
Oferta kształcenia na kierunku filozofia 

Ten kierunek, prowadzony w trybie 

stacjonarnym i zaocznym w formie 

studiów 3-letnich licencjackich (I st.) 

oraz 2-letnich magisterskich (II st.), 

nauczy Cię stawiania pytań i formułowania odpowiedzi, 

logicznego i ścisłego myślenia, określania własnego 

stanowiska, racjonalnej argumentacji, krytycznej analizy 

rzeczywistości. Podczas studiów poznasz zagadnienia historii 

filozofii, logiki i etyki. Nabędziesz umiejętności praktycznego 

rozumienia i interpretacji tekstów – nie tylko filozoficznych. 

Poznasz specyfikę filozofii i jej miejsce w kulturze oraz jej 

odrębność od nauki, religii, sztuki i potocznego myślenia. 

Pomimo tego, że studia filozoficzne nie przygotowują do pracy 

w konkretnym zawodzie, to zestaw cech i kompetencji, jakie 

będziesz posiadać po studiach, umożliwi Ci swobodne 

poruszanie się na rynku pracy. Umiejętność krytycznego 

myślenia, analizowania faktów, rozwiązywania problemów i 

wyciągania właściwych wniosków pozwolą Ci podjąć pracę 

praktycznie w każdej dziedzinie gospodarki. Absolwenci 

bardzo często znajdują pracę w mediach, instytucjach kultury 

czy jako specjaliści ds. wizerunku i public 

relations. 

Na stacjonarnych studiach 

magisterskich 

prowadzona jest specjalność 

studia nad religiami i dialogiem 

międzykulturowym, gdzie obok obszernego 

bloku zajęć z filozofii religii poznaje się zasady i składniki 

postępowania mediacyjnego oraz mechanizmy powstawania, 

eskalacji i rozwiązywania konfliktów na tle kulturowym i 

religijnym (zgodnie ze standardami Społecznej Rady do spraw 

Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów 

przy Ministrze Sprawiedliwości z 2007 roku). 

Duża część zajęć jest wybierana przez studentów wedle 

ich indywidualnych zainteresowań; istnieje również 

możliwość studiowania innych kierunków równolegle 

lub odbywania studiów według indywidualnego 

programu, a także uzupełnianie edukacji w ramach 

programu zagranicznej wymiany studentów Erasmus+ 

i MOST. 
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Czy język 

wpływa na 

rozumienie 

świata? 

Czy  celem nauki 

jest prawda, czy 

techniczna 

skuteczność? 

Czy można 

przewidzieć 

bieg historii? 

Q
u

o
 vad

is? 



Dlaczego trzeba studiować filozofię? 
 
Najprawdopodobniej życie jest tylko jedno i z tego powodu 
lepiej je przeżyć sensownie. 
 
Można poświęcić się naukom ścisłym, ale oddany swojej 

dziedzinie badacz natrafi w końcu na pytania 
o to, czym jest nauka, na czym polega 
uzasadnienie naukowe, co to jest prawda. Na 

nie odpowiada tylko filozofia. 
 

Można poświęcić się sztuce, jednak na 
pytania, która zada dobie prędzej czy później 
każdy świadomy swojego fachu artysta – o 
naturę, definicję i cele sztuki, o znaczenie 
sądów estetycznych – odpowie tylko 
filozofia. 
 
Można poświęcić się ekonomii, prawu, psychologii lub 

polityce, ale to, czy system społeczny jest 
sprawiedliwy i jak brzmi definicja szczęścia, 
może stwierdzić tylko filozofia. 
 

O sens życia lepiej zapytać na jego 
początku, niż na końcu. A filozofia jest 
jedynym kierunkiem studiów, który 
pozwoli  na zadanie takiego pytania.  
 
 

Jeśli uważasz, że nie jest tak, jak napisaliśmy 

powyżej, odrzucenie naszych wniosków 
wymaga argumentacji filozoficznej. 
 

 

 

 

 

Jeśli szukasz dziury w całym, oto czarna dziura  

z widokiem na  nieskończoność ;) 

 

Dlaczego opłaca się studiować filozofię? 

