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A-I - Základní informace o žádosti o akreditaci

A-I - Základní informace o žádosti o akreditaci
Název vysoké školy: Ostravská univerzita

            
            

Název součásti vysoké školy: Filozofická fakulta
            
            

Název spolupracující instituce: University of Wroclaw
            
            

Název studijního programu: Philosophy. International Program
            
            
udělení akreditaceTyp žádosti o akreditaci:

            
            

Schvalující orgán: Vědecká rada fakulty
            
            

Rada pro vnitřní hodnocení
            
            

Datum schválení žádosti:
              
              

              
              

Odkaz na elektronickou podobu žádosti: https://portal.osu.cz/, akreditace/visitor
            
            

Odkaz na studijní opory pro kombinovanou/distanční formu studia: A
             
             

Odkaz na příklady smluv o zajištění odborné praxe: A
             
             

Odkazy na relevantní vnitřní předpisy: http://www.osu.cz/dokumenty/
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A-I - Základní informace o žádosti o akreditaci
Odkaz na poslední zprávu o vnitřním hodnocení vysoké školy: https://dokumenty.osu.cz/rektorat/hod/zprava-vh-2016.pdf

A
A

ISCED F a stručné zdůvodnění: 0223
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B-I - Charakteristika studijního programu

B-I - Charakteristika studijního programu
Název studijního programu Philosophy. International Program
Typ studijního programu Doktorský
Profil studijního programu akademický
Forma studia Prezenční
Standardní doba studia 4
Jazyk studia Angličtina
Udělovaný akademický titul Ph.D.
Rigorózní řízení Ne Udělovaný akademický titul
Garant studijního programu doc. Mgr. Marek Petrů, Ph.D.
Zaměření na přípravu k výkonu regulovaného povolání Ne
Zaměření na přípravu odborníků z oblasti bezpečnosti
České republiky

Ne

Uznávací orgán Vědecká rada FF OU, Rada pro vnitřní hodnocení OU
Oblast(i) vzdělávání a u kombinovaného studijního programu podíl jednotlivých oblastí vzdělávání v %
Filozofie, religionistika a teologie
Cíle studia ve studijním programu
Doktorské studium je určeno vynikajícím absolventům/kám magisterských programů, zejména programu filozofie, případně příbuzných (nejen) humanitních a společenskovědních oborů (např.
psychologie, sociologie, politologie, religionistiky, genderových studií apod.).A
Cílem studia je připravit filozoficky a široce humanitně vědecky vybavené odborníky/ice, kteří/é budou schopni/y teoreticky reflektovat historické i systematické podoby filozofického myšlení
jako oboru a budou schopni/y kriticky posuzovat současné obecně lidské i společenské problémy a následně myšlenkovou tvorbou i speciálními badatelskými postupy přispívat k řešení těchto
dobově podmíněných problémů v rozmanitých kontextech společenské teorie i praxe, kulturního života, vědy, umění, politiky, ve světě práce i v oblasti náboženství či spirituality. Vzhledem
k odborné profilaci členů Katedry filozofie FF OU a partnerské instituce, jíž je Kolegium Filozofii Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, složení oborové rady a školitelů/ek
doktorandů/ek je studium zaměřeno na široké spektrum témat, která se pojí s dějinami filozofického myšlení (od antiky po současnost) a systematickým výzkumem tradičních i nových otázek,
které jsou předmětem filozofické reflexe současné společnosti (např. gender studies, kognitivní vědy, postsekulární studia apod.).A
Naplnění deklarovaných cílů sleduje korpus povinných a povinně volitelných teoretických a metodologických předmětů zaštiťovaných Katedrou filozofie FF OU a Instytutem Filozofii UWr.
Studium předpokládá, že se doktorand/ka pod vedením školitele/ky a supervizora disertační práce z partnerské univerzity zapojí aktivně a vlastním výzkumem do vědecké práce a do odborné
diskuse vědecké komunity (včetně mezinárodního přesahu) v rámci svého tématu (publikování odborných studií, vystoupení na konferencích, vytváření vědeckých mikrotýmů, které se budou
podílet na řešení odborně-vědeckých grantových projektů apod.). Součástí studia je absolvování pobytu na partnerské instituci v minimálním rozsahu jednoho semestru (doporučeny jsou semestry
dva), v jehož rámci se doktorand/ka bude pod vedením konzultanta/ky disertační práce věnovat studijním a vědeckým úkolům souvisejícím s plněním svého studijního plánu.
Profil absolventa studijního programu
Absolvent/ka doktorského studia má komplexní znalosti oboru i jeho metodologie, včetně přesahů do teorie, metodologie a filozofických základů jiných vědních oborů. Zvládá samostatnou
vědeckou práci s vysokou argumentační koherencí a je schopen/a inovativním způsobem formulovat i řešit výzkumné úkoly.A
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B-I - Charakteristika studijního programu
1. Odborné znalosti:A
a) disponuje takovými odbornými znalostmi, které mu/jí umožní samostatnou vědeckou činnost v oblasti filozofické reflexe tradičních či současných obecně lidských otázek, tzn. dokáže využívat
a kreativně badatelsky rozvíjet filozofické (příp. speciálně-vědní) poznatky a metodologické postupy produkované danou vědeckou komunitou v domácím i světovém kontextu;A
b) v rámci své specializace bude schopen/a reflektovat a podílet se na filozofické diskusi a dokáže tvořivě propojovat teoretické či praktické využití interdisciplinárních přístupů v aplikaci na
analyzovaný problém.A
2. Odborné dovednosti:A
a) je schopen/a samostatné, metodologicko-teoreticky podložené vědecké práce;A
b) zvládá argumentovanou reflexi axiologických i duchovních dimenzí problémů současnosti;A
c) dokáže formulovat originální badatelské otázky a navrhovat závažná témata zkoumání;A
d) umí účinně formulovat závěry a shrnovat výsledky dosavadních bádání;A
e) zvládá odbornou komunikaci minimálně v jednom světovém jazyce.A
3. Obecné způsobilosti:A
a) koncepční a strategický přístup k širokému spektru otázek především společenskovědního charakteru;A
b) analytické a argumentační schopnosti;A
c) samostatnost, zodpovědnost a kreativita;A
d) je bezproblémově schopen/a komunikovat minimálně v jednom světovém jazyce;A
e) umí výsledky myšlenkové teoretické reflexe i výstupy odborných badatelských projektů aplikovat na společenskou praxi, například pedagogicky či v konkrétní profesní nebo tvůrčí oblasti.A
Absolvent/ka získá kvalifikaci pro výuku na vysokých školách především v humanitně zaměřených studijních programech, pro vědeckou činnost v rámci výzkumných pracovišť pro expertní
činnost při analýzách a prognózách společnosti, a pro koncepční a strategickou práci ve státní správě a v organizacích nejrůznějšího druhu, kde se vyžaduje samostatnost, kreativita, analytické a
argumentační schopnosti. Bude rovněž jazykově vybavena k výkonu těchto (především odborně-vědeckých) činností v zahraničí.A
Předpokládaná uplatnitelnost absolventů na trhu práce
Absolvent nalezne uplatnění zejména na specializovaných vědeckých pracovištích (např. Akademie věd ČR, ale i v zahraničí), nebo na akademických pozicích na univerzitách a vysokých školách,
kde se vyučuje filozofie (tj. prakticky všechny univerzity a vysoké školy v České republice nebo v zahraničí s akreditovaným pregraduálním nebo postgraduálním typem studia). Dále může
působit jako redaktor či překladatel odborných publikací se zaměřením na filozofii, humanitní či společenské vědy nebo v zásadě ve všech oblastech, kde je zapotřebí analytických schopností,
komparativní práce s textem, jazykových dovedností a nadhledu, od státní správy po soukromý sektor.
Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů
Studijní plán je tvořen individuálně podle specifického zaměření vědecko-výzkumné činnosti studujících. Individuální studijní plán je každý rok vytvářen společně se školitelem/kou, případně
ve spolupráci se supervizorem z partnerské univerzity, a schvalován oborovou radou. Takto lze v průběhu studia upřesňovat a dále profilovat požadované znalosti, dovednosti a způsobilosti
studujících.A
Každý student/ka musí během svého studia získat 240 ECTS kreditů, z nichž některé položky jsou povinné a budou je muset absolvovat všichni studující, jiné položky umožňují variabilitu
individuálního studijního plánu. Dále musí student/ka povinně absolvovat pobyt na partnerské universitě (Uniwersytet Wrocławski) v délce minimálně jednoho semestru.A
A
Rámcový přehled kurzů:A
Povinné oborové předměty:A
Doktorský seminář I, Doktorský seminář se supervizorem (Wrocław) a Doktorský seminář III: 90 kreditůA
Teoreticko-metodologická propedeutika 1 a 2: 40 kreditůA
Povinně volitelné předměty:A
Zkouška z cizího jazyka: min. 10 kreditůA
Blok - povinně volitelné kurzy v průběhu stáže na partnerské univerzitě: min. 30 kreditůA
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B-I - Charakteristika studijního programu
Blok - projekt/konference: min. 10 kreditůA
Blok - publikační činnost: min. 30 kreditů
Podmínky k přijetí ke studiu
Studium je určeno pro talentované absolventy/ky magisterského studia Filozofie nebo příbuzných oborů. Studium i přijímací řízení je realizováno v anglickém jazyce. Přihláška ke studiu se
podává elektronicky, včetně všech příloh (životopis, mj. s uvedením jazykových znalostí podle SERRJ; ověřená kopie magisterského diplomu; projekt zamýšlené disertační práce; přehled
případných vědeckých aktivit, tj. publikační činnost, účast na konferencích atp.; možné doporučení akademického pracovníka, optimálně potenciálního školitele atp.). Vlastní přijímací zkouška
probíhá formou ústního pohovoru, který se týká především projektu disertační práce (koncepčnost promyšlení, metodologické zázemí, orientace v problematice atp.). Součástí pohovoru může být
i prověření znalostí dalšího cizího a pramenného jazyka. V případě, že uchazeč/ka nemá absolvováno magisterské studium Filozofie, může být součástí ústní přijímací zkoušky rovněž orientace
v látce, jejíž znalost se při doktorském studiu programu Philosophy. International Program předpokládá (základní orientace v dějinách filozofie a filozofické systematice). Uchazeči/ky jsou u
přijímacího pohovoru hodnoceni bodově (max. 100 bodů, úspěch v případě zisku více než 50 bodů).
Počet přijímaných uchazečů ke studiu ve studijním programu
5
Návaznost na další typy studijních programů
Doktorský studijní program Philosophy. International Program navazuje na navazující magisterský program Filozofie a je otevřen i zahraničním zájemcům, jejichž mateřský jazyk není čeština. Je
určen především pro talentované absolventy/ky uvedeného studijního programu, ale o studium se mohou ucházet také absolventi/ky příbuzných oborů (kupř. teologie, religionistiky, etiky, gender
studies, filologie či jiných humanitních nebo společenskovědních oborů). Doktorský studijní program Philosophy. International Program alternativou doktorského programu Filozofie, který je
realizován v národním jazyce bez systematického mezinárodního přesahu.
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B-II - Studijní plány a návrh témat prací

