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Instytut Filozofii UWM wspó³pracuje ze szko³ami œrednimi z Olsztyna, Ostródy, Mor¹ga, 
Gi¿ycka i Wêgorzewa. Z udzia³em pracowników naukowych i doktorantów odbywaj¹ siê w nich 
warsztaty filozoficzne, mini-wyk³ady, prelekcje. Efektem kilkuletniej wspó³pracy jest bogata 
oferta tematyczna zajêæ z filozofii, etyki, logiki i nauk pokrewnych. Wszystkie zajêcia s¹ 
dostosowane do 45-minutowych lekcji. Mog¹ siê odbywaæ zarówno w szko³ach, jak i w Cen-
trum Nauk Humanistycznych UWM w Olsztynie. 

Dzia³alnoœæ Instytutu Filozofii obejmuje wspó³pracê z kilkudziesiêcioma instytucjami edukacyj-
nymi, kulturalnymi, samorz¹dowymi, stowarzyszeniami, fundacjami oraz podmiotami gospo-
darczymi. Jej wynikiem s¹ wspólne inicjatywy spo³eczne, konferencje, wystawy, szkolenia, 
warsztaty, spotkania dyskusyjne oraz koncerty. Interesariusze opiniuj¹ zmiany w programach 
kszta³cenia i s¹ partnerami w bie¿¹cej dzia³alnoœci instytutu, np. wspólnie z Teatrem im. 
Stefana Jaracza zorganizowano cykl “Wieczorówek filozoficznych” i “Czytanek filozoficznych”. 
Olsztyñska Lo¿a Business Center Club oraz Warmiñsko-Mazurski Klub Biznesu wspó³pra-
cowa³y przy tworzeniu innowacyjnego kierunku kszta³cenia Analiza i kreowanie trendów.

„Kolektyw filozoficzny” jest wolnym stowarzyszeniem studentów kierunku Filozofia. Obok 
rozwijania w³asnych zainteresowañ filozoficznych i naukowych, cz³onkowie ko³a popularyzuj¹ 
filozofiê, anga¿uj¹ siê w dzia³ania spo³eczne a tak¿e rozwijaj¹ umiejêtnoœci organizacyjne i 
interpersonalne. Cz³onkowie ko³a aktywnie uczestnicz¹ w wydarzeniach naukowych, inicjuj¹ i 
prowadz¹ projekty edukacyjne i spo³eczne oraz dzia³alnoœæ promocyjn¹. Cz³onkiem ko³a jest 
ka¿dy, kto ceni aktywnoœæ, twórcze myœlenie i zdobywanie nowych umiejêtnoœci. Dzia³alnoœæ 
w kole to najlepsza okazja do rozwijania zainteresowañ naukowych oraz zdobywania nowych 
umiejêtnoœci i kompetencji interpersonalnych i organizacyjnych.

Coroczna ogólnopolska konferencja naukowa po³¹czona z przedsiêwziêciami o charakterze 
popularnonaukowym i artystycznym (koncerty, wystawy, dyskusje, pokazy filmów). Kolejne 
edycje Festiwalu Filozofii odbywaj¹ siê w pierwszej dekadzie wrzeœnia i skupiaj¹ filozofów oraz 
reprezentantów nauk pokrewnych. Czêœæ naukow¹ festiwalu dokumentuje wielotomowa seria 
ksi¹¿kowa, wydawana przez Instytut Filozofii UWM.

Coroczny konkurs dla uczniów szkó³ œrednich s³u¿¹cy popularyzacji filozofii oraz poszukiwaniu 
jej praktycznych zastosowañ. Uczestnicy pierwszej edycji “zmieniali œwiat bez kasy”, 
ulepszaj¹c najbli¿sze otoczenia w sposób bezkosztowy. W nastêpnym konkursie uczniowie 
zajmowali siê kreatywnym recyklingiem. Kolejn¹ edycjê poœwiêcono fotograficznym obrazom 
œwiata wartoœci: prawdy, dobra, piêkna i innych. Fina³ Bazaru Idei jest czêœci¹ odbywaj¹cych 
siê we wrzeœniu Olsztyñskich Dni Nauki i Sztuki.

