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artes liberales 

Studia II stopnia, stacjonarne, o profilu ogólnoakademickim 
 

Studia II stopnia artes liberales to międzydziedzinowy program kształcenia adresowany do absolwentów 
interdyscyplinarnych i tradycyjnych kierunków studiów.   

Program kształcenia umożliwia indywidualną kompozycję planu studiów. Ponad 2/3 programu stanowią zajęcia do 
wyboru. Ważnym celem kierunku jest rozwijanie umiejętności prowadzenia badań interdyscyplinarnych. Służą temu 
seminaria dziedzinowe oraz kształcenie sprofilowane według zainteresowań studentów, realizowane poprzez wybór 
jednej ze ścieżek kształcenia.  

WW  rraammaacchh  ssttuuddiióóww  IIII  ssttooppnniiaa  nnaa  kkiieerruunnkkuu    aarrtteess  lliibbeerraalleess  rreeaalliizzoowwaannee  ssąą  cczztteerryy  śścciieeżżkkii  kksszzttaałłcceenniiaa::  

– ścieżka humanistyczno-społeczna 
– ścieżka humanistyczno-przyrodnicza 
– ścieżka społeczno-przyrodnicza 
– Cultural and Intellectual History Between East and West (Między Wschodem a Zachodem - historia kultury i myśli) 

Problematyka zajęć w obrębie poszczególnych ścieżek obejmuje między innymi: 

Ścieżka humanistyczno-społeczna Ścieżka  społeczno-przyrodnicza 

 
– Jednostki a społeczeństwo 
– hermeneutyczne i socjologiczne aspekty dzieł 

kultury i sztuki 
– antropologiczny i społeczny wymiar praktyk 

kulturowych 
– refleksja o sztuce i literaturze oraz działania 

performatywne 
– aktywne uczestnictwo w kulturze 
– metody analizy i interpretacji tekstów kultury 
– dzieło sztuki w kulturze 
 

 
– społeczne aspekty ekologii 
– zróżnicowanie społeczne i biologiczne 
– rozumienie granicy pomiędzy badaniami 

społecznymi i przyrodniczymi 
– nauki społeczne pomiędzy humanistyką i 

przyrodoznawstwem  
– społeczne i biologiczne aspekty płci 
– ewolucja biologiczna a dzieje społeczeństw 
– zmiany klimatyczne a niepokoje społeczne 

 

Ścieżka humanistyczno – przyrodnicza 
 

Cultural and Intellectual History Between East and 
West (Między Wschodem a Zachodem- historia 

kultury i myśli) 

– różnorodność biologiczna i kulturowa 
–  animal studies 
– etologia ludzi i zwierząt 
– etyczne aspekty ekologii 
– filozoficzne konsekwencje teorii i wyników badań 

naukowych, w tym biologicznych 
– sztuka ludzi i zwierząt 

 

– historia kultury 
– historia myśli 
– hermeneutyka tekstów kultury 
– różnorodność europejskich tradycji 

akademickich 
–  akademickie użycie języka obcego 

 

Zasady wyboru ścieżek kształcenia 
Dyskutowany na rozmowie kwalifikacyjnej temat związany z sygnalizowanym w zasadach rekrutacji modułem jest 
podstawą kwalifikacji na studia. Dalsze rozwijanie i poszerzanie zainteresowań studentów  będzie się odbywało na jednej 
z proponowanych ścieżek kształcenia: humanistyczno-społecznej, humanistyczno-przyrodniczej, społeczno-przyrodniczej 
oraz Cultural and Intellectual History Between East and West (Między Wschodem a Zachodem - historia kultury i myśli). 
O wyborze ścieżki kształcenia decyduje student, kierując się własnymi zainteresowaniami, po rozpoczęciu nauki na 
studiach II stopnia poprzez wybór dwóch seminariów dziedzinowych oraz zajęć i kursów z odpowiedniego modułu 
kształcenia (humanistyczny, społeczny, przyrodniczy 
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