
Regulamin Akademickiej Ścieżki Studiów Filozoficznych  

na kierunkach studiów: Filozofia I stopnia i Filozofia II stopnia 

prowadzonych na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie 

 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

1. Regulamin określa zasady rekrutacji i realizowania kształcenia w ramach Akademickiej 

Ścieżki Studiów Filozoficznych – dalej: AŚSF, dla kierunków: Filozofia I stopnia i 

Filozofia II stopnia. 

2. Edukacja w ramach AŚSF oparta jest na współpracy studenta AŚSF i jego 

indywidualnego opiekuna naukowego.   

3. Studentem AŚSF może być student kierunku Filozofia realizowanego przez Wydział 

Filozofii Chrześcijańskiej UKSW.  

4. Indywidualnym opiekunem naukowym może być pracownik Instytutu Filozofii UKSW 

posiadający stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora. 

5. Organem wykonawczym niniejszego regulaminu jest Rada Naukowa AŚSF – dalej: Rada 

– składająca się z: Przewodniczącego i dwóch Członków. 

6. Skład Rady określa dziekan po zasięgnięciu opinii Rady WFCh.  

 

II. Kwalifikacja 

 

1. O rozpoczęcie edukacji w ramach AŚSF może ubiegać się każdy student, który w chwili 

składania aplikacji ukończył przynajmniej pierwszy rok I stopnia studiów na kierunku 

Filozofia. 

2. Student może ubiegać się o przyjęcie na AŚSF na okres jednego roku akademickiego, 

następującego bezpośrednio po roku, który zaliczył w ramach trybu standardowego lub w 

ramach AŚSF. 

3. Kwalifikacja na AŚSF odbywa się we wrześniu roku akademickiego bezpośrednio 

poprzedzającego rok akademicki, którego dotyczy aplikacja.  

4. Dokładny harmonogram przeprowadzana kwalifikacji jest określany przez kierownika 

kierunku studiów do dnia 30 czerwca. 

5. Komisję kwalifikacyjną stanowi Rada. 



6. Kwalifikacja na AŚSF składa się z dwóch etapów. Etap pierwszy polega na ocenie 

przedłożonej przez kandydata aplikacji, której dokonuje Rada po zasięgnięciu opinii 

wskazanego przez studenta opiekuna naukowego. W przypadku uzyskania przez 

kandydata oceny pozytywnej  zostaje on dopuszczony do etapu drugiego. Etap drugi 

polega na rozmowie kwalifikacyjnej sprawdzającej predyspozycje i motywację 

kandydatów. Rozmowę z kandydatem przeprowadza Rada w obecności wskazanego 

opiekuna naukowego. Rada po zasięgnięciu opinii wskazanego opiekuna naukowego 

ocenia kwalifikacje kandydata. Po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych Rada ustala 

listę osób zakwalifikowanych na AŚSF.  

7. W przypadku, gdy wskazany opiekun naukowy jest członkiem Rady, nie bierze on 

udziału w ocenie kwalifikacji kandydata, dla którego jest wskazanym opiekunem 

naukowym. 

8. Od decyzji Rady w sprawie kwalifikacji na AŚSF przysługuje kandydatowi odwołanie do 

dziekana. 

 

III. Studia w ramach AŚSF 

 

1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia roku akademickiego dla studenta AŚSF pokrywają 

się z terminami podanymi w kalendarium na dany rok akademicki obowiązującym w 

UKSW. 

2. Student, wskazany wcześniej opiekun naukowy oraz kierownik kierunku studiów 

podpisują roczną umowę o przystąpieniu studenta do procesu kształcenia w ramach 

AŚSF – dalej: Umowa. 

3. W Umowie precyzuje się indywidualny program oraz zagadnienia badawcze, które 

będzie badał student, a także dodatkowe wymagania względem studenta ustalone przez 

opiekuna naukowego. 

4. Szczegółowy program kształcenia oraz wymagania dodatkowe muszą być zgodne z 

opisem zawartym w Programie Kształcenia na kierunku Filozofia dla profilu AŚSF dla 

danego roku studiów.  

5. W Umowie określa się zobowiązania opiekuna naukowego względem studenta, w 

szczególności liczbę godzin konsultacji.  

6. Termin podpisania Umowy nie może być późniejszy niż 30 września. 



7. Umowę można przedłużyć na następny rok na podstawie aneksu, w którym 

uwzględnione są nowe wymagania dydaktyczne i dodatkowe zobowiązania zgodne z 

Programem Kształcenia na kierunku Filozofia dla profilu AŚSF dla danego roku studiów.  

8. Podstawą do zaliczenia roku przez studenta AŚSF jest rozliczenie punktów ECTS i 

wymagań dodatkowych oraz pozytywna opinia postępów naukowych studenta wydana 

przez jego opiekuna naukowego i przedłożona Radzie. 

9. Rada wyraża opinię w sprawie zaliczenia roku na podstawie ankiety ewaluacyjnej 

studenta oraz na podstawie karty oceny studenta i opinię tę przedstawia kierownikowi 

kierunku studiów. 

10. Decyzja negatywna w sprawie zaliczenia roku skutkuje przesunięciem studenta do 

zwykłego trybu studiów tego samego roku, w ramach którego podlega on warunkom 

zaliczenia wynikającym z Regulaminu Studiów UKSW i uchwały o aktualnie 

obowiązującym programie studiów dla kierunku filozofia. 

11. Decyzja pozytywna w sprawie zaliczenia roku uprawnia studenta do ubiegania się o 

przedłużenie Umowy lub ubiegania się o przystąpienie do AŚSF z nowym opiekunem 

naukowym na zasadach określonych w części II. 

 

IV. Postanowienia końcowe 

 

1. Decyzje we wszystkich sprawach dotyczących zmian w trakcie realizacji programu 

rocznego danego studenta podejmuje kierownik kierunku studiów na wniosek opiekuna 

naukowego, zaopiniowanego przez Radę. 

2. Integralną część Regulaminu stanowią załączniki: formularz Kwestionariusza 

aplikacyjnego, formularz Umowy, formularz Ankiety ewaluacyjnej studenta, formularz 

Karty oceny studenta. 

3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2020 roku. 