Projekt edukacyjno-badawczy w formie odbywaj¹cego siê cyklicznie przegl¹du filmów 
poœwiêconych filozofii. Filozofia filmowo to okazja do spotkañ ze wspania³ymi wyk³adowcami, 
wybitnymi re¿yserami i wyj¹tkowymi artystami. To jeden z najstarszych tematycznych przegl¹-
dów filmowych na Warmii i Mazurach. Coroczne spotkania s¹ czêœci¹ Olsztyñskich Dni Nauki i 
Sztuki.

BAZAR IDEI

FESTIWAL FILOZOFII STUDIA PODYPLOMOWE
Analiza trendów
20 przedmiotów, 2 semestry, 240 godz. zajêæ (w tym 150 godz. warsztatów).
Studia podyplomowe Analiza trendów adresujemy do osób, które chc¹ rozumieæ i tworzyæ kreatywne 
rozwi¹zania w sferze spo³ecznej, ekonomicznej i kulturowej. Oferujemy kszta³cenie w zakresie umiejêtnoœci 
œledzenia oraz analizy trendów kulturowych, technologicznych i ekonomicznych. Wyk³ady, æwiczenia i war-
sztaty prowadz¹ zarówno wyk³adowcy uniwersyteccy, jak i praktycy spoza uczelni. Program studiów sk³ada 
siê z dwudziestu przedmiotów z  zakresu filozofii praktycznej, ekonomii, socjologii i informatologii. Wœród 
nich m.in. Trendwatching i analiza zjawisk kultury, Podstawy wzornictwa przemys³owego, Podstawy prog-
nozowania zjawisk rynkowych, Projektowanie spo³eczne, Projektowanie us³ug, Zarz¹dzanie innowacj¹, Pro-
totypowanie.

Etyka
23 przedmioty, 3 semestry, 355 godz. zajêæ.
Studia rekomendujemy czynnym nauczycielom wszystkich typów szkó³. Program przygotowuje meryto-
rycznie do prowadzenia zajêæ z etyki zgodnie z wymaganiami obowi¹zuj¹cego rozporz¹dzenia MNiSW 
i obejmuje prezentacjê problematyki wszystkich wa¿nych wspó³czeœnie dziedzin i problemów etyki, socjo-
logii, psychologii oraz antropologii moralnoœci, a tak-¿e podstaw filozofii, antropologii filozoficznej, praktycz-
nej filozofii wartoœci i innych. Ponadto w programie studiów uwzglêdniono realizowane przez trzy semestry 
zajêcia z metodyki nauczania etyki, w tym tak¿e przygotowanie scenariuszy zajêæ lekcyjnych.

Interakcje spo³eczne
16 przedmiotów, 2 semestry, 240 godz. zajêæ.
Studia podyplomowe s¹ skierowane do osób, które w dzia³alnoœci zawodowej potrzebuj¹ poszerzonej 
wiedzy oraz kompetencji w zakresie komunikacji interpresonalnej, umiejêtnoœci kreatywnego myœlenia i 
pisania. Program przewiduje wiele innowacyjnych przedmiotów, m.in. komunikacjê wizualn¹, sztukê 
wyst¹pieñ publicznych, retorykê, wprowadzenie do analizy sieci spo³ecznych, komunikacjê w nowych 
mediach, myœlenie i dzia³anie projektowe czy rozwi¹zywanie problemów spo³ecznych. Jednym z efektów 
studiów bêd¹ poszerzone miêkkie kompetencje, maj¹ce uniwersalne znaczenie w dzia³aniach zawodowych.

Promocja i zarz¹dzanie dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym
290 godzin zajêæ, w tym 35 godzin zajêæ terenowych, które w wiêkszoœci bêd¹ realizowane podczas zjazdu 
odbywaj¹cego siê w Zespole Pa³acowo-Parkowym UWM w £ê¿anach.
Program kszta³cenia obejmuje m.in.: Podstawy ochrony dziedzictwa kulturowego i ochrony przyrody, 
Historiê sztuki, Ró¿norodnoœæ biologiczn¹, Ekorozwój i zarz¹dzanie zasobami przyrody, Planowanie i orga-
nizacjê wydarzeñ kulturalnych, socjologiê regionu i spo³ecznoœci lokalnych, warsztaty z zarz¹dzania projek-
tem.
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ANALIZA I KREOWANIE
TRENDÓW

DZIEDZICTWO
KULTUROWE I PRZYRODNICZE

Studia dla absolwentów filozofii i innych kierunków studiów. Okres nauki:4 semestry.