B-II - Studijní plány a návrh témat prací
Studijní povinnosti
Studijní povinnosti jsou definovány individuálním studijním plánem a dělí se na povinné, povinně volitelné a výběrové (ostatní, individuální). Studující musí povinně absolvovat kurzy týkající se
teoreticko-metodologického zázemí jejich disertační práce (1. ročník) a pravidelně se musí účastnit doktorských seminářů (1.-3. ročník), kde mj. prezentují průběžné závěry svého výzkumu, které
budou obsaženy v disertační práci a jsou konfrontováni s jejich odbornou reflexí. Povinně volitelné kurzy jsou koncipovány tak, že studující musí absolvovat minimálně jeden kurz cizího jazyka,
musí si vyzkoušet odborné konferenční vystoupení, příp. se zapojit do řešení odborného vědeckého projektu, musí dílčí závěry svého disertačního bádání publikovat v odborných periodikách.A
Dále musí studující absolvovat zahraniční studijní pobyt (odbornou stáž) na partnerské univerzitě (Instytut Filozofii WNS Uniwersytetu Wrocławskiego) pod vedením supervizora a to v
délce minimálně jednoho semestru (nejdříve počínajíc pátým semestrem studia). Osobu supervizora navrhuje ve spolupráci s partnerskou univerzitou garant studijního programu nebo školitel
doktoranda a návrh je schvalován oborovou radou.A
Podle konkrétního tématu disertační práce je následně možné upravit studijní povinnosti - např. nutností absolvovat kurz pramenného jazyka, o konkrétní vědecké metodologii, o povinnost
vykonat jiné dílčí zkoušky či tuzemské stáže.A
Studium je ukončeno státní doktorskou zkouškou, která se koná zpravidla v termínu odlišném od data obhajoby disertační práce. Členem zkušební komise je vždy minimálně jeden zástupce
partnerské instituce. Státní doktorská zkouška klade důraz na orientaci v dějinách filozofického myšlení (včetně současného filozofického diskurzu) napříč jednotlivými filozofickými
disciplínami. Prověřuje nejen faktografickou znalost, ale především schopnost formulovat vlastní výklad a vést odbornou diskusi. V průběhu zkoušky musí doktorand/ka obhajovat vlastní teze,
které ke státní doktorské zkoušce schvaluje oborová rada. Obhajoba disertační práce probíhá zpravidla v jiném termínu po úspěšném vykonání státní doktorské zkoušky. Disertační práci posuzují
nejméně dva oponenti z daného oboru, které děkanovi navrhuje oborová rada. Nejvýše jeden oponent může být členem akademické obce OU. Posudek oponenta obsahuje objektivní a kritický
rozbor předností a nedostatků disertační práce. Oponent hodnotí zejména zpracování disertační práce podle úrovně daného vědního oboru doma i ve světě. Student v diskuzi reaguje na podněty
a otázky z posudků či položené členy komise. Hodnocení se zaměřuje především na obsahovou, metodologickou a heuristickou stránku práce, včetně studentovy schopnosti argumentovat a
prezentovat vlastní výzkum a jeho závěry.
Požadavky na tvůrčí činnost
Každý studující musí publikovat minimálně dvě odborné studie vycházející z jeho badatelského disertačního projektu v odborném periodiku nebo ve vědecké kolektivní monografii. Za publikační
aktivity musí během studia získat minimálně 30 kreditů, přičemž podle typu periodika, v němž publikuje odborné studie, jsou uděleny kredity (20 nebo 10 kreditů). Zároveň je studující povinen/a
zúčastnit se vědecké odborné konference nebo se zapojit do výzkumného grantového projektu.
Požadavky na absolvování stáží
Studující musí v průběhu svého studia absolvovat minimálně jednu zahraniční stáž na partnerském pracovišti, jímž je Instytut Filozofii WNS Uniwersytetu Wrocławskiego, a to v délce minimálně
jednoho semestru (nejdříve počínajíc pátým semestrem studia). Je povinen/a na partnerské univerzitě absolvovat Doktorský seminář pod vedením supervizora a dále získat na partnerské univerzitě
minimálně třicet kreditů za absolvování vybraných povinně volitelných předmětů. Podle individuálního studijního plánu mohou být stanoveny požadavky na další či delší stáže, včetně možnosti
absolvovat tuzemskou stáž.A
Další studijní povinnosti
Studující musí složit zkoušku z minimálně jednoho cizího jazyka (na výběr má polštinu, francouzštinu, němčinu, španělštinu, italštinu, ruštinu a češtinu pro cizince). Dále musí plnit povinnosti
předepsané školitelem a oborovou radou podle individuálního studijního plánu, v rámci něhož se zohledňuje především specifičnost tématu konkrétní disertační práce. Vzhledem k tomu, že
většina povinností z kategorií povinně volitelných předmětů je určena minimálním nutným ziskem kreditů, může studující dosáhnout požadované kredity (240 za celé studium) volbou absolvování
dalších předmětů z kategorií povinně volitelných kurzů nebo výběrových (ostatních, individuálních) předmětů.
Návrh témat disertačních prací/témata obhájených prací a přístup k obhájeným disertačním pracím
Návrh témat disertačních prací pro program Philosophy. International Program:A
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Akreditační spis Philosophy. International Program Doktorský
B-II - Studijní plány a návrh témat prací
Speusippos and the NumberA
Heliocentrism in Astronomy of John Scotus Eriugena A
Abraham in the Thought of Soren Kierkegaard A
Interpreting art through the Prism of Feminist Aesthetics A
Experimental and Empirical Approaches in Philosophy: Possibilities and LimitsA
Touch from the Point of View of Contemporary Philosophical ConceptsA
A
Disertační práce obhájené za posledních pět let v příbuzném programu Filozofie:A
Varga, Jakub: Jazyk a teorie poznání v myšlení Waltera Burleyho 4/2018, školitel doc. Marek OtiskA
Kalitová, Kristina: Sociální spravedlnost v éře globalizace 11/2018, školitelka prof. Zdenka KalnickáA
Peterková, Eva: Joseph Priestley a jeho cesta k materialismu 4/2019, školitel prof. Stanislav HubíkA
Zachník, Vojtěch: Teorie konvencí a analýza jejich komponent 4/2019, školitel dr. Petr GlombíčekA
Hloch, Roman: Aristotelova praktická antropologie 6/2020, školitel doc. Marek OtiskA
Lochmanová, Kateřina: Analysis situs v kontextu Leibnizovy korespondence s Clarkem 10/2021, školitel dr. Jan ČížekA
Rathouzská, Lucie: Imaginativní kontemplace v anglické mystice čtrnáctého století 4/2022, školitel prof. Rastislav NemecA
Svoboda, Filip: Otázka "Co je to filosofie?" v kontextu Aristotelovy Metafyziky 980a21-983a23 4/2022, školitel doc. Marek OtiskA
Jesenovská, Sabina: Komparační analýza pojetí zla Franse de Waala a Denise O. Lamoureux 10/2022, školitelka doc. Jelena PetrucijováA
A
Odkaz na tyto obhájené práce, včetně posudků: https://portal.osu.cz/wps/portal/!ut/p/
z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zizQzcPQ2M_A38LTxdnA0CXb1CvYzMQpzcXQ30w8EKDFCAo4FTkJGTsYGBu7-RfhTp-pFNIk4_HgVR-I0P14_CY4VXaIAxVAE-
LxKypCA3NDTCINMTAM0xWok!/dz/d5/
L0lDU0lKSWdrbUNTUS9JUFJBQUlpQ2dBek15cXpHWUEhIS80SkNpam9NTHRCamRSUFlWREc5eC9aN182MEdJMDJPME84RU0zMFFFVjRTVUdKMjAxMS8wL3NhLnNwZl9BY3Rpb25MaXN0ZW5lcg!!/?
PC_Z7_60GI02O0O8EM30QEV4SUGJ2011000000_spf_strutsAction=!2fsearchDetail.do#Z7_60GI02O0O8EM30QEV4SUGJ2011A
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
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Akreditační spis Philosophy. International Program Doktorský

KFI / 51TM1 - 2023 : Theoretical and Methodological Propaedeutics 1

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Theoretical and Methodological Propaedeutics 1
Typ předmětu povinný

ZT
dopor. ročník / semestr 1 / ZS

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 6s kreditů 20
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Seminář
Forma způsobu ověření studijních výsledků a
další požadavky na studenta
Students have to write a methodological text of at least ten pages, in which they briefly introduce their dissertation topic and then propose several (at least three) possible approaches to it but
which will not be central to their dissertation. For each methodological approach, its advantages will be presented - i.e., in what ways this method would facilitate the solution of the problem;
what valuable results could be expected by using it, etc. Then they have to justify why these methods will not be used in the dissertation or explain their disadvantages. At the same time, students
should be aware of the methods they will use at work. Finally, they have to defend their conclusions orally.
Garant předmětu doc. Mgr. Marek Petrů, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 70% seminářící
Vyučující
Vede seminář : prof. Mgr. Marek Otisk, Ph.D. (30%), doc. Mgr. Marek Petrů, Ph.D. (70%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
The course introduces the Ph.D. students to methodological work within philosophy and their specialization, providing them with the necessary theoretical and practical background for their own
dissertation. Possible approaches to solving the problems of a particular dissertation are thematized, comparing the appropriate as well as problematic aspects of various relevant methods, and
considering the influence of the chosen method on the final form of their dissertation.

Obsah:
1. Methodological reflection on the dissertation topic.A
2.-4. Selecting at least three suitable methodological approaches which will not be used in the dissertation.A
5.-7. Reflection on the advantages of at least three (unused) methodological approaches.A
8.-10. Reasons for not using these methodological approaches in the dissertation.A
11.-12. Methodologically reflected clarification of the approach to the dissertation topic.A

Vyučovací metody:
- B1 - DiskuseA
- B5 - Metoda písemných prací (klauzury, reflektivní deníky aj.)A
- E1 - Metody heuristické, badatelské, výzkumnéA
- G2 - Samostudium, řízené studiumA
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Akreditační spis Philosophy. International Program Doktorský
B-III - Charakteristika studijního předmětu
- G5 - Kritické myšlení

Hodnotící metody:
- IC6 - Ústní zkouškaA
- IIA12 - Projekt výzkumu / výzkumná zprávaA
- IIB16 - Esej / úvaha / polemika

Výsledky učení:
Graduates of the course know the variants of a methodological approach to the topic of their dissertation, can assess the limits of the chosen methodology and argue against methodological
approaches that they have decided not to use in their work. Students can look at the topic of their dissertation from different methodological perspectives, and they are able to reflect on the topic
of their dissertation project in a modified form.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Doporučená literatura:

• Depends on the topic of student's research.

13



Akreditační spis Philosophy. International Program Doktorský

KFI / 51TM2 - 2023 : Theoretical and Methodological Propaedeutics 2

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Theoretical and Methodological Propaedeutics 2
Typ předmětu povinný

ZT
dopor. ročník / semestr 1 / LS

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 6s kreditů 20
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence KFI / 9TM1 - Teoreticko-metodologická propedeutika I

KFI / 5TMS1 - Teoreticko-metodologická propedeutika 1
KFI / 51TM1 - Theor. and Method. Propaedeutics1
A

Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Seminář
Forma způsobu ověření studijních výsledků a
další požadavky na studenta
The student prepares a preliminary version of the first (methodological) chapter of his/her dissertation with a precise formulation of the problem, basic thesis, and solution procedure with an
explanation of the applied approach. She/he will then defend this text before the examination board. The supervisor of the doctoral student in question will also comment on the prepared text.
Garant předmětu doc. Mgr. Marek Petrů, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 70% seminářící
Vyučující
Vede seminář : prof. Mgr. Marek Otisk, Ph.D. (30%), doc. Mgr. Marek Petrů, Ph.D. (70%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
The course develops a reflected theoretical basis of the methodological approach within the doctoral student´s philosophical specialization. Students will acquire the basic methodological
framework of their research project, and they will be able to reflect on its limits and advantages.

Obsah:
1. Specification of the chosen method(s).A
2. Analysis of this method.A
3. Linking the dissertation topic to the method.A
4. Limits of the method.A
5. Operalisation of the given method.A
6. Advantages of the given method.A
7. Revision of the topic of the doctoral project based on the chosen method.A
8. Clear formulation of the research problem.A
9. Basic research thesis.A
10. Proposal of the research procedure according to the chosen method.
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Akreditační spis Philosophy. International Program Doktorský
B-III - Charakteristika studijního předmětu

Vyučovací metody:
- B1 - DiskuseA
- B5 - Metoda písemných prací (klauzury, reflektivní deníky aj.)A
- E1 - Metody heuristické, badatelské, výzkumnéA
- G2 - Samostudium, řízené studiumA
- G5 - Kritické myšlení

Hodnotící metody:
- IC6 - Ústní zkouškaA
- IIA12 - Projekt výzkumu / výzkumná zprávaA
- IIB16 - Esej / úvaha / polemika

Výsledky učení:
Graduates of the course have a thorough knowledge of the methodological approach to the topic of their dissertation, which will form the basis of their theoretical equipment during the processing
of their work. Students are able to fully justify their choice of methodological approach to the topic of their dissertation, including a relevant argument about the limits of their chosen method.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Doporučená literatura:

• Depends on the topic of student's research.

15



Akreditační spis Philosophy. International Program Doktorský

KFI / 51DS1 - 2023 : Doctoral Seminar 1

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Doctoral Seminar 1
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 2 / LS

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 6s kreditů 30
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Seminář
Forma způsobu ověření studijních výsledků a
další požadavky na studenta
The students submit the written text (minimal length 10 pages) in which they identify the topic of their dissertation, the research questions and the thesis/theses. They should put the topic into
the context of an international and a home academic discourse, identify their literature and other sources they plan to use as an inspiration as well as those they plan to criticize. They identify a
potential contribution of their work to knowledge production. The submitted text will be discussed with other students of the seminar. To pass the seminar, the student should receive 51 points
based on the quality of the text and the quality of his/her defence of the submitted text.
Garant předmětu prof. PhDr. Zdeňka Kalnická, CSc.
Zapojení garanta do výuky předmětu 70% seminářící
Vyučující
Vede seminář : prof. PhDr. Zdeňka Kalnická, CSc. (70%), doc. Mgr. Marek Petrů, Ph.D. (30%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
The doctoral seminar 51DS1 focuses on the development of following capacities of students: to posit the theme of their doctoral thesis into the context of existing literature, written both in their
mother language as well as in foreign languages; to articulate the main theses (hypotheses) of their doctoral work and to support them using relevant literary sources and arguments; to identify
the main potential contribution of his/her work to existing research in the area of his/her theme; and to be able to cope with critical remarks of other members of the group during academic
discussion.

Obsah:
Contents:A
1. Articulation of the theme of the dissertation and the research question/questions which he/she is going to confirm or disprove.A
2. Putting the theme and theses into the context of existing relevant literature written in his/her mother tongue as well as in foreign languages.A
3. Identification of sources which a student plans to use for support of his/her thesis/theses as well as those which he/she plans to criticize.A
5. Identification of the potential theoretical contribution of his/her dissertation (in which aspects it overcomes the horizon of existing knowledge and thus fill the knowledge gap) and/or the
contribution for the social praxis.A

Vyučovací metody:
- B1 - DiskuseA
- B5 - Metoda písemných prací (klauzury, reflektivní deníky aj.)A
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Akreditační spis Philosophy. International Program Doktorský
B-III - Charakteristika studijního předmětu
- E1 - Metody heuristické, badatelské, výzkumnéA
- G2 - Samostudium, řízené studiumA
- G5 - Kritické myšlení

Hodnotící metody:
- IC6 - Ústní zkouškaA
- IC10 - Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová)A
- IIA12 - Projekt výzkumu / výzkumná zpráva

Výsledky učení:
The graduates of this course have sound knowledge of recent state of the research in the area of their dissertation theme, in their own as well as in foreign languages and in an international
academic context. They are also versed in argumentation strategies existing within the area of their academic interest.
Students are capable to articulate research questions and hypotheses in the area of the theme of their dissertation and support them with arguments. They are able to summarize the results of
existing research. They can identify a contribution of their dissertation to the development of the particular academic field, an interdisciplinary aspect of their research and its practical radius.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Doporučená literatura:

• Depends on the topic of student's research.
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Akreditační spis Philosophy. International Program Doktorský

KFI / 51DOS - 2023 : Doctoral Seminar with Supervisor

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Doctoral Seminar with Supervisor
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 3 /

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 6s kreditů 30
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Seminář
Forma způsobu ověření studijních výsledků a
další požadavky na studenta

Garant předmětu Odborník Odborník
Zapojení garanta do výuky předmětu
Vyučující

Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
The goal of the doctoral seminar under the guidance of a supervisor from the University of Wroclaw is to develop the ability of doctoral students to work independently and consistently on
the topic of their dissertation, to process its sub-stages in accordance with the principles of academic work, and then to defend them in discussion with their colleagues at a foreign academic
workplace. Students will gain knowledge about the process of research, including its ethical aspects and cooperation with other scholars.

