
Regulamin dyplomowania 

na studiach pierwszego i drugiego stopnia kierunku „filozofia” 

prowadzonym na  

Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 
 
 

zatwierdzony przez Radę Kierunku filozofia w dniu 4 lutego 2020r.  
 
 

zatwierdzony przez Radę Kolegium I w dniu 10 marca 2020r. 
 
 
 

 
§1 

Podstawy prawne 
1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. 
U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) 
2. Zarządzenie Nr 60/2017/2018 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z 
dnia 3 lipca 2018 r. 
3. Regulamin Studiów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 92/2018/2019 Senatu UKW z dnia 25 kwietnia 2019 r.  
4. Zarządzenie Nr 28/2018/2019 Rektora UKW z dnia 8 kwietnia 2019 r.  
w sprawie zasad składania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem 
systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) oraz sprawdzania prac dyplomowych z 
wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA) 

 
 

§2 
 

1. Egzamin dyplomowy odbywa się w formie ustnej.  
2. Warunkiem koniecznym przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest 
przedłożenie pracy dyplomowej.   
3. Egzamin dyplomowy składa się z trzech części: 
     - prezentacji przez studenta pracy dyplomowej, 
     - odpowiedzi na pytanie promotora,  
     - odpowiedzi na pytanie recenzenta.  
4. Prezentacja przez studenta pracy dyplomowej dotyczy:  
- zasadności podjęcia badań i celów badawczych, 
- zakresu merytorycznego,  

            - charakterystyki  literatury i materiałów o charakterze źródłowym, 
            - zastosowanych metod,  

- wniosków wypływających z realizacji zagadnienia badawczego.  
5. Pytania na egzaminie dyplomowym są formułowane na podstawie listy 
zagadnień określonych w załącznikach do niniejszego Regulaminu  
i udostępnionych studentom na stronie Instytutu 
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6. Każda z części egzaminu jest oceniana osobno. Warunkiem zdania egzaminu 
dyplomowego jest uzyskanie przez Studenta ocen pozytywnych za wszystkie pytania. 
Ocenę egzaminu dyplomowego stanowi ocena wyliczona zgodnie z algorytmem 
zamieszczonym w Regulaminie studiów na podstawie średniej arytmetycznej ocen 
uzyskanych w trakcie egzaminu.  
7. Pozostałe kwestie związane z egzaminem dyplomowym określa dokument 
Zasady przygotowania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów 
dyplomowych w Kolegium I  UKW oraz Regulamin Studiów UKW.   

 
§3 

 
1. Rada Kierunku Studiów, na podstawie informacji od koordynatorów modułów 
dokonuje raz w roku przeglądu Zagadnień na egzamin dyplomowy i w przypadku 
konieczności ich modyfikacji dokonuje zmian i przedkłada je Zastępcy Dyrektora ds. 
Kształcenia. 
2. Zastępca Dyrektora ds. kształcenia Instytutu Filozofii przedkłada proponowane 
zmiany do akceptacji Radzie Kolegium I. 
3. Rada Kierunku Studiów sprawuje nadzór na jakością prac dyplomowych 
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Załącznik nr 1 

        do Regulaminu dyplomowania IF 
 
 
 

Zagadnienia na egzamin dyplomowy  
dla kierunku filozofia pierwszego stopnia 

 
1. Filozofia platońska (idee, dusza, państwo). 
2. Metafizyka i etyka Arystotelesa. 
3. Główne idee filozofii św. Augustyna i św. Tomasza z Akwinu.  
4. Spór o uniwersalia. 
5. Dowody na istnienie Boga. 
6. Racjonalizm XVII wieku.  
7. Empiryzm brytyjski XVII-XVIII wieku.  
8. Krytyczna filozofia Kanta.  
9. Heglowska filozofia dziejów. 
10. Podstawowe wątki filozofii Nietzschego. 
11. Fenomenologia. 
12. Neomarksizm. 
13. Główne założenia empiryzmu logicznego. 
14. Podstawowe zagadnienia ontologii. 
15. Problem sceptycyzmu. 
16. Klasyczna i nieklasyczne koncepcje prawdy. 
17. Zagadnienie źródeł i granic poznania. 
18. Przedmiot, cel i normatywny charakter etyki filozoficznej. 
19. Główne stanowiska w etyce (klasyczny eudajmonizm, deontologizm, utylitaryzm). 
20. Podstawowe stanowiska w metaetyce (intuicjonizm, emotywizm, decyzjonizm). 
21. Wiodące koncepcje piękna. 
22. Podstawowe modele relacji nauka-religia. 
23. Klasyczne koncepcje społeczeństwa (liberalizm, socjalizm, chrześcijańska nauka 

społeczna). 
24. Podstawowe ideologie polityczne (liberalizm, libertarianizm, konserwatyzm, 

komunitaryzm, feminizm).  
25. Filozofia nauki (Popper, Kuhn, Lakatos, Feyerabend). 
26. Filozofia a nauki szczegółowe. 
27. Klasyczny rachunek zdań. 
28. Rachunek predykatów (dowodzenie tez RP). 
29. Logiki nieklasyczne(semantyka światów możliwych). 
30. Teoria mnogości (podstawowe relacje między zbiorami).  
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Załącznik nr 2 

        do Regulaminu dyplomowania IF 
 
 
 

Zagadnienia na egzamin dyplomowy  
dla kierunku filozofia drugiego stopnia 

 
 
 

1. Neopozytywizm.  
2. Analityczna filozofia języka (B. Russel, G. E. Moore, L. Wittgenstein). 
3. Fenomenologia francuska (M. Merleau-Ponty, J.-P. Sartre, E. Levinas). 
4. Hermeneutyka filozoficzna (M. Heidegger, H.-G. Gadamer, P. Ricoeur). 
5. Szkoła Frankfurcka.  
6. Filozofia egzystencji.  
7. Filozofia dialogu.  
8. Personalizm.  
9. Neotomizm.  
10. Strukturalizm i poststrukturalizm.  
11. Postmodernizm (R. Rorty, W. Welsch). 
12. Kazimierz Twardowski i program filozofii naukowej. 
13. Przedstawiciele i ogólne osiągnięcia Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. 
14. Fenomenologia R. Ingardena. 
15. Polska filozofia chrześcijańska XX wieku. 
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