Specjalnoœæ Interakcje spo³eczne i kooperacja to oferta skierowana do wszystkich, 
którzy swoje miejsce na rynku pracy widz¹ m.in. w sektorach kreatywnych. S¹ to 
takie sfery gospodarki, które wymagaj¹ umiejêtnoœci samodzielnego myœlenia, 
otwartoœci, elastycznoœci i wyobraŸni. Kreatywnoœæ w pracy wymaga postaw, 
umiejêtnoœci i kompetencji w sferze rozumienia (logiczne, samodzielne, krytyczne 
myœlenie, wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji), komunikacji (argumentacja, 
analiza, publiczne dzia³anie, wspó³praca, zaufanie) oraz dzia³ania (elastycznoœæ, 
kreatywnoœæ, uczestnictwo, skutecznoœæ, profesjonalizm). W programie kszta³cenia 
po³o¿ono nacisk na wiedzê, umiejêtnoœci oraz kompetencje jako uniwersaln¹ 
podstawê dzia³alnoœci w sferze praktycznej i teoretycznej. Absolwent studiów jest 
przygotowany do prowadzenia samodzielnej dzia³alnoœci, do pracy w projektach i 
zadaniach celowych, do podjêcia zatrudnienia w instytucjach i przedsiêbiorstwach.
Ukoñczenie studiów drugiego stopnia umo¿liwia tak¿e rozpoczêcie kszta³cenia na 
studiach trzeciego stopnia i przygotowanie w okresie czterech lat rozprawy doktor-
skiej.

Interdyscyplinarne studia pierwszego stopnia w zakresie nauk humanistycznych 
i spo³ecznych innowacyjnie ³¹cz¹ filozofiê, ekonomiê, socjologiê oraz informa-
tologiê. Okres nauki: 6 semestrów.

Studia przygotowuj¹ absolwentów do prowadzenia w³asnej dzia³alnoœci gospo-
darczej. Ich efektem s¹ wiedza i umiejêtnoœci pozwalaj¹ce œledziæ trendy ekono-
miczne, spo³eczne i kulturowe, a tak¿e kreatywnie na nie reagowaæ. Absolwent zna 
uwarunkowania oraz charakter potrzeb spo³ecznych, potrafi je analizowaæ i kre-
atywnie siê do nich odnosiæ. Ma wiedzê o nowoczesnych Ÿród³ach informacji i potrafi 
je praktycznie wykorzystywaæ. Rozumie istotê innowacji spo³ecznych oraz ma 
umiejêtnoœci niezbêdne do innowacyjnego oraz odpowiedzialnego dzia³ania. 
Praca dyplomowa finalizuj¹ca studia mo¿e byæ zespo³owym projektem, który po 
obronie u³atwi rozpoczêcie samodzielnej dzia³alnoœci gospodarczej.
Koncepcjê kszta³cenia przygotowywano na podstawie badañ socjologicznych prze-
prowadzonych wœród pracodawców, uczniów szkó³ œrednich oraz studentów. 
Program studiów w 2016 roku uzyska³ certyfikat “Studia z przysz³oœci¹” oraz Laur 
Innowacji Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wy¿szego. Oba wyró¿nienia 
zosta³y przyznane jako wyraz uznania dla nowoczesnego modelu kszta³cenia, jego 
jakoœci oraz innowacyjnoœci metod nauczania.

Okres nauki: 6 semestrów.

1. Studia daj¹ wiedzê filozoficzn¹ oraz umiejêtnoœci praktyczne umo¿liwiaj¹ce 
ró¿norodn¹ dzia³alnoœæ zawodow¹, wymagaj¹c¹ sprawnej komunikacji, zarówno 
dzia³ania zespo³owego, jak i samodzielnego myœlenia, podejmowania decyzji oraz 
kreatywnego rozwi¹zywania sytuacji problemowych.
2. Klasyczne studia filozoficzne dla osób zainteresowanych tradycyjnymi sporami i 
zagadnieniami najstarszej nauki. Szczególny nacisk po³o¿ono w nich na wiedzê w 
zakresie wspó³czesnej teorii poznania oraz refleksji etycznej. 