Obsah:
The specific contents of the seminar and the person of the supervisor depend on the doctoral candidate's specific research topic. A specific supervisor is proposed by the doctoral student's home
supervisor or guarantor of the study program.

Vyučovací metody:
- B1 - DiskuseA
- B5 - Metoda písemných prací (klauzury, reflektivní deníky aj.)A
- E1 - Metody heuristické, badatelské, výzkumnéA
- G2 - Samostudium, řízené studiumA
- G5 - Kritické myšlení

Hodnotící metody:
- IC6 - Ústní zkouškaA
- IIA12 - Projekt výzkumu / výzkumná zprávaA
- IIB16 - Esej / úvaha / polemikaA
- IIB24 - Písemná sebereflexe / reflektivní deník
Studijní literatura a studijní pomůcky
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Akreditační spis Philosophy. International Program Doktorský
B-III - Charakteristika studijního předmětu
Doporučená literatura:

• Depends on the topic of student's research.
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Akreditační spis Philosophy. International Program Doktorský

KFI / 51DS3 - 2023 : Doctoral Seminar 3

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Doctoral Seminar 3
Typ předmětu povinný

PZ
dopor. ročník / semestr 3 / LS

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 6s kreditů 30
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Seminář
Forma způsobu ověření studijních výsledků a
další požadavky na studenta
The students prepare and submit the text of minimum 20 pages which represents one chapter of the future dissertation with the list of literature. He/she indicates the place of the chapter in the
whole structure of the dissertation (within its contents). The chapter should be written in the academic style accepting the ethical and technical norms of academic research. Students would pass
the seminar when receiving 51 points based on the quality of the text and the ability to defend his/her theses.
Garant předmětu prof. PhDr. Zdeňka Kalnická, CSc.
Zapojení garanta do výuky předmětu 70% seminářící
Vyučující
Vede seminář : prof. PhDr. Zdeňka Kalnická, CSc. (70%), doc. Mgr. Marek Petrů, Ph.D. (30%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
The doctoral seminar 51DS3 is designed to control the process of the preparation of students dissertation work from the aspect of their ability to submit coherent and relevant academic text (one
chapter of their future dissertation). The seminar offers the possibility for students to develop their capacity of argumentation in the discussion about academic text, to cultivate their ability to
react to critical remarks of their colleagues and to put their dissertation topic into broader interdisciplinary context.

Obsah:
1. Submission of the text of one chapter of the dissertation work with identification of its place in the structure of the whole dissertation. A
2. Explanation of the process of the research with identification of the deviations from the original intentions.A
3. Description of the plan to finish the dissertation and discussion of its problematic points. A

Vyučovací metody:
- B1 - DiskuseA
- B5 - Metoda písemných prací (klauzury, reflektivní deníky aj.)A
- E1 - Metody heuristické, badatelské, výzkumnéA
- G2 - Samostudium, řízené studiumA
- G5 - Kritické myšlení

Hodnotící metody:
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Akreditační spis Philosophy. International Program Doktorský
B-III - Charakteristika studijního předmětu
- IC6 - Ústní zkouškaA
- IIB21 - Odborný článek / stať / studie

Výsledky učení:
The students have in-depth knowledge of their research topic including its interdisciplinary interconnections and practical consequences. They are equipped with knowledge about the formal and
contents aspects of the dissertation, including ethical aspects.
The graduate is able of independent scientific theoretical research which is materialized in coherent and logically interconnected text. The text documents the ability of formulating arguments and
articulating of scientific results. In academic discussion, he/she is able to show his/her expertise, to react to critical remarks of other members of academic community, and to use the technical
equipment to present his/her thoughts.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Doporučená literatura:

• Depends on the topic of student's research.
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Akreditační spis Philosophy. International Program Doktorský

KFI / 61KA1 - 2023 : Active participation in international conference 1

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Active participation in international conference 1
Typ předmětu povinně volitelný

PZ
dopor. ročník / semestr /

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 0s kreditů 15
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních výsledků a
další požadavky na studenta
Active participation at an international conference.
Garant předmětu Vedoucí VŠKP
Zapojení garanta do výuky předmětu
Vyučující

Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
The student attends an international scientific conference.

Obsah:
1. Preparation of the conference paper.A
2. Presentation of the conference paper.

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- B1 - Diskuse

Hodnotící metody:
- IIA2 - Zpráva / protokol z laborování a terénního cvičeníA
- IIB23 - Poster

Výsledky učení:
The student acquires experience with the conference participation before international audience.
The student knows how to prepare a conference paper and how to present it.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Doporučená literatura:
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
• Depends on the topic of student's research.

23



Akreditační spis Philosophy. International Program Doktorský

KFI / 61KA2 - 2023 : Active participation in international conference 2

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Active participation in international conference 2
Typ předmětu povinně volitelný

PZ
dopor. ročník / semestr /

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 0s kreditů 15
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních výsledků a
další požadavky na studenta
Active participation at an international conference.
Garant předmětu Vedoucí VŠKP
Zapojení garanta do výuky předmětu
Vyučující

Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
The student attends another international scientific conference.

Obsah:
1. Preparation of the conference paper.A
2. Presentation of the conference paper.

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- B1 - Diskuse

Hodnotící metody:
- IIA2 - Zpráva / protokol z laborování a terénního cvičeníA
- IIB23 - Poster

Výsledky učení:
The student aquires more experience with the participation at an international conference.
The student knows how to prepaper a conference paper and how to present it.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Doporučená literatura:
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
• Depends on the topic of student's research.
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Akreditační spis Philosophy. International Program Doktorský

KFI / 61KB1 - 2023 : Active participation in national conference 1

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Active participation in national conference 1
Typ předmětu povinně volitelný

PZ
dopor. ročník / semestr /

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 0s kreditů 10
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních výsledků a
další požadavky na studenta
Active participation at a national conference.
Garant předmětu Vedoucí VŠKP
Zapojení garanta do výuky předmětu
Vyučující

Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
The student attends a national scientific conference.

Obsah:
1. Preparation of the conference paper.A
2. Presentation of the conference paper.

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- B1 - Diskuse

Hodnotící metody:
- IIA1 - Zpráva / protokol z odborné / profesní praxe, exkurzeA
- IIB23 - Poster

Výsledky učení:
The student acquires experience with conference participation before national audience.
The student knows how to prepare a conference paper and how to present it.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Doporučená literatura:
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
• Depends on the topic of student's research.
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KFI / 61KB2 - 2023 : Active participation in national conference 2

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Active participation in national conference 2
Typ předmětu povinně volitelný

PZ
dopor. ročník / semestr /

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 0s kreditů 10
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních výsledků a
další požadavky na studenta
Active participation at a national conference.
Garant předmětu Vedoucí VŠKP
Zapojení garanta do výuky předmětu
Vyučující

Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
The student attends another national conference.

Obsah:
1. Preparation of the conference paper.A
2. Presentation of the conference paper.

Vyučovací metody:
- A1 - PřednáškaA
- B1 - Diskuse

Hodnotící metody:
- IIA1 - Zpráva / protokol z odborné / profesní praxe, exkurzeA
- IIB23 - Poster

Výsledky učení:
The student acquires more experience with national conferences.
The student knows how to prepare a conference paper and how to present it.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Doporučená literatura:
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
• Depends on the topic of student's research.
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Akreditační spis Philosophy. International Program Doktorský

KCJ / 6CJCE - 2023 : Cizí jazyk - čeština pro cizince

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Cizí jazyk - čeština pro cizince
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr /
Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 10s kreditů 10
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Seminář
Forma způsobu ověření studijních výsledků a
další požadavky na studenta
Předmět je zakončen zkouškou.A
Zkouška má tyto části:A
1) Student si v rámci domácí přípravy přečte vybraný text nebo soubor textů odborného zaměření v českém jazyce související s tématem dizertační práce v min. rozsahu 50 stran běžného formátu.
Zkoušející v rozpravě prověří schopnost porozumět textu a interpretovat jej. Rozsah zadaného textu nesmí přesáhnout 100 stran; volbu překládané textu konzultuje se školitelem dizertační práce.A
2) Student v českém jazyce zpracuje abstrakt dizertační práce v písemné podobě včetně klíčových slov v rozsahu 500-1000 znaků.A
3) Student představí téma svého výzkumu, včetně základních metodologických postupů a výzkumných problémů. A
A
Student prokáže schopnost konverzace na běžné téma na úrovni komunikativní kompetence vymezené Evropským referenčním rámcem pro jazyky (tj. B2; viz SERR). Hodnotí se srozumitelnost a
koherence projevu. Gramatické a výslovnostní prohřešky, které nebrání porozumění, nejsou překážkou. A
Garant předmětu doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 80% seminářící
Vyučující
Vede seminář : doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. (80%), Mgr. Zdeňka Žédková Suchá (20%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Cílem předmětu, určeného pro zahraniční studenty (nerodilé mluvčí) doktorských studijních programů, je rozvinout znalost českého jazyka. A
Student je schopen porozumět odbornému textu z oblasti, která je předmětem jeho studia. Umí shrnout obsah delšího odborného textu v češtině; zvládne i přeložit odborný text do češtiny s
pomocí běžných nástrojů překladatele (slovníky, příručky, internetové zdroje). Je schopen domluvit se v běžných konverzačních situacích. Je schopen představit vlastní výzkum a vést diskusi na
odborné téma v češtině.A

Obsah:
Předmět je realizován formou individuálních konzultací, při nichž studenti řeší problémy s důrazem na porozumění odbornému textu. Student se řídí svým individuálním studijním plánem.
Student kontaktuje svého školitele, s nímž dohodne výběr textu, a garanta předmětu, s nímž se domluví na organizaci konzultací.A
Student si v rámci domácí přípravy přečte vybraný text nebo soubor textů odborného zaměření v českém jazyce související s tématem dizertační práce v min. rozsahu 50 stran běžného formátu.
Zkoušející v rozpravě prověří schopnost porozumět textu a interpretovat jej.A
A
Min. znalostní úroveň češtiny B1. Pokud jí student nedosahuje, je mu doporučena literatura k samostudiu, popř. navštěvování jazykového kurzu.
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Akreditační spis Philosophy. International Program Doktorský
B-III - Charakteristika studijního předmětu

Vyučovací metody:
- Metody práce s textem (učebnicí, knihou)A
- Nácvik jazykových/komunikačních dovednostíA
- A4 - Rozhovor (ve smyslu kladení otázek při fixaci a opakování učiva)A
- B1 - DiskuseA
- D1 - Nácvik a vytváření dovedností komunikačních/jazykovýchA
- G2 - Samostudium, řízené studium

Hodnotící metody:
- Rozbor jazykového projevu studentaA
- RozhovorA
- IC6 - Ústní zkouškaA
- IC7 - Písemná zkouška

Výsledky učení:
Student má rozšířenou slovní zásobu v češtině s důrazem na téma jeho odborného zaměření.A
Znalost základních příruček pro psaní odborných textů v češtině.A
Znalost české terminologie daného výzkumného tématu, zejména z oblasti filologie.
Schopnost odborné komunikace v češtině.A
Schopnost porozumění odborným textům v češtině.A
Schopnost představit téma výzkumu či práce v češtině.A
Student je schopen diskutovat na zvolené odborné téma; dokáže v češtině popsat vlastní badatelské zaměření, představit koncepci svého výzkumu.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• BISCHOFOVÁ, J. Čeština pro středně a více pokročilé. Praha, 2011. ISBN 978-80-246-1793-0.
• PRAVDOVÁ, M. A KOL. Akademická příručka českého jazyka. Praha, 2019. ISBN 9788020029478.
• Internetová jazyková příručka
Doporučená literatura:

• CVRČEK, V. Mluvnice současné češtiny. Praha, 2010. ISBN 978-80-246-2834-9.
• ŠTÍCHA, F. Akademická gramatika spisovné češtiny. Praha, 2013. ISBN 9788020022059.
• Český národní korpus
• Studijní literatura bude zadána po domluvě se zkoušejícím.
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Akreditační spis Philosophy. International Program Doktorský

KRO / 61CJF - 2023 : Foreign language - French

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Foreign language - French
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr /
Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 0s kreditů 10
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních výsledků a
další požadavky na studenta
During the examination, students will translate a selected excerpt (of about half a page) from a pre-specified text of at least 50 standard pages. The length of the assigned text must not exceed 100
standard pages.A
Students will produce a written abstract of the thesis in French, including keywords, at the length of 500-1000 characters.A
Students will present their research topic, including basic issues and methodological procedures.A
Students will demonstrate the ability to converse on a common topic at the B2 level of language communicative competence as defined by the Common European Framework of Reference for
Languages.A
Clarity and coherence of speech will be assessed. Grammatical and pronunciation errors that do not impede comprehension are not a barrier.A
Garant předmětu Mgr. Zuzana Honová, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu
Vyučující

Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
The aim of the course is to develop Ph.D. students´ language skills in French. Students are able to understand a professional text in the field of their study. Students will be able to summarise the
content of a longer professional text and translate it into English using common translation tools. Students are able to communicate in common conversational situations. They are able to present
their own research and lead a discussion on a professional topic.

