
Informacje na temat egzaminu licencjackiego w Instytucie Filozofii UJ. 
 
1. Regulamin studiów Uniwersytetu Jagiellońskiego przewiduje „zdanie egzaminu 
dyplomowego (licencjackiego lub magisterskiego)” jako warunek ukończenia studiów i 
otrzymania dyplomu. (§ 16, ust.1a). Dalej (§ 21): „Egzamin dyplomowy przeprowadza 
komisja powołana przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej, w skład której 
wchodzą przewodniczący i dwaj członkowie”. Egzamin dyplomowy może mieć charakter 
ustny, a jego szczegółową formę określa przewodniczący komisji. Najważniejszy wydaje się 
jednak ust. 2 § 18, który podkreśla, że student zobowiązany jest zdać egzamin dyplomowy 
„najpóźniej do końca września w ostatnim roku akademickim w ramach toku studiów”. 

 
2. Egzaminy dyplomowe odbywać się będą w ostatnich dniach sesji letniej i w kilku dniach 
po jej zakończeniu oraz w czasie wrześniowej sesji poprawkowej. Konkretne terminy zostaną 
podane na początku semestru letniego. W szczególnych przypadkach możliwe jest 
przeprowadzenie egzaminu w innym terminie, na przykład przed sesją, o ile student spełnił 
już wszystkie wymagania przewidziane w programie studiów (czyli ma wystarczającą ilość 
punktów oraz zaliczony „kanon”, proszę pamiętać też o praktykach). 

 
3. Egzaminy ustne odbywać się będą w ramach ścieżek/bloków tematycznych, łączących 
pokrewne dyscypliny filozoficzne. Bloki takie mają charakter modułowy, obejmując trzy 
przedmioty. Każdy student zgodnie ze swoimi zainteresowaniami wybiera blok tematyczny 
najbardziej odpowiadający jego pasjom i talentom. Rzecz w tym, aby uniknąć nadmiernej 
specjalizacji i mnożenia komisji, a jednocześnie uszanować indywidualne zainteresowania i 
poszukiwania adeptów filozofii, sprawdzając przy tym podstawową znajomość problematyki 
filozoficznej. 

 
Oto lista bloków tematycznych wraz z konkretnymi przedmiotami, z których wiedzę 
potwierdzać będzie egzamin dyplomowy. Propozycja taka wynika ze sposobu organizacji 
studiów w naszym Instytucie i w dużym stopniu odpowiada układowi przedmiotów z 
Katalogu Kursów Filozoficznych. 

 
1. Blok I filozofii systematycznej: ontologia, epistemologia, logika. - pytania, terminy 
2. Blok II filozofii społecznej i politycznej: filozofia społeczna i polityczna, etyka, 

historia filozofii i myśli społecznej. - pytania, terminy 
3. Blok III estetyczno-kulturalny: estetyka, filozofia kultury, historia estetyki z 

elementami historii sztuki. - pytania, terminy 
4. Blok IV etyczno-antropologiczny: antropologia filozoficzna, etyka, bioetyka i 

współczesne problemy moralne. - pytania, terminy 
5. Blok V historii filozofii i historii idei: filozofia starożytna i średniowieczna, filozofia 

nowożytna, filozofia współczesna, (w ramach tego bloku mieści się także filozofia 
polska – jako odrębny przedmiot po deklaracji potwierdzającej szczególne 
zainteresowanie tym działem historii filozofii). - pytania, terminy 

6. Blok VI kognitywistyki: nauki kognitywne, logika, ontologia. - pytania, terminy 
7. Blok VII Filozofia Wschodu: filozofia Wschodu, etyka, filozofia kultury - pytania,  

terminy 
 

(bloki VI i VII są odrębnymi specjalnościami nauczanymi w naszym Instytucie – co uwzględnia się odpowiednim wpisem na dyplomie) 
 
 

Uwaga! 



We wszystkich blokach szczególną rolę odgrywa historia filozofii – jako metafilozofia oraz 
ogólna orientacja w pojęciach, nazwiskach, problemach itd. Egzamin zdawany w każdym z 
proponowanych bloków nie zwalnia ze znajomości rudymentów dziejów filozofii, jej 
podstawowych zagadnień i metod. Wynika to z dwóch kwestii. Po pierwsze, tytuł licencjata 
to tytuł zawodowy, konieczne jest zatem jakieś ogólne zorientowanie w zagadnieniach 
filozoficznych, umiejętność ich łączenia i wykraczania poza wąskie czasami pole własnych 
zainteresowań. Po drugie, w naszym Instytucie kładziemy szczególny nacisk na nauczanie 
historii filozofii, traktując ją jako podstawową formę edukacji filozoficznej. Ponieważ jednak, 
historia filozofii stanowi odrębną i ważną dyscyplinę filozoficzną, dlatego przewidywany jest 
także blok tematyczny skierowany do osób szczególnie zainteresowanych badaniem dziejów 
filozofii. 

 
4. Każdy blok tematyczny obejmuje ok. 90 pytań (ok. 30 pytań z każdego przedmiotu). 
Pytania zostaną ogłoszone na początku semestru letniego, aby każdy student miał 
wystarczającą ilość czasu na właściwe przygotowanie się do egzaminu. 

 
5. Do końca maja studenci III roku studiów pierwszego stopnia powinni zadeklarować w 
formie pisemnej (zgłoszenie do Sekretariatu), który blok tematyczny wybierają. Na podstawie 
zgłoszeń zostanie ustalony i ogłoszony harmonogram egzaminów w czerwcu i wrześniu. 

 
6. Za zdany egzamin licencjacki student otrzymuje dodatkowo 10 pkt ECTS (co oznacza, że 
za udział w kursach na ostatnich roku należy zdobyć min. 50 pkt). Zgodnie z regulaminem 
ogólny wynik studiów ustalony jest jako suma 7/8 średniej ocen ze wszystkich przedmiotów 
oraz 1/8 oceny z egzaminu dyplomowego. 
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