Jeśli nie masz jeszcze życiowych 
planów, powinieneś wiedzieć, 
że studia filozoficzne rozwijają 
zdolność rozumienia siebie 

(świadomość swoich możliwości oraz 
ograniczeń) niezależnie od sądów innych 
ludzi, ale jednocześnie stymulują 
kompetencje w zakresie rozwoju relacji 
społecznych poprzez sztukę komunikacji 
i współdziałania z innymi na rzecz osiągania 
wspólnych celów i wspólnego rozwiązywania problemów, 
radzenia sobie w zmieniającym się środowisku, elastyczności 
w dostosowywaniu się do zmian w otoczeniu, zdolności 
działania i podejmowania najwłaściwszych decyzji. 
 

Jeżeli swoje pojęcie szczęścia i dobrego życia masz 
ukształtowane przynajmniej w ogólnych 

zarysach i jest ono chociaż częściowo zależne 
od Twojej przyszłej kariery zawodowej, mogą 
zainteresować Cię poniższe informacje: 
 
W ostatnich latach bezrobocie wśród 
absolwentów polskich uczelni z dyplomem 

filozoficznym nie przekroczyło 4 %. 
 
Wbrew stereotypom, wybór 

filozofii jako kierunku studiów 

jest według wielu analiz  

strategicznie ważny z perspektywy tworzenia realnych planów 

zawodowych: zapotrzebowanie na rynku pracy dla wąskich 

specjalności jest niestabilne, a profil studiów filozoficznych 

nastawiony jest na umiejętności podejmowania wyzwań w 

warunkach często skrajnych, z nastawieniem na kreatywne 

zagospodarowanie własnej i społecznej przestrzeni życia.  

Studia filozoficzne to szkoła przetrwania – w połączeniu             

z innym kierunkiem uniwersyteckim 

pozwalają one na samorealizację 

życiową i zawodową. 

Dlaczego Uniwersytet 

Wrocławski? 

Uniwersytet Wrocławski to prestiż i tradycja – filozofia od 

początku jego istnienia, sięgającego fundacji 

cesarza Leopolda I z 1702 roku, stanowi 

filar uczelni. W najpiękniejszej historycznej 

sali, Auli Leopoldyńskiej, znajdują się liczne 

portrety filozofów z czasów, gdy swoją akademię prowadzili tu 

jezuici. Wrocław tamtej epoki zrodził Christiana Wolffa (1679-

1754), słynnego racjonalistę. Z kolei dzięki innemu 

wrocławianinowi, rozkochanemu w Platonie Friedrichowi 

Schleiermacherowi (1768-1834), zreformowano uczelnię w 

1811 roku.  

Po II wojnie światowej filozofia na Uniwersytecie 

Wrocławskim odrodziła się dzięki polskim uczonym, 

przybyłym głównie z Uniwersytetu Jana Kazimierza we 

Lwowie, i przeżywała swoje trudne 

chwile w okresie komunizmu. W 1990 

roku utworzono istniejący do dziś 

Instytut Filozofii w ramach Wydziału 

Nauk Społecznych.  

Kierunki prowadzonych badań obejmują wszystkie zasadnicze 

obszary refleksji filozoficznej w ujęciu historycznym i 

współczesnym (ontologia, epistemologia, antropologia, 

estetyka, etyka, filozofia społeczna i polityczna, 

filozofia religii). W obszarze kształcenia 

Instytut współpracuje z 23 uczelniami 

zagranicznymi (Austria, Chorwacja, 

Czechy, Francja, Holandia, Litwa, 

Macedonia, Niemcy, Słowacja, Turcja i 

Włochy). Wydaje ceniony periodyk 

„Studia Philosophica Wratislaviensia”. 

 

Pod pomnikiem Sokratesa na Wyspie Słodowej 

we Wrocławiu studenci filozofii co roku 

składają kwiaty ;) 
C

zy  

m
yślim

y w
 

języku
? 

Co to jest 

znaczenie? 

Jak odróżnić naukę 

od nie-nauki? 

O co pyta to 

pytanie? 

Czy liczby 

istnieją? 

Jak brzmi 

definicja 

prawdy? 

Czy 

matematyka 

to tylko gra 

znakami? 

Co to jest 

sprawiedliwość? 

Czy teraźniejszość wyznacza 

przyszłość jednocześnie? 

Czy można 

wnioskować, 

jak być 

powinno, z 

tego, jak 

jest? 

Does God 

really exist? 

Co jest desygnatem 

słowa pegaz? 

Dlaczego istnieje 

raczej coś, niż nic? 