Obsah:
Teaching takes place in the form of individual consultations, during which students solve problems with an emphasis on understanding a professional text. Students follow their individual study
plans. Students contact their tutor, with whom they agree on the choice of the text, and the course supervisor, with whom they agree on the organisation of consultations.A
As part of their home preparation, students prepare a professionally focused selected text or a set of texts (the text must not exist in a Czech translation) according to the focus of their thesis at the
minimum length of 50 standard pages, from which the examiner will select a passage to be translated by the student during the examination.A

Vyučovací metody:
- D1 - Nácvik a vytváření dovedností komunikačních/jazykovýchA
- G2 - Samostudium, řízené studium

Hodnotící metody:
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- IC6 - Ústní zkouškaA
- IIB19 - Jazykový překlad

Výsledky učení:
Students have an expanded vocabulary with emphasis on the topic of their professional specialization.
Students are able to discuss a chosen professional topic, can describe their own research focus in the given language, present the concept of their research.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• HENDRICH, J., RADINA, O., TLÁSKAL, J. Francouzská mluvnice. Praha: SPN, 1991. ISBN 9788072380640.
• NEUMANN, J., HOŘEJŠÍ, V. Velký francouzsko-český slovník. Praha, Academia, 1992. ISBN 9788020002334.
• TIONOVÁ, A., + KOL. Francouzština pro pokročilé. Praha: LEDA, 2000. Praha: LEDA, 2000. ISBN 9788085927801.
• VLASÁK, V. Francouzsko-český a česko-francouzský slovník. Část česko-francouzská. Praha, SPN, 1997. ISBN 9788004261146.
Rozšiřující literatura:

• WAGNER R. L ., PINCHON J. Grammaire du français classique et moderne. Paris, 1991. ISBN 9780785909606.
Doporučená literatura:

• GREVISSE, M. (REFONDUE PAR GOOSSE A.). Le Bon Usage, Grammaire française. Paris: Duculot, 1993. ISBN 9782801110454.
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Akreditační spis Philosophy. International Program Doktorský

KGE / 61CJN - 2023 : Foreign language - German

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Foreign language - German
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr /
Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 0s kreditů 10
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních výsledků a
další požadavky na studenta
-Consultations with the teacher and the head of the board of examinersA
- selecting and studying an academic text (possibly several texts) related to the topic of the student's dissertation thesis (100 pages)A
- translating the text from Czech into GermanA
- completing a German-Czech glossary including min. 50 termsA
- completing an abstract for the translated text in German (300 words)A
- passing an oral examA
- language competence - min. B2/C1 according to CEFRA
Garant předmětu Mgr. Martin Mostýn, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu
Vyučující

Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
The course focuses on testing the Ph.D. students' knowledge of German. Students must prove that they are able to study academic texts and discuss their content. They should also be capable of
expressing themselves appropriately and describing the propositions and methods applied in their dissertation theses. Attention is paid to the ability to work with secondary sources in German and
utilizing them in the students' research.

Obsah:
1. Lead-in - organizing tasks, setting requirements, assigning texts, checking the students' knowledge of methodology etc..A
2. Self-study with possible consultations with the teacher. Translating 100 pages of an academic text into Czech (a text that has not been translated yet), completing a glossary and an abstract
for the translated text (300 words). The text to be translated must be approved by the head of the board of examiners. At the exam, students must prove their ability to understand the text, their
knowledge of terms and the ability to participate in a professional discussion. A

Vyučovací metody:
- A3 - Reproduktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- B1 - DiskuseA
- B2 - Produktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- D1 - Nácvik a vytváření dovedností komunikačních/jazykovýchA
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
- G2 - Samostudium, řízené studium

Hodnotící metody:
- IC6 - Ústní zkouškaA
- IIB15 - Rešerše / konspektA
- IIB17 - Analýza odborného textu (výtah / kompilace / komparace)A
- IIB19 - Jazykový překladA
- IIB22 - Abstrakt (resumé)

Výsledky učení:
Po absolvování předmětu student prokazuje znalost:A
- cizího jazyka na úrovni B2/C1,A
- jazykové práce se zvoleným cizojazyčným odborným textem,A
- odborné slovní zásoby vycházející ze zvoleného textu a tématu disertační práce.
Po absolvování předmětu student dokáže:A
- soběstačně tvořivě vědecky pracovat v oborovém kontextu, diskutovat o ústředních myšlenkách předem prostudovaného německy psaného odborného textu,A
- podrobně popsat téma vlastní disertační práce (badatelský problém, cíle, metody atd.),A
- formulovat abstrakt odborného textu v německém jazyce a zpracovat k němu dvojjazyčný česko-německý glosář.A
A
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• BENEŠ, E. Praktická mluvnice němčiny: přepracované a aktualizované vydání oblíbené mluvnice: nový německý pravopis. Plzeň, 2005. ISBN 80-7238-392-2.
• FÜGERT, N./RICHTER, U. A. Wissenschaftssprache verstehen: Wortschatz - Grammatik - Stil - Lesestrategien. Stuttgart: Ernst Klett Sprachen, 2015. ISBN 978-3-12-675298-5.
• GRAEFEN, G./MOLL, M. Wissenschaftssprache Deutsch: lesen - verstehen - schreiben : ein Lehr- und Arbeitsbuch. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2011. ISBN 9783631609484.
• KÜHTZ, S. Wissenschaftlich formulieren: Tipps und Textbausteine für Studium und Schule. Paderborn: Ferdinand Schöningh, 2015. ISBN 9783825244835.
Rozšiřující literatura:

• ČMEJRKOVÁ, S., DANEŠ, F., SVĚTLÁ, J. Jak napsat odborný text. Praha: Academia, 1999.
• ROELCKE, T. Fachsprachen. Berlin: Erich Schmidt, 2005. ISBN 9783503079384.
• STOLZE, R. Fachübersetzen - Ein Lehrbuch für Theorie und Praxis. Leipzig, 2009.
Doporučená literatura:

• GROMOVÁ, E., HRDLIČKA, M., VILÍMEK, V. (ED.). Antologie teorie odborného překladu. Ostrava: OU, 2007. ISBN 978-80-7368-801-1.
• HALL, K./SCHEINER, B. Übungsgrammatik für Fortgeschrittene. Ismaning: Verlag für Deutsch, 2000.
• SIEBENSCHEIN, HUGO. Velký německo-český slovník. Voznice: Leda, 2006. ISBN 80-7335-099-8.
• dle konzultace s KGE
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KRO / 61CJI - 2023 : Foreign language - Italian

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Foreign language - Italian
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr /
Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 0s kreditů 10
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních výsledků a
další požadavky na studenta
During the examination, students will translate a selected excerpt (of about half a page) from a pre-specified text of at least 50 standard pages. The length of the assigned text must not exceed 100
standard pages.A
Students will produce a written abstract of the thesis in Italian, including keywords, at the length of 500-1000 characters.A
Students will present their research topic, including basic issues and methodological procedures.A
Students will demonstrate the ability to converse on a common topic at the B2 level of language communicative competence as defined by the Common European Framework of Reference for
Languages.A
Clarity and coherence of speech will be assessed. Grammatical and pronunciation errors that do not impede comprehension are not a barrier.A
A
A
A
Garant předmětu Mgr. Zuzana Honová, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu
Vyučující

Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
The aim of the course is to develop Ph.D. students´ language skills in Italian. Students are able to understand a professional text in the field of their study. Students will be able to summarise the
content of a longer professional text and translate it into English using common translation tools. Students are able to communicate in common conversational situations. They are able to present
their own research and lead a discussion on a professional topic.A
A

Obsah:
Teaching takes place in the form of individual consultations, during which students solve problems with an emphasis on understanding a professional text. Students follow their individual study
plans. Students contact their tutor, with whom they agree on the choice of the text, and the course supervisor, with whom they agree on the organisation of consultations.A
As part of their home preparation, students prepare a professionally focused selected text or a set of texts (the text must not exist in a Czech translation) according to the focus of their thesis at the
minimum length of 50 standard pages, from which the examiner will select a passage to be translated by the student during the examination.A

Vyučovací metody:
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- D1 - Nácvik a vytváření dovedností komunikačních/jazykovýchA
- G2 - Samostudium, řízené studium

Hodnotící metody:
- IC6 - Ústní zkouškaA
- IIB19 - Jazykový překlad

Výsledky učení:
Students have an expanded vocabulary with emphasis on the topic of their professional specialization.
Students are able to discuss a chosen professional topic, can describe their own research focus in the given language, present the concept of their research.A
A
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:

• A. BAHNÍKOVÁ, H. BENEŠOVÁ, L. EHRENBERGEROVÁ. ITALŠTINA. LEDA, Praha 2001. Praha, 2001.
Doporučená literatura:

• ROSENDORFSKÝ, J. Česko-Italský slovník, ISBN 80-85266-02-4, ICK Ráček, Velehrad, s.r.o., 2000. ISBN 9788085266023.
• ROSENDORFSKÝ, J. Italsko-Český slovník, ISBN 80-85266-03-2, ICK Ráček, Velehrad s.r.o., 2000. ISBN 9788085266030.
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KPF / 61CJP - 2023 : Foreign language - Polish

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Foreign language - Polish
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr /
Rozsah studijního předmětu 0p + 10c + 0s kreditů 10
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Cvičení
Forma způsobu ověření studijních výsledků a
další požadavky na studenta
In the course of their Ph.D. studies, students take an exam in a foreign language, according to their agreed individual curriculum. The department of Slavonic studies does not organize any courses
but students are given the opportunity to consult their exam with teachers from the department. The choice of the foreign language should correspond to the students' research and the topic of
their dissertation thesis.
Garant předmětu PhDr. Jiří Muryc, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu
Vyučující

Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
The course focuses on testing the Ph.D. students' knowledge of the Polish language. Students must prove that they are able to study Polish academic texts, interpret selected parts of the texts and
discuss their content. They should also be capable of expressing themselves appropriately and of describing the propositions and methods applied in their dissertation theses.

Obsah:
1.Translating 100 pages of an academic text related to the topic of the student's thesis (a text that has not been translated yet). The text to be translated must be approved by the head of the board of
examiners. At the exam, students must prove their ability to understand the text and their knowledge of terminology. A
2. Conversation on general topics (B2/C1 level according to CEFR).A
Studijní literatura a studijní pomůcky
Doporučená literatura:

• Dle individuálního zadání po konzultaci s garantem předmětu
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KRU / 61CJR - 2023 : Foreign language - Russian

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Foreign language - Russian
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr /
Rozsah studijního předmětu 0p + 10c + 0s kreditů 10
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Cvičení
Forma způsobu ověření studijních výsledků a
další požadavky na studenta
1) Submitting a written translation from Russian into Czech (20 pages of an academic text that has not been translated yet; according to the student's choice). The translated text must be submitted
min. 2 weeks prior to the examination (if the translation fails to meet the requirements, students are given the opportunity to hand over an edited version at the exam). A
2)At the oral exam carried out in Russian, students speak about their research and the focus of their dissertation thesis. Students can use notes they have prepared in advance. A
Garant předmětu doc. PhDr. Zdeňka Nedomová, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% cvičící
Vyučující
Cvičící : doc. PhDr. Zdeňka Nedomová, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
The course Foreign language-Russian focuses on developing students' ability to understand and work with professional texts in Russian, related to the field of their studies. Students also prove
their ability to discuss the content of the translated text and the topic of their dissertation thesis.

Obsah:
1. Submitting a written translation from Russian into Czech (20 pages of an academic text related to the topic of the student's dissertation thesis). The translated text together with the source text
must be submitted min. 2 weeks prior to the examination. Texts which were subject to editing must be handed over in a printed form at the exam. A
2. Oral interpretation (in Russian) of further 20 pages from the same source text. Students can make notes (2-3 pages) and use them during the exam. A
3. Discussing the student's dissertation thesis. A

Vyučovací metody:
- A3 - Reproduktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojemA
- B1 - DiskuseA
- D1 - Nácvik a vytváření dovedností komunikačních/jazykovýchA
- G2 - Samostudium, řízené studium

Hodnotící metody:
- IC6 - Ústní zkouškaA
- IC7 - Písemná zkouška
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B-III - Charakteristika studijního předmětu

Výsledky učení:
Student zná, minimálně pasívně, základní slovní zásobu v cizím jazyce (ruštině), která se vztahuje k jeho disertační práci.
Student je schopen aktivně se zapojit do diskuse (vedené v ruštině) na zvolené odborné téma, dokáže v daném jazyce popsat vlastní badatelské zaměření, představit koncepci své disertační prace.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Doporučená literatura:

• BALCAR, M. Ruská gramatika v kostce. VŠE, Praha, 1997. ISBN 80-85927-56-X.
• HANUSOVÁ, Z., PLESKÝ, R. Mluvená ruština pro vědecké a odborné pracovníky. Praha: Academia, 1984.
• ROZKOVCOVÁ, L. Ruština pro vědecké a odborné pracovníky: kurs pro pokročilé. Praha: Academia, 1985. ISBN cnb000029655.
• ŠROUFKOVÁ, M., VENCLOVSKÁ,M., PLESKÝ, R. Česko-ruský a rusko-český slovník. Praha, 1998. ISBN 9788073352462.
• VENCLOVSKÁ, M. A KOL. Rusko-český slovník. Voznice, 2002. ISBN 9788073352073.
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KFI / 61PA1 - 2023 : Involvement in international research project 1

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Involvement in international research project 1
Typ předmětu povinně volitelný

PZ
dopor. ročník / semestr /

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 0s kreditů 20
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních výsledků a
další požadavky na studenta
Official membership in an international project.
Garant předmětu Vedoucí VŠKP
Zapojení garanta do výuky předmětu
Vyučující

Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
The student participates in an international research project.

Obsah:
Active membership in an international project.

Vyučovací metody:
- E6 - Projektová výuka

Hodnotící metody:
- IIA6 - Projekt (výstup projektové výuky)

Výsledky učení:
The student acquires experience with the work in an international research project.
The student proves to be a valuable member of the reasearch team.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Doporučená literatura:

• Depends on the topic of student's research and the particular project.
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KFI / 61PA2 - 2023 : Involvement in international research project 2

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Involvement in international research project 2
Typ předmětu povinně volitelný

PZ
dopor. ročník / semestr /

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 0s kreditů 20
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních výsledků a
další požadavky na studenta
Official membership in an international research project.
Garant předmětu Vedoucí VŠKP
Zapojení garanta do výuky předmětu
Vyučující

Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
The student participates in an international research project.