Od wielu lat - wbrew stereotypom - absolwenci filozofii dobrze radz¹ sobie na 
trudnym rynku pracy. Zak³adaj¹ i prowadz¹ w³asne firmy, s¹ chêtnie zatrudniani 
przez banki, instytucje kultury, korporacje, media, wydawnictwa, firmy PR i HR, firmy 
produkcyjne i us³ugowe. Znajduj¹ zatrudnienie w fundacjach i stowarzyszeniach 
(NGO). Pracodawcy szczególnie ceni¹ ich elastycznoœæ, odpowiedzialnoœæ, szyb-
koœæ i ³atwoœæ przystosowywania siê do ró¿norodnych ról zawodowych, a tak¿e 
kreatywnoœæ i innowacyjnoœæ w dzia³aniach profesjonalnych.

FILOZOFIA STUDIA II STOPNIA
Specjalnosc: Interakcje spoleczne i kooperacja/``

FILOZOFIA STUDIA I STOPNIA
1. Specjalnosc: Interakcje spoleczne i kooperacja

2. Specjalnosc etyczno-epistemologiczna
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ANALIZA I KREOWANIE
TRENDÓW

DZIEDZICTWO
KULTUROWE I PRZYRODNICZE

Interdyscyplinarne studia pierwszego stopnia w obszarze nauk humanistycznych 
i przyrodniczych. Okres nauki: 6 semestrów.

Program studiów przewiduje powi¹zane kszta³cenie w zakresie nauk humanistycz-
nych oraz przyrodniczych, s³u¿¹ce poznaniu dóbr kultury oraz œrodowiska natural-
nego, ich ochronie oraz kreatywnemu wykorzystaniu w skali regionalnej oraz euro-
pejskiej.
Absolwent studiów mo¿e podj¹æ pracê w instytucjach komunikacji publicznej, kul-
tury, edukacji, biznesu, nauki i administracji. Zakres dzia³añ zawodowych obejmuje 
dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze oraz jego ochronê. Ponadto absolwenci mog¹ 
podejmowaæ pracê w jednostkach samorz¹du lokalnego, regionalnych przedsiê-
biorstwach zajmuj¹cych siê turystyk¹, produkcj¹ ¿ywnoœci oraz rêkodzie³a. Mog¹ 
równie¿ znaleŸæ zatrudnienie w placówkach kultury i instytucjach samorz¹dowych, 
jednostkach edukacyjnych (zielone szko³y) oraz w lokalnych i regionalnych organi-
zacjach pozarz¹dowych i stowarzyszeniach (tzw. trzeci sektor). Umiejêtnoœæ przy-
gotowywania i prowadzenia projektów oraz znajomoœæ uwarunkowañ ogólnoeuro-
pejskich umo¿liwia tak¿e pracê w instytucjach miêdzynarodowych i zagranicznych.

Interdyscyplinarne studia pierwszego stopnia w zakresie nauk humanistycznych 
i spo³ecznych innowacyjnie ³¹cz¹ filozofiê, ekonomiê, socjologiê oraz informa-
tologiê. Okres nauki: 6 semestrów.

Studia przygotowuj¹ absolwentów do prowadzenia w³asnej dzia³alnoœci gospo-
darczej. Ich efektem s¹ wiedza i umiejêtnoœci pozwalaj¹ce œledziæ trendy ekono-
miczne, spo³eczne i kulturowe, a tak¿e kreatywnie na nie reagowaæ. Absolwent zna 
uwarunkowania oraz charakter potrzeb spo³ecznych, potrafi je analizowaæ i kre-
atywnie siê do nich odnosiæ. Ma wiedzê o nowoczesnych Ÿród³ach informacji i potrafi 
je praktycznie wykorzystywaæ. Rozumie istotê innowacji spo³ecznych oraz ma 
umiejêtnoœci niezbêdne do innowacyjnego oraz odpowiedzialnego dzia³ania. 
Praca dyplomowa finalizuj¹ca studia mo¿e byæ zespo³owym projektem, który po 
obronie u³atwi rozpoczêcie samodzielnej dzia³alnoœci gospodarczej.
Koncepcjê kszta³cenia przygotowywano na podstawie badañ socjologicznych prze-
prowadzonych wœród pracodawców, uczniów szkó³ œrednich oraz studentów. 
Program studiów w 2016 roku uzyska³ certyfikat “Studia z przysz³oœci¹” oraz Laur 
Innowacji Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wy¿szego. Oba wyró¿nienia 
zosta³y przyznane jako wyraz uznania dla nowoczesnego modelu kszta³cenia, jego 
jakoœci oraz innowacyjnoœci metod nauczania.
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