z zakresu teorii polityki w analizie istoty i mechanizmów 
kierujących polityką w jej najrozmaitszych aspektach; 

− znajomości istoty stosunków międzynarodowych i ich uwarunkowań;  

− prezentacji własnej oceny funkcjonowania administracji publicznej w Polsce oraz 
bieżących wydarzeń politycznych, związanych głównie z funkcjonowaniem samorządu 
terytorialnego w Polsce, a także jakości życia publicznego; 

− posiadania wiedzy na temat socjotechniki i jej roli w kreowaniu postaw społecznych; 
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− dobierania i wykorzystywania dostępnych materiałów, środków, metod i form pracy 
w celu projektowania i efektywnego realizowania działań dydaktycznych dla uczniów. 

2. Absolwenci Studiów będą posiadali kwalifikacje do nauczania przedmiotów w zakresie filozofii 
oraz wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. 

 
§ 3 

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych magisterskich posiadających 
przygotowanie pedagogiczne. 

 
§ 4 

1. Rekrutacja na Studia będzie odbywała się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów 
do wypełnienia limitu miejsc.  

2. O przyjęciu na Studia będzie decydowała kolejność zgłoszeń. 
 

§ 5 
Zajęcia prowadzone będą w systemie 3-semestralnym, zgodnie z programem Studiów ustalonym 
przez Senat UAM. 

 
§ 6 

Pracą Studiów kieruje nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora 
powołany przez Rektora. 

 
§ 7 

Sposób dokumentowania realizacji Studiów określa Regulamin studiów podyplomowych UAM. 
 

§ 8 
Absolwenci Studiów otrzymają świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Filozofii i wiedzy 
o społeczeństwie. 

 
§ 9 

Studia, o których mowa w § 1, prowadzone będą, począwszy od roku akademickiego 2019/2020. 
 

§ 10 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 

REKTOR 
 

 
Prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki 