Obsah:
Active membership in an international research team.

Vyučovací metody:
- E6 - Projektová výuka

Hodnotící metody:
- IIA6 - Projekt (výstup projektové výuky)

Výsledky učení:
The student acquires experience with the work in a research project.
The student proves to be a valuable member of the research team.A
Studijní literatura a studijní pomůcky
Doporučená literatura:

• Depends on the topic of student's research and the particular project.
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KFI / 61PB1 - 2023 : Involvement in national research project 1

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Involvement in national research project 1
Typ předmětu povinně volitelný

PZ
dopor. ročník / semestr /

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 0s kreditů 15
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních výsledků a
další požadavky na studenta
Official membership in a national research project.
Garant předmětu Vedoucí VŠKP
Zapojení garanta do výuky předmětu
Vyučující

Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
The student participates in a national research project.

Obsah:
Active membership in a research team.

Vyučovací metody:
- E6 - Projektová výuka

Hodnotící metody:
- IIA6 - Projekt (výstup projektové výuky)

Výsledky učení:
The student acquires experience with the work in a research team.
The student proves to be a valuable member of a research team.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Doporučená literatura:

• Depends on the topic of student's research and the particular project.
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KFI / 61PB2 - 2023 : Involvement in national research project 2

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Involvement in national research project 2
Typ předmětu povinně volitelný

PZ
dopor. ročník / semestr /

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 0s kreditů 15
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních výsledků a
další požadavky na studenta
Official membership in a national research team.
Garant předmětu Vedoucí VŠKP
Zapojení garanta do výuky předmětu
Vyučující

Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
The student participates in another national research project.

Obsah:
Active membership in a national research team.

Vyučovací metody:
- E6 - Projektová výuka

Hodnotící metody:
- IIA6 - Projekt (výstup projektové výuky)

Výsledky učení:
The student acquires experience with the work in a research team.
The student proves to be a valuable member of the research team.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Doporučená literatura:

• Depends on the topic of student's research and the particular project.
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KFI / 61PC1 - 2023 : Involvement in university research project 1

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Involvement in university research project 1
Typ předmětu povinně volitelný

PZ
dopor. ročník / semestr /

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 0s kreditů 10
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních výsledků a
další požadavky na studenta
Official membership in a university research project.
Garant předmětu Vedoucí VŠKP
Zapojení garanta do výuky předmětu
Vyučující

Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
The student participates in a university research project.

Obsah:
Active membership in a research team.

Vyučovací metody:
- E6 - Projektová výuka

Hodnotící metody:
- IIA6 - Projekt (výstup projektové výuky)

Výsledky učení:
The student acquires experience with the work in a research team.
The student proves to be a valuable member of the university research team.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Doporučená literatura:

• Depends on the topic of student's research and the particular project.
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KFI / 61PC2 - 2023 : Involvement in university research project 2

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Involvement in university research project 2
Typ předmětu povinně volitelný

PZ
dopor. ročník / semestr /

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 0s kreditů 10
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních výsledků a
další požadavky na studenta
Official membership in a university research project.
Garant předmětu Vedoucí VŠKP
Zapojení garanta do výuky předmětu
Vyučující

Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
The student participates in a university research project.

Obsah:
Active membership in a research team.

Vyučovací metody:
- E6 - Projektová výuka

Hodnotící metody:
- IIA6 - Projekt (výstup projektové výuky)

Výsledky učení:
The student acquires experience with the work in a research team.
The student proves to be a valuable member of the research team.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Doporučená literatura:

• Depends on the topic of student's research and the particular project.
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KFI / 61UA1 - 2023 : Publications (type A) - 1

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Publications (type A) - 1
Typ předmětu povinně volitelný

PZ
dopor. ročník / semestr /

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 0s kreditů 20
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních výsledků a
další požadavky na studenta
Publication of a scholarly article in a journal registered in Scopus or Web of Science, or a chapter in a collective monograph.A
Garant předmětu Vedoucí VŠKP
Zapojení garanta do výuky předmětu
Vyučující

Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
The student either publishes an article in a scholarly journal (registered in Scopus or Web of Science), or a chapter in a collective monograph.A

Obsah:
1. Preparation of a scholarly text.A
2. Publication of a scholarly text.A

Vyučovací metody:
- B2 - Produktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojem

Hodnotící metody:
- IIB21 - Odborný článek / stať / studie

Výsledky učení:
The student acquires experience with the procedure which leads to the publication of his own scholarly text.A
The student knows how to prepare a scholarly text which has the potential to be published in a scholarly journal.A
Studijní literatura a studijní pomůcky
Doporučená literatura:

• Depends on the topic of student's research.
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KFI / 61UA2 - 2023 : Publications (type A) - 2

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Publications (type A) - 2
Typ předmětu povinně volitelný

PZ
dopor. ročník / semestr /

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 0s kreditů 20
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních výsledků a
další požadavky na studenta
Publication of a scholarly article in a journal registered in Scopus or Web of Science, or a chapter in a collective monograph.A
A
Garant předmětu Vedoucí VŠKP
Zapojení garanta do výuky předmětu
Vyučující

Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
The student either publishes a scholarly article in a journal (registered in Scopus or Web of science) or a chapter in a collective monograph.A
A

Obsah:
1. Preparation of a scholarly article.A
2. Publication of a scholarly article.A

Vyučovací metody:
- B2 - Produktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojem

Hodnotící metody:
- IIB21 - Odborný článek / stať / studie

Výsledky učení:
The student acquires more experience with publishing his own work in scholarly journals.A
A
The student knows how to prepare a scholarly text which has the potential to be published in a scholarly journal.A
Studijní literatura a studijní pomůcky

48



Akreditační spis Philosophy. International Program Doktorský
B-III - Charakteristika studijního předmětu
Doporučená literatura:

• Depends on the topic of student's research.
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KFI / 61UA3 - 2023 : Publications (type A) - 3

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Publications (type A) - 3
Typ předmětu povinně volitelný

PZ
dopor. ročník / semestr /

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 0s kreditů 20
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních výsledků a
další požadavky na studenta
Publication of a scholarly article in a journal registered in Scopus or Web of Science, or a chapter in a collective monograph.A
A
Garant předmětu Vedoucí VŠKP
Zapojení garanta do výuky předmětu
Vyučující

Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
The student publishes either a scholarly article in a journal (registered in Scopus or Web of Science) or a chapter in a collective monograph.A
A

Obsah:
1. Preparation of a scholarly text.A
2. Publication of a scholarly text.A
A
A

Vyučovací metody:
- B2 - Produktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojem

Hodnotící metody:
- IIB21 - Odborný článek / stať / studie

Výsledky učení:
The student acquires experience with the publication of his own text in a scholarly journal. A
A
The student knows how to prepare a text which has the potential to be published in a scholarly journal.A
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
A
Studijní literatura a studijní pomůcky
Doporučená literatura:

• Depends on the topic of student's research.
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KFI / 61UB1 - 2023 : Publications (type B) - 1

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Publications (type B) - 1
Typ předmětu povinně volitelný

PZ
dopor. ročník / semestr /

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 0s kreditů 10
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních výsledků a
další požadavky na studenta
Publication of a scholarly text in a peer-reviewed journal not registered in Scopus or WoS.A
A
A
Garant předmětu Vedoucí VŠKP
Zapojení garanta do výuky předmětu
Vyučující

Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
The student publishes a scholarly article in a peer-reviewed journal not registered in Scopus or WoS.A
A

Obsah:
1. Text preparation.A
2. Text publication.A
A

Vyučovací metody:
- B2 - Produktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojem

Hodnotící metody:
- IIB21 - Odborný článek / stať / studie

Výsledky učení:
The student acquires experience with publication platforms other than Scopus and WoS.A
The student knows how to prepare a scholarly text capable of being published in a scholarly journal.A
A
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
Studijní literatura a studijní pomůcky
Doporučená literatura:

• Depends on the topic of student's research.
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KFI / 61UB2 - 2023 : Publications (type B) - 2

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Publications (type B) - 2
Typ předmětu povinně volitelný

PZ
dopor. ročník / semestr /

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 0s kreditů 10
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních výsledků a
další požadavky na studenta
Publication of a scholarly text in a peer-reviewed journal non-registered in Scopus or WoS.A
A
A
Garant předmětu Vedoucí VŠKP
Zapojení garanta do výuky předmětu
Vyučující

Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
The student publishes a scholarly text in a peer-reviewed journal non-registered in Scopus or WoS.A

Obsah:
1. Text preparation.A
2. Text publication.A
A

Vyučovací metody:
- B2 - Produktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojem

Hodnotící metody:
- IIB21 - Odborný článek / stať / studie

Výsledky učení:
The student acquires more experience with publishing in scholarly journals.A
A
A
The student knows how to prepare a scholarly text capable of being published in a scholarly journal.A
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
A
Studijní literatura a studijní pomůcky
Doporučená literatura:

• Depends on the topic of student's research.
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KFI / 61UB3 - 2023 : Publications (type B) - 3

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Publications (type B) - 3
Typ předmětu povinně volitelný

PZ
dopor. ročník / semestr /

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 0s kreditů 10
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních výsledků a
další požadavky na studenta
Publication of a scholarly text in a peer-reviewed journal non-registered in Scopus or WoS.A
A
A
Garant předmětu Vedoucí VŠKP
Zapojení garanta do výuky předmětu
Vyučující

Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
The student publishes a scholarly article in a peer-reviewed journal non-registered in Scopus or WoS.A
A
A

Obsah:
1. Text preparation.A
2. Text publication.A
A
A

Vyučovací metody:
- B2 - Produktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojem

Hodnotící metody:
- IIB21 - Odborný článek / stať / studie

Výsledky učení:
The student acquires more experience with publishing in scholarly journals.A
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
A
The student knows how to prepare a text capable of being published in a scholarly journal.A
A
Studijní literatura a studijní pomůcky
Doporučená literatura:

• Depends on the topic of student's research.
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KFI / 6UW08 - 2023 : Uniwersytet Wrocławski- Aesthetics Dimensions of the Political

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Uniwersytet Wrocławski- Aesthetics Dimensions of the Political
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr /
Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 0s kreditů 10
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních výsledků a
další požadavky na studenta

Garant předmětu Odborník Odborník
Zapojení garanta do výuky předmětu
Vyučující

Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
The course is taught by the partner university - the syllabus of the course is available as a separate attachment to this proposal for accreditation under the title "Charakteristika studijních předmětů
- Uniwersytet Wrocławski".
Studijní literatura a studijní pomůcky
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KFI / 6UW09 - 2023 : Uniwersytet Wrocławski- Aesthetics in Practice

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Uniwersytet Wrocławski- Aesthetics in Practice
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr /
Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 0s kreditů 10
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních výsledků a
další požadavky na studenta

Garant předmětu Odborník Odborník
Zapojení garanta do výuky předmětu
Vyučující

Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
The course is taught by the partner university - the syllabus of the course is available as a separate attachment to this proposal for accreditation under the title "Charakteristika studijních předmětů
- Uniwersytet Wrocławski".
Studijní literatura a studijní pomůcky
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KFI / 6UW04 - 2023 : Uniwersytet Wrocławski- Archetype and Image: Anthropologic View on Imagerious Process

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Uniwersytet Wrocławski- Archetype and Image: Anthropologic View on Imagerious Process
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr /
Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 0s kreditů 10
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních výsledků a
další požadavky na studenta

Garant předmětu Odborník Odborník
Zapojení garanta do výuky předmětu
Vyučující

Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
The course is taught by the partner university - the syllabus of the course is available as a separate attachment to this proposal for accreditation under the title "Charakteristika studijních předmětů
- Uniwersytet Wrocławski".
Studijní literatura a studijní pomůcky
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KFI / 6UW11 - 2023 : Uniwersytet Wrocławski- Contemporary Philosophical Anthropology

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Uniwersytet Wrocławski- Contemporary Philosophical Anthropology
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr /
Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 0s kreditů 10
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních výsledků a
další požadavky na studenta

Garant předmětu Odborník Odborník
Zapojení garanta do výuky předmětu
Vyučující

Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
The course is taught by the partner university - the syllabus of the course is available as a separate attachment to this proposal for accreditation under the title "Charakteristika studijních předmětů
- Uniwersytet Wrocławski".
Studijní literatura a studijní pomůcky
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KFI / 6UW12 - 2023 : Uniwersytet Wrocławski- Contemporary Political Ontologies

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Uniwersytet Wrocławski- Contemporary Political Ontologies
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr /
Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 0s kreditů 10
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních výsledků a
další požadavky na studenta

Garant předmětu Odborník Odborník
Zapojení garanta do výuky předmětu
Vyučující

Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
The course is taught by the partner university - the syllabus of the course is available as a separate attachment to this proposal for accreditation under the title "Charakteristika studijních předmětů
- Uniwersytet Wrocławski".
Studijní literatura a studijní pomůcky
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KFI / 6UW02 - 2023 : Uniwersytet Wrocławski- Criticism of Historical Sources in Philosophy

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Uniwersytet Wrocławski- Criticism of Historical Sources in Philosophy
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr /
Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 0s kreditů 10
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních výsledků a
další požadavky na studenta

Garant předmětu Odborník Odborník
Zapojení garanta do výuky předmětu
Vyučující

Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
The course is taught by the partner university - the syllabus of the course is available as a separate attachment to this proposal for accreditation under the title "Charakteristika studijních předmětů
- Uniwersytet Wrocławski".
Studijní literatura a studijní pomůcky
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KFI / 6UW03 - 2023 : Uniwersytet Wrocławski- Ethics in research

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Uniwersytet Wrocławski- Ethics in research
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr /
Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 0s kreditů 10
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních výsledků a
další požadavky na studenta

Garant předmětu Odborník Odborník
Zapojení garanta do výuky předmětu
Vyučující

Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
The course is taught by the partner university - the syllabus of the course is available as a separate attachment to this proposal for accreditation under the title "Charakteristika studijních předmětů
- Uniwersytet Wrocławski".
Studijní literatura a studijní pomůcky
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KFI / 6UW05 - 2023 : Uniwersytet Wrocławski- Great Philosophical Disputes

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Uniwersytet Wrocławski- Great Philosophical Disputes
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr /
Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 0s kreditů 10
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních výsledků a
další požadavky na studenta

Garant předmětu Odborník Odborník
Zapojení garanta do výuky předmětu
Vyučující

Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
The course is taught by the partner university - the syllabus of the course is available as a separate attachment to this proposal for accreditation under the title "Charakteristika studijních předmětů
- Uniwersytet Wrocławski".
Studijní literatura a studijní pomůcky
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KFI / 6UW15 - 2023 : Uniwersytet Wrocławski- Individual and his Society in American Neo-Psychoanalysis

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Uniwersytet Wrocławski- Individual and his Society in American Neo-Psychoanalysis
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr /
Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 0s kreditů 10
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních výsledků a
další požadavky na studenta

Garant předmětu Odborník Odborník
Zapojení garanta do výuky předmětu
Vyučující

Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
The course is taught by the partner university - the syllabus of the course is available as a separate attachment to this proposal for accreditation under the title "Charakteristika studijních předmětů
- Uniwersytet Wrocławski".
Studijní literatura a studijní pomůcky
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KFI / 6UW14 - 2023 : Uniwersytet Wrocławski- Methodology of Social Science: A Historical Perspective

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Uniwersytet Wrocławski- Methodology of Social Science: A Historical Perspective
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr /
Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 0s kreditů 10
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních výsledků a
další požadavky na studenta

Garant předmětu Odborník Odborník
Zapojení garanta do výuky předmětu
Vyučující

Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
The course is taught by the partner university - the syllabus of the course is available as a separate attachment to this proposal for accreditation under the title "Charakteristika studijních předmětů
- Uniwersytet Wrocławski".
Studijní literatura a studijní pomůcky
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KFI / 6UW06 - 2023 : Uniwersytet Wrocławski- Mysticism in Eastern Christianity

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Uniwersytet Wrocławski- Mysticism in Eastern Christianity
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr /
Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 0s kreditů 10
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních výsledků a
další požadavky na studenta

Garant předmětu Odborník Odborník
Zapojení garanta do výuky předmětu
Vyučující

Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
The course is taught by the partner university - the syllabus of the course is available as a separate attachment to this proposal for accreditation under the title "Charakteristika studijních předmětů
- Uniwersytet Wrocławski".
Studijní literatura a studijní pomůcky
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KFI / 6UW07 - 2023 : Uniwersytet Wrocławski- Philosophical Contexts of Iconic Turn

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Uniwersytet Wrocławski- Philosophical Contexts of Iconic Turn
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr /
Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 0s kreditů 10
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních výsledků a
další požadavky na studenta

Garant předmětu Odborník Odborník
Zapojení garanta do výuky předmětu
Vyučující

Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
The course is taught by the partner university - the syllabus of the course is available as a separate attachment to this proposal for accreditation under the title "Charakteristika studijních předmětů
- Uniwersytet Wrocławski".
Studijní literatura a studijní pomůcky
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KFI / 6UW01 - 2023 : Uniwersytet Wrocławski- Practical Philosophy

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Uniwersytet Wrocławski- Practical Philosophy
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr /
Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 0s kreditů 10
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních výsledků a
další požadavky na studenta

Garant předmětu Odborník Odborník
Zapojení garanta do výuky předmětu
Vyučující

Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
The course is taught by the partner university - the syllabus of the course is available as a separate attachment to this proposal for accreditation under the title "Charakteristika studijních předmětů
- Uniwersytet Wrocławski".
Studijní literatura a studijní pomůcky
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KFI / 6UW13 - 2023 : Uniwersytet Wrocławski- Social Order and the Struggle for Recognition: Contemporary Approaches in Political Philosophy

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Uniwersytet Wrocławski- Social Order and the Struggle for Recognition: Contemporary Approaches in Political Philosophy
Typ předmětu povinně volitelný dopor. ročník / semestr /
Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 0s kreditů 10
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních výsledků a
další požadavky na studenta

Garant předmětu Odborník Odborník
Zapojení garanta do výuky předmětu
Vyučující

Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
The course is taught by the partner university - the syllabus of the course is available as a separate attachment to this proposal for accreditation under the title "Charakteristika studijních předmětů
- Uniwersytet Wrocławski".
Studijní literatura a studijní pomůcky
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REK / ACENG - 2023 : Academic English

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Academic English
Typ předmětu volitelný

PZ
dopor. ročník / semestr /

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 0s kreditů 4
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních výsledků a
další požadavky na studenta
Kurz bude probíhat kombinací online výuky, výuky s osobní účastí a individuálních konzultací (online). Není nutné absolvovat všechny části, je možné účastnit se jen vybraných hodin. Výukové
materiály budou poskytnuty s předstihem, na některé hodiny bude vyžadována příprava zadaného úkolu předem.
Garant předmětu doc. PhDr. Miroslav Černý, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu
Vyučující
Vede seminář : Mgr. Lucie Bártová Vopravilová (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
Kurz si klade za cíl zlepšit úroveň akademické angličtiny u doktorandů OU a je zaměřen na rozvoj jazykových dovedností nepostradatelných v akademickém prostředí. Po absolvování kurzu
jsou studenti vybaveni schopnostmi vyjádřit komplexní obsah v mluvené i psané akademické angličtině a porozumět odborným mluveným i psaným projevům. Studenti pracují na rozvoji
samostatného mluveného a psaného projevu a komunikačních dovedností simulací reálných komunikačních situací a soustředí se na interaktivní aspekty akademických žánrů (zejména různé
formy prezentace výzkumu). Kromě individuální zpětné vazby k dílčím úkolům je pozornost věnována přesnosti a rozsahu slovní zásoby, gramatickým strukturám a stylistickým náležitostem
potřebným k jejich realizaci. Obsah kurzu reflektuje aktuální jazykovou kompetenci, potřeby a vědecká zaměření jeho účastníků a je rozdělen do dvou vstupních úrovní (B1 a B2).A
A
A

Obsah:
1 Sebeprezentace: představení domovské instituce (slovní zásoba spojená s prostředím vysoké školy, popis českého akademického prostředí), výzkumného zaměření a vlastního výzkumuA
A
2 Socializace a networking: běžná komunikace se studenty a kolegy v mezinárodním prostředí v ČR a v zahraničí, komunikace s nerodilými mluvčími z různých kultur; small talk - jak zahájit
rozhovor, udržet konverzaci, signalizovat svůj zájem, udržet zájem konverzačního partnera či partnerů; představení sebe sama a svého oboru, multikulturní komunikace, navazování nových a
udržování stávajících kontaktů, mezinárodní spolupráceA
A
3 Akademická angličtina v emailové korespondenci; Konferenční abstraktA
- emailová komunikace s institucemi a jejich činiteli: obecné formální náležitosti, základní slovní zásoba a užitečné fráze (greeting, introduction, main parts, concluding comments, ending,
enclosures)A
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- struktura a obsah vybraných typů emailů (průvodní text při zasílání článků do redakcí časopisů, přihlašování na konference a zasílání konferenčních abstraktů apod.)A
- konferenční abstrakt jako samostatný žánr: struktura, kompozice, název příspěvkuA
A
4 Účast na mezinárodní konferenci a prezentační dovednostiA
- struktura a jazyk prezentace: přenos písemného materiálu do formálního prezentačního registru pomocí vhodných jazykových struktur (text prezentačních snímků, souhra textu a mluveného
projevu)A
- multimodální aspekty prezentace (optimální využití materiálů a vizuálních pomůcek)A
- obousměrná komunikace s publikem: reakce na dotazy a účast v diskusi (rekapitulace a vysvětlení s důrazem na rychlou výměnu informací, překlenutí informačních mezer, přerušení, přepínání
témat, sdílení názorů, dosažení konsensu)A
A
5 Poster a jeho prezentace; prezentační dovednosti se zaměřením na výslovnostA
- vztah intonace, výslovnosti a textu: systematický přístup k časování, hlasitost, důraz, výška, fonetická výslovnost a elipsa; "řeč těla" (oční kontakt, postoj, gestikulace)A
A
6 Analýza a kritické zhodnocení textu jiného autoraA
- porozumění textu, schopnost shrnutí, diskuze, kritického uvažováníA
- slovní zásobaA
- opakování a upevnění získaných dovedností, prostor pro dotazy
Studijní literatura a studijní pomůcky
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KFI / 61IA1 - 2023 : International study stay (type A) -1

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu International study stay (type A) -1
Typ předmětu volitelný

PZ
dopor. ročník / semestr /

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 720s kreditů 30
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Praxe
Forma způsobu ověření studijních výsledků a
další požadavky na studenta
Students acquaint themselves with all requirements relevant to the selected type of mobility and the conditions for the successful implementation and completion of the mobility; students submit
all necessary documents within the stated deadlines.A
After returning from the mobility, students must submit (without delay) a request for the recognition of all credits gained during the mobility.A
In order to gain recognition of the credits, students must submit all relevant documentation demonstrating the content and results of the mobility (e.g. a Transcript of Record issued by the partner
institution).A
After their return, students are expected to share their experiences of the mobility and the programme with the faculty/university depending on requirements.A
Garant předmětu Vedoucí VŠKP
Zapojení garanta do výuky předmětu
Vyučující

Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
The course credits are awarded for the student's mobility (study visit, internship) at a partner institution abroad (type A - duration: more than 90 days). The mobility is implemented as part of a
mobility programme in which the university is involved (e.g. Erasmus+), a university/faculty mobility programme (e.g. VIA), or a bilateral agreement concluded by the university/faculty with a
partner institution abroad. The purpose of the mobility is to expand and deepen the student's knowledge, skills and abilities with relevance to their degree programme, as well as developing their
communicative competencies in a foreign language and reinforcing their intercultural competencies.

Obsah:
Preparation for the mobility, including the submission of all required documents.A
Students complete a mobility (study visit, internship) at a partner institution abroad. The precise content of the mobility depends on the specific offer of the host institution.A
After returning from the mobility, students compile and submit (by the stated deadline) all necessary documentation, including a request for the recognition of credits gained during the mobility.A
Students provide feedback from their mobility and the programme itself, and share experience according to the requirements of the faculty/university.

Vyučovací metody:
- F5 - Stáž

Hodnotící metody:
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- IIA1 - Zpráva / protokol z odborné / profesní praxe, exkurze

Výsledky učení:
The student acquires experience with foreign mobility. Specialist knowledge depending on the specific offer of the host institution.
The student is able to undergo a foreign mobility lasting more than 90 days. Specialist skills depending on the specific offer of the host institution.
Studijní literatura a studijní pomůcky
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KFI / 61IA2 - 2023 : International study stay (type A) -2

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu International study stay (type A) -2
Typ předmětu volitelný

PZ
dopor. ročník / semestr /

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 720s kreditů 30
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Praxe
Forma způsobu ověření studijních výsledků a
další požadavky na studenta
Students acquaint themselves with all requirements relevant to the selected type of mobility and the conditions for the successful implementation and completion of the mobility; students submit
all necessary documents within the stated deadlines.A
After returning from the mobility, students must submit (without delay) a request for the recognition of all credits gained during the mobility.A
In order to gain recognition of the credits, students must submit all relevant documentation demonstrating the content and results of the mobility (e.g. a Transcript of Record issued by the partner
institution).A
After their return, students are expected to share their experiences of the mobility and the programme with the faculty/university depending on requirements.A
Garant předmětu Vedoucí VŠKP
Zapojení garanta do výuky předmětu
Vyučující

Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
The course credits are awarded for the student's mobility (study visit, internship) at a partner institution abroad (type A - duration: more than 90 days). The mobility is implemented as part of a
mobility programme in which the university is involved (e.g. Erasmus+), a university/faculty mobility programme (e.g. VIA), or a bilateral agreement concluded by the university/faculty with a
partner institution abroad. The purpose of the mobility is to expand and deepen the student's knowledge, skills and abilities with relevance to their degree programme, as well as developing their
communicative competencies in a foreign language and reinforcing their intercultural competencies.

Obsah:
Preparation for the mobility, including the submission of all required documents.A
Students complete a mobility (study visit, internship) at a partner institution abroad. The precise content of the mobility depends on the specific offer of the host institution.A
After returning from the mobility, students compile and submit (by the stated deadline) all necessary documentation, including a request for the recognition of credits gained during the mobility.A
Students provide feedback from their mobility and the programme itself, and share experience according to the requirements of the faculty/university.

Vyučovací metody:
- F5 - Stáž

Hodnotící metody:
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
- IIA1 - Zpráva / protokol z odborné / profesní praxe, exkurze

Výsledky učení:
The student acquires experience with foreign mobility. Specialist knowledge depending on the specific offer of the host institution.
The student is able to undergo a foreign mobility lasting more than 90 days. Specialist skills depending on the specific offer of the host institution.
Studijní literatura a studijní pomůcky

77



Akreditační spis Philosophy. International Program Doktorský

KFI / 61IB1 - 2023 : International study stay (type B) -1

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu International study stay (type B) -1
Typ předmětu volitelný

PZ
dopor. ročník / semestr /

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 480s kreditů 20
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Praxe
Forma způsobu ověření studijních výsledků a
další požadavky na studenta
Students acquaint themselves with all requirements relevant to the selected type of mobility and the conditions for the successful implementation and completion of the mobility; students submit
all necessary documents within the stated deadlines.A
After returning from the mobility, students must submit (without delay) a request for the recognition of all credits gained during the mobility.A
In order to gain recognition of the credits, students must submit all relevant documentation demonstrating the content and results of the mobility (e.g. a Transcript of Record issued by the partner
institution).A
After their return, students are expected to share their experiences of the mobility and the programme with the faculty/university depending on requirements.A
Garant předmětu Vedoucí VŠKP
Zapojení garanta do výuky předmětu
Vyučující

Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
The course credits are awarded for the student's mobility (study visit, internship) at a partner institution abroad (type B - duration: 60-90 days). The mobility is implemented as part of a mobility
programme in which the university is involved (e.g. Erasmus+), a university/faculty mobility programme (e.g. VIA), or a bilateral agreement concluded by the university/faculty with a partner
institution abroad. The purpose of the mobility is to expand and deepen the student's knowledge, skills and abilities with relevance to their degree programme, as well as developing their
communicative competencies in a foreign language and reinforcing their intercultural competencies.

Obsah:
Preparation for the mobility, including the submission of all required documents.A
Students complete a mobility (study visit, internship) at a partner institution abroad. The precise content of the mobility depends on the specific offer of the host institution.A
After returning from the mobility, students compile and submit (by the stated deadline) all necessary documentation, including a request for the recognition of credits gained during the mobility.A
Students provide feedback from their mobility and the programme itself, and share experience according to the requirements of the faculty/university.

Vyučovací metody:
- F5 - Stáž

Hodnotící metody:
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
- IIA1 - Zpráva / protokol z odborné / profesní praxe, exkurze

Výsledky učení:
The student acquires experience with foreign mobility. Specialist knowledge depending on the specific offer of the host institution.
The student is able to undergo a foreign mobility lasting 60-90 days. Specialist skills depending on the specific offer of the host institution.
Studijní literatura a studijní pomůcky
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KFI / 61IB2 - 2023 : International study stay (type B) -2

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu International study stay (type B) -2
Typ předmětu volitelný

PZ
dopor. ročník / semestr /

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 480s kreditů 20
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Praxe
Forma způsobu ověření studijních výsledků a
další požadavky na studenta
Students acquaint themselves with all requirements relevant to the selected type of mobility and the conditions for the successful implementation and completion of the mobility; students submit
all necessary documents within the stated deadlines.A
After returning from the mobility, students must submit (without delay) a request for the recognition of all credits gained during the mobility.A
In order to gain recognition of the credits, students must submit all relevant documentation demonstrating the content and results of the mobility (e.g. a Transcript of Record issued by the partner
institution).A
After their return, students are expected to share their experiences of the mobility and the programme with the faculty/university depending on requirements.A
Garant předmětu Vedoucí VŠKP
Zapojení garanta do výuky předmětu
Vyučující

Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
The course credits are awarded for the student's mobility (study visit, internship) at a partner institution abroad (type B - duration: 60-90 days). The mobility is implemented as part of a mobility
programme in which the university is involved (e.g. Erasmus+), a university/faculty mobility programme (e.g. VIA), or a bilateral agreement concluded by the university/faculty with a partner
institution abroad. The purpose of the mobility is to expand and deepen the student's knowledge, skills and abilities with relevance to their degree programme, as well as developing their
communicative competencies in a foreign language and reinforcing their intercultural competencies.

Obsah:
Preparation for the mobility, including the submission of all required documents.A
Students complete a mobility (study visit, internship) at a partner institution abroad. The precise content of the mobility depends on the specific offer of the host institution.A
After returning from the mobility, students compile and submit (by the stated deadline) all necessary documentation, including a request for the recognition of credits gained during the mobility.A
Students provide feedback from their mobility and the programme itself, and share experience according to the requirements of the faculty/university.

Vyučovací metody:
- F5 - Stáž

Hodnotící metody:
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
- IIA1 - Zpráva / protokol z odborné / profesní praxe, exkurze

Výsledky učení:
The student acquires experience with foreign mobility. Specialist knowledge depending on the specific offer of the host institution.
The student is able to undergo a foreign mobility lasting 60-90 days. Specialist skills depending on the specific offer of the host institution.
Studijní literatura a studijní pomůcky
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KFI / 61IC1 - 2023 : International study stay (type C) -1

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu International study stay (type C) -1
Typ předmětu volitelný

PZ
dopor. ročník / semestr /

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 240s kreditů 10
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Praxe
Forma způsobu ověření studijních výsledků a
další požadavky na studenta
Students acquaint themselves with all requirements relevant to the selected type of mobility and the conditions for the successful implementation and completion of the mobility; students submit
all necessary documents within the stated deadlines.A
After returning from the mobility, students must submit (without delay) a request for the recognition of all credits gained during the mobility.A
In order to gain recognition of the credits, students must submit all relevant documentation demonstrating the content and results of the mobility (e.g. a Transcript of Record issued by the partner
institution).A
After their return, students are expected to share their experiences of the mobility and the programme with the faculty/university depending on requirements.A
Garant předmětu Vedoucí VŠKP
Zapojení garanta do výuky předmětu
Vyučující

Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
The course credits are awarded for the student's mobility (study visit, internship) at a partner institution abroad (type C - duration: 30-60 days). The mobility is implemented as part of a mobility
programme in which the university is involved (e.g. Erasmus+), a university/faculty mobility programme (e.g. VIA), or a bilateral agreement concluded by the university/faculty with a partner
institution abroad. The purpose of the mobility is to expand and deepen the student's knowledge, skills and abilities with relevance to their degree programme, as well as developing their
communicative competencies in a foreign language and reinforcing their intercultural competencies.

Obsah:
Preparation for the mobility, including the submission of all required documents.A
Students complete a mobility (study visit, internship) at a partner institution abroad. The precise content of the mobility depends on the specific offer of the host institution.A
After returning from the mobility, students compile and submit (by the stated deadline) all necessary documentation, including a request for the recognition of credits gained during the mobility.A
Students provide feedback from their mobility and the programme itself, and share experience according to the requirements of the faculty/university.

Vyučovací metody:
- F5 - Stáž

Hodnotící metody:
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
- IIA1 - Zpráva / protokol z odborné / profesní praxe, exkurze

Výsledky učení:
The student acquires experience with foreign mobility. Specialist knowledge depending on the specific offer of the host institution.
The student is able to undergo a foreign mobility lasting 30-60 days. Specialist skills depending on the specific offer of the host institution.
Studijní literatura a studijní pomůcky
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KFI / 61IC2 - 2023 : International study stay (type C) -2

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu International study stay (type C) -2
Typ předmětu volitelný

PZ
dopor. ročník / semestr /

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 240s kreditů 10
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Praxe
Forma způsobu ověření studijních výsledků a
další požadavky na studenta
Students acquaint themselves with all requirements relevant to the selected type of mobility and the conditions for the successful implementation and completion of the mobility; students submit
all necessary documents within the stated deadlines.A
After returning from the mobility, students must submit (without delay) a request for the recognition of all credits gained during the mobility.A
In order to gain recognition of the credits, students must submit all relevant documentation demonstrating the content and results of the mobility (e.g. a Transcript of Record issued by the partner
institution).A
After their return, students are expected to share their experiences of the mobility and the programme with the faculty/university depending on requirements.A
Garant předmětu Vedoucí VŠKP
Zapojení garanta do výuky předmětu
Vyučující

Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
The course credits are awarded for the student's mobility (study visit, internship) at a partner institution abroad (type C - duration: 30-60 days). The mobility is implemented as part of a mobility
programme in which the university is involved (e.g. Erasmus+), a university/faculty mobility programme (e.g. VIA), or a bilateral agreement concluded by the university/faculty with a partner
institution abroad. The purpose of the mobility is to expand and deepen the student's knowledge, skills and abilities with relevance to their degree programme, as well as developing their
communicative competencies in a foreign language and reinforcing their intercultural competencies.

Obsah:
Preparation for the mobility, including the submission of all required documents.A
Students complete a mobility (study visit, internship) at a partner institution abroad. The precise content of the mobility depends on the specific offer of the host institution.A
After returning from the mobility, students compile and submit (by the stated deadline) all necessary documentation, including a request for the recognition of credits gained during the mobility.A
Students provide feedback from their mobility and the programme itself, and share experience according to the requirements of the faculty/university.

Vyučovací metody:
- F5 - Stáž

Hodnotící metody:
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
- IIA1 - Zpráva / protokol z odborné / profesní praxe, exkurze

Výsledky učení:
The student acquires experience with foreign mobility. Specialist knowledge depending on the specific offer of the host institution.
The student is able to undergo a foreign mobility lasting 30-60 days. Specialist skills depending on the specific offer of the host institution.
Studijní literatura a studijní pomůcky
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KFI / 61VY1 - 2023 : Teaching 1

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Teaching 1
Typ předmětu volitelný

PZ
dopor. ročník / semestr /

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 26s kreditů 10
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Seminář
Forma způsobu ověření studijních výsledků a
další požadavky na studenta
Elaborating lesson plans for the whole semester.A
Conducting classes.
Garant předmětu doc. Mgr. Marek Petrů, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu 100% seminářící
Vyučující
Vede seminář : doc. Mgr. Marek Petrů, Ph.D. (100%)
Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
The course aims to enable Ph.D. students to apply the results of their research and improve their presentation skills by teaching courses on the bachelor level.

Obsah:
The content of the course depends on the specialization of the Ph.D. student.

Vyučovací metody:
- B1 - DiskuseA
- C5 - Statická a dynamická projekce/prezentace

Hodnotící metody:
- IIA4 - Příprava na vyučování

Výsledky učení:
The acquired knowledge depends on the particular course led by the Ph.D. student.
Students are able to apply the information gained from their research. They can present facts, explain the subject matter, stimulate and lead a discussion and are able to manage a group of students.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Doporučená literatura:
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B-III - Charakteristika studijního předmětu
• Secondary sources depend on the content of the course led by the Ph.D. student.
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KFI / 61VY2 - 2023 : Teaching 2

B-III - Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Teaching 2
Typ předmětu volitelný

PZ
dopor. ročník / semestr /

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 26s kreditů 10
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Seminář
Forma způsobu ověření studijních výsledků a
další požadavky na studenta
Elaborating lesson plans for the whole semester.A
Conducting classes.
Garant předmětu doc. Mgr. Marek Petrů, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu
Vyučující

Stručná anotace předmětu
Charakteristika:
The course aims to enable Ph.D. students to apply the results of their research and improve their presentation skills by teaching courses on the bachelor level.

Obsah:
The content of the course depends on the specialization of the Ph.D. student.

Vyučovací metody:
- B1 - DiskuseA
- C5 - Statická a dynamická projekce/prezentace

Hodnotící metody:
- IIA4 - Příprava na vyučování

Výsledky učení:
The acquired knowledge depends on the particular course led by the Ph.D. student.
Students are able to apply the information gained from their research. They can present facts, explain the subject matter, stimulate and lead a discussion and are able to manage a group of students.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Doporučená literatura:

• Secondary sources depend on the content of the course led by the Ph.D. student.
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C-I - Personální zabezpečení

Ohlasy publikacíPříjmení Jméno Tituly Vztah k VŠ Vztah k
součásti VŠ

Školitel v
daném SP

Vyučující v
daném SP

Člen oborové
rady daného

SP (domovské
pracoviště)

Věk Výstupy
za 5 let WOS Scopus Ostatní

Bandura Agnieszka dr 0,0 ano 47 5+ 1 0

Bělohrad Radim doc. Mgr., Ph.D. 0,0 ano ano 46 5+ 9 9 55

Błocian Ilona dr hab. prof.
nadzw. UWr

0,0 ano 58 5+ 0 1 37

Démuth Andrej prof. Mgr. Mgr., PhD. 0,0 ano ano 49 5+ 27 30 150

Głowala Michał dr hab. 0,0 ano ano ano 48 5+ 3 2

Kalnická Zdeňka prof. PhDr., CSc. PP 1,0 PP 1,0 ano ano ano 70 5+ 9 4 283

Korobczak Paweł dr hab. 0,0 48 0 1 1

Kuře Josef doc. Mgr., Dr. phil. 0,0 ano ano 60 5+ 9 18

Leszczyński Damian prof. dr hab. 0,0 ano 51 5+ 0 4

Lisowska Urszula dr 0,0 ano 35 5+ 1 2

Magdziak Marek dr hab. prof.
nadzw. UWr

0,0 ano ano 58 5+ 0 1

Novotný Tomáš doc. ThDr. PP 1,0 PP 1,0 ano ano 71 5+ 0 2 16

Otisk Marek prof. Mgr., Ph.D. PP 1,0 PP 1,0 ano ano ano 47 5+ 15 20 165

Petrů Marek doc. Mgr., Ph.D. PP 1,0 PP 1,0 ano ano ano 49 5+ 6 0 43

Turowski Mariusz dr hab. 0,0 ano 52 5+ 2 0 133

Wróblewski Paweł dr 0,0 ano 45 5+ 0 1
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Bandura Agnieszka, dr

C-I - Personální zabezpečení
Název vysoké školy Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Filozofická fakulta
Název SP Philosophy. International Program
Jméno a příjmení Agnieszka Bandura Tituly dr
Rok narození 1976 typ vztahu k VŠ rozsah Do kdy
Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah do kdy
Přednášející ano Školitel ne Člen oborové rady ne
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
Uniwersytet Wrocławski, Wrocław pp 40
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KFI/6UW09 - Uniwersytet Wrocławski- Aesthetics in Practice
Zapojení do výuky v dalších studijních programech na téže vysoké škole (pouze u garantů ZT a PZ předmětů)
A
Údaje o vzdělání na VŠ
2004: mgr, filozofia/estetyka, UWr WrocławA
2010: Ph.D., filozofia/estetyka, UWr WrocławA
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
od 2012: UWr WrocławA
od 2007: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta, Wrocław
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Pravidelné vedení bakalářských a diplomových prací.
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 1 0 A

H-index
WOS/Scopus

0 / 0

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným předmětům
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C-I - Personální zabezpečení
• Bandura, Agnieszka: Kicz pierwszej potrzeby: czuła krytyka ludzkiej wrażliwości. In: Malej, I.; Matusiak, A.; Paszkiewicz, A. (Eds.): Modernizm(y) słowiański(e) w anturażu czułości.

Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT, 2021, s. 15-32
• Bandura, Agnieszka: Labirynty abstrakcji: od konstrukcji do reprezentacji. In: Pękali, T. (Ed.): Dyskursy sztuki, dyskursy o sztuce. Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,

2018, s. 115-134
• Bandura, Agnieszka: Małe obrazy Łukasza Huculaka. Fraza 99 (2018), s. 236-247
• Bandura, Agnieszka: Präparierung der Realität - Zeichnungen von Ewa Lesny. In: Lesny. E. (Ed.): Gefunden Beim Fegen. Hannover: Hannover Rück, 2019, s. 4-7
• Bandura, Agnieszka: Wszystko albo nic - anstrakcyjna geneza sztuki. Studia Philosophica Wratislaviensia 15/3 (2020), s. 31-47
Působení v zahraničí
A
Podpis Datum

91



Akreditační spis Philosophy. International Program Doktorský

Bělohrad Radim, doc. Mgr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Název vysoké školy Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Filozofická fakulta
Název SP Philosophy. International Program
Jméno a příjmení Radim Bělohrad Tituly doc. Mgr., Ph.D.
Rok narození 1977 typ vztahu k VŠ rozsah Do kdy
Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah do kdy
Přednášející ne Školitel ano Člen oborové rady ano
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
Masarykova univerzita, Brno pp 40
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
A
Zapojení do výuky v dalších studijních programech na téže vysoké škole (pouze u garantů ZT a PZ předmětů)
A
Údaje o vzdělání na VŠ
2001: Mgr., filozofie - anglistika a amerikanistika, FF MU BrnoA
2010: Ph.D., filozofie, FF MU Brno
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
od 2010: FF MU BrnoA
2008-2016: UTB Zlín
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
1x úspěšně obhájená disertační práce; 1x aktuálně vedená disertační práce
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

Filozofie 2019 Masarykova univerzita, Brno WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 9 9 55

H-index
WOS/Scopus

2 / 2

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným předmětům
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C-I - Personální zabezpečení
• BĚLOHRAD, Radim. Animalism and the Vagueness of Composition. Organon F. Bratislava, 2019, roč. 26, č. 2, s. 207-227. ISSN 1335-0668. doi:10.31577/orgf.2019.26202.
• BĚLOHRAD, Radim. Constitution, Vague Objects and Persistence. Prolegomena. Zagreb: Society for the Advancement of Philosophy, 2019, roč. 18, č. 1, s. 5-26. ISSN 1333-4395.

doi:10.26362/20190101.
• BĚLOHRAD, Radim. Manipulace : konceptuální analýza. Filosofický časopis. AV ČR, Filosofický ústav, 2019, roč. 67, č. 1, s. 21-44. ISSN 0015-1831.
• BĚLOHRAD, Radim. On Three Attempts to Rebut the Evans Argument against Indeterminate Identity. Croatian Journal of Philosophy. Zagreb: Institute of Philosophy, 2019, roč. 19, č. 55, s.

137-152. ISSN 1333-1108.
• BĚLOHRAD, Radim. The Determinable-Based Account of Metaphysical Indeterminacy and Vague Identity. Kriterion - Journal of Philosophy. Groningen, Netherlands: University of

Groningen, 2020, roč. 34, č. 3, s. 23-50. ISSN 1019-8288.
Působení v zahraničí
A
Podpis Datum
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Błocian Ilona, dr hab. prof. nadzw. UWr

C-I - Personální zabezpečení
Název vysoké školy Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Filozofická fakulta
Název SP Philosophy. International Program
Jméno a příjmení Ilona Błocian Tituly dr hab. prof. nadzw. UWr
Rok narození 1965 typ vztahu k VŠ rozsah Do kdy
Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah do kdy
Přednášející ano Školitel ne Člen oborové rady ne
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
Uniwersytet Wrocławski, Wrocław pp 40
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KFI/6UW04 - Uniwersytet Wrocławski- Archetype and Image: Anthropologic View on
Imagerious ProcessA
KFI/6UW07 - Uniwersytet Wrocławski- Philosophical Contexts of Iconic TurnA
KFI/6UW11 - Uniwersytet Wrocławski- Contemporary Philosophical AnthropologyA
KFI/6UW15 - Uniwersytet Wrocławski- Individual and his Society in American Neo-
Psychoanalysis
Zapojení do výuky v dalších studijních programech na téže vysoké škole (pouze u garantů ZT a PZ předmětů)
A
Údaje o vzdělání na VŠ
1989: mgr, filozofia, UWr WrocławA
1997: Ph.D., filozofia, UWr Wrocław
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
od 1997: UWr Wrocław
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Školitelka úspěšně obhájených prací:A
- bakalářských: 40A
- magisterských: 25A
- doktorských: 1A
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací
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Akreditační spis Philosophy. International Program Doktorský
C-I - Personální zabezpečení
Antropologia filozoficzna 2012 Uniwersytet Wrocławski, Wrocław WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 0 1 37

Antropologia filozoficzna 2019 Uniwersytet Wrocławski, Wrocław H-index
WOS/Scopus

0 / 0

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným předmětům
• Błocian, Ilona: Archetypal patterns of imagination: social imaginaries. In: Segal, R. A.; Błocian, I.; Kuzmicki, A. (Eds.): Collective structures of imagination in Jungian interpretation. Leiden:

Brill, 2022, s. 32-51
• Błocian, Ilona: Cogito et le monde des images: entretien avec Paweł Dybel. Bachelard Studies 2/2021, s. 197-206
• Błocian, Ilona: Mnemic images in the early works of Sigmund Freud. Studia Philosophica Wratislaviensia 17/1 (2022), s. 63-70
• Błocian, Ilona: The archetype of the trickster in the writings of C. G. Jung. Studia Religiologica 53/3 (2020), s. 233-244
• Błocian, Ilona: The three grasps of unconsciousnesses: Freud, Bachelard, Deleuze and Guattari. In: Błocian, I.; Prokudin, D. (Eds.): Imagination - art, science and social world. - Berlin [et

al.]: Peter Lang Publishing Group, 2020, s. 187-206
Působení v zahraničí
A
Podpis Datum
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Akreditační spis Philosophy. International Program Doktorský

Démuth Andrej, prof. Mgr. Mgr., PhD.

C-I - Personální zabezpečení
Název vysoké školy Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Filozofická fakulta
Název SP Philosophy. International Program
Jméno a příjmení Andrej Démuth Tituly prof. Mgr. Mgr., PhD.
Rok narození 1974 typ vztahu k VŠ rozsah Do kdy
Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah do kdy
Přednášející ne Školitel ano Člen oborové rady ano
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
Univerzita Komenského, Bratislava pp 40
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
A
Zapojení do výuky v dalších studijních programech na téže vysoké škole (pouze u garantů ZT a PZ předmětů)
A
Údaje o vzdělání na VŠ
1997: Mgr., Filozofie, Trnavská univerzita v TrnaveA
2000: Mgr., Psychologie, Trnavská univerzita v TrnaveA
2000: Ph.D., Systematická filosofie, Trnavská univerzita v Trnave
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
od 2009: UK BratislavaA
2000-2019: TU Trnava
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
školitel v Ph.D. programu Systematická filozofie (TU Trnava); člen oborových rad Systematické filozofie (TU Tranava) a Filozofie práva (UK Bratislava)
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

Systematická filozofia 2009 Trnavská univerzita v Trnave WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 27 30 150

Systematická filozofia 2015 Trnavská univerzita v Trnave H-index
WOS/Scopus

3 / 2
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Akreditační spis Philosophy. International Program Doktorský
C-I - Personální zabezpečení
Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným předmětům
• Démuth, A; Démuthová, S.; Kaceli, Y. (2022): A Semantic Analysis of the Concept of Beauty (Güzellik) in Turkish Language: Mapping the Semantic Domains. Frontiers in Communication.

7/20, s. 1-11 [online]
• Démuth, A., Démuthová, S. (2019): The Comparison as the Standardization of Aesthetic Norms. In: Babbich, B. (ed): READING DAVID HUME'S OF THE STANDARD OF TASTE. Berlin:

Walter de Gruyter, p. 249-261, doi: 10.1515/9783110585575-013
• Démuth, A. (2019): Beauty, aesthetic experience, and emotional affective states. Berlin: Peter Lang Verlag
• Démuth, A. (2019): Fenomenologicko-existenciálna analýza krásy alebo čo by o kráse mohol napísať Heidegger z "Bytia a času?. Filosofický časopis 67/4, s. 561-575
• Démuth, A. (2020): K problematike geometrizovania krásy a estetických pojmov. Filozofia 75/2, s. 121-132
Působení v zahraničí
A
Podpis Datum
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Akreditační spis Philosophy. International Program Doktorský

Głowala Michał, dr hab.

C-I - Personální zabezpečení
Název vysoké školy Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Filozofická fakulta
Název SP Philosophy. International Program
Jméno a příjmení Michał Głowala Tituly dr hab.
Rok narození 1975 typ vztahu k VŠ rozsah Do kdy
Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah do kdy
Přednášející ano Školitel ano Člen oborové rady ano
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
Uniwersytet Wrocławski, Wrocław pp 40
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KFI/6UW02 - Uniwersytet Wrocławski- Criticism of Historical Sources in Philosophy
Zapojení do výuky v dalších studijních programech na téže vysoké škole (pouze u garantů ZT a PZ předmětů)
A
Údaje o vzdělání na VŠ
1999: mgr, filozofia, UWr WrocławA
2003: Ph.D., filozofia, UWr Wrocław
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
od 2003: UWr Wrocław
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Školitel úspěšně obhájených prací:A
- bakalářských: 12A
- magisterských: 3A
- doktorských: 1
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

Filozofia, metafizyka 2017 Uniwersytet Wrocławski, Wrocław WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 3 2 A

H-index
WOS/Scopus

1 / 1
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Akreditační spis Philosophy. International Program Doktorský
C-I - Personální zabezpečení
Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným předmětům
• Głowala, Michał: Causal and non-causal aspects of agency in Lowe's ontology of action. In: Szatkowski, M.: E. J. Lowe and ontology. New York: Routledge, 2022, s. 260-275
• Głowala, Michał: Formy i części substancji w scholastycznym sporze o "modus unionis". Principia Philosophiae Christianae 2/2020, s. 93-110
• Głowala, Michał: "Physical Intentionality" and the Thomistic Theory of Formal Objects. In: Skowron, B. (ed.): Contemporary Polish Ontology. Berlin; Boston: Walter de Gruyter, 2020, s.

245-270
• Głowala, Michał: Tomasz z Akwinu i widmo ukrytego nominalizmu. Roczniki Filozoficzne 70/3 (2022), s. 325-346
• Głowala, Michał: Wola wśród przyczyn: tomistyczna teoria wolności wobec libertarianizmu. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2021
Působení v zahraničí
A
Podpis Datum
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Akreditační spis Philosophy. International Program Doktorský

Kalnická Zdeňka, prof. PhDr., CSc.

C-I - Personální zabezpečení
Název vysoké školy Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Filozofická fakulta
Název SP Philosophy. International Program
Jméno a příjmení Zdeňka Kalnická Tituly prof. PhDr., CSc.
Rok narození 1953 typ vztahu k VŠ pp rozsah 40 Do kdy N
Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp rozsah 40 do kdy N
Přednášející ano Školitel ano Člen oborové rady ano
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KFI/51DS1 - Doctoral Seminar 1 (garant, seminářící) KFI/51DS3 - Doctoral Seminar 3 (garant, seminářící)
Zapojení do výuky v dalších studijních programech na téže vysoké škole (pouze u garantů ZT a PZ předmětů)
Název studijního předmětu Název studijního programu Semestr Role výuce daného předmětu Počet hodin za semestr Podíl na výuce

Genderová/rodová rovnost Filozofická studia ZS garant, přednášející 26p + 0c + 0s G: 100%, P: 100%

Doktorský seminář 1 Filozofie LS garant, ostatní 0p + 0c + 78s G: 100%, S: 70%

Doktorský seminář 1 Filozofie LS garant, ostatní 0p + 0c + 78s G: 100%, S: 70%

Doktorský seminář 2 Filozofie LS garant, ostatní 0p + 0c + 78s G: 100%, S: 70%

Doktorský seminář 2 Filozofie LS garant, ostatní 0p + 0c + 78s G: 100%, S: 70%

Doktorský seminář 3 Filozofie LS garant, ostatní 0p + 0c + 78s G: 100%, S: 70%

Doktorský seminář 3 Filozofie LS garant, ostatní 0p + 0c + 78s G: 100%, S: 70%

Gender a filozofie Filozofie ZS garant, přednášející, cvičící 6p + 0c + 14s G: 100%, P: 100%, C:
100%

Umění a kýč Filozofie LS garant, přednášející, ostatní 13p + 0c + 13s G: 100%, P: 100%, S:
100%

Vybrané problémy současné filozofie 1 Filozofie ZS garant, přednášející, ostatní 13p + 0c + 13s G: 100%, P: 100%, S:
100%

Estetika Základy společenských věd ZS garant, přednášející, ostatní 13p + 0c + 13s G: 100%, P: 100%, S:
100%

Údaje o vzdělání na VŠ
• 1978, Mgr., 6101T004 - Filozofie, bez titulu, FF Univerzity Komenského v Bratislavě, estetika - filozofie, Univerzita Komenského v Bratislavě, Filozofická fakulta
• 1986, PhDr., 8109T005 - Estetika, akademická hodnost získána na UK v Bratislavě, marxisticko-lenins. estetika, Univerzita Komenského v Bratislavě, Filozofická fakulta
• 1987, CSc., 6101V004 - Filozofie, vědecká hodnost získána na Univerzitě Komenského v Bratislavě, filozofie, Univerzita Komenského v Bratislavě, Filozofická fakulta
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Akreditační spis Philosophy. International Program Doktorský
C-I - Personální zabezpečení
• 1993, Doc., Estetika, akademická hodnost získána na Univerzitě Komenského v Bratislavě, Univerzita Komenského v Bratislavě, Filozofická fakulta
• 2011, Prof., PROF02 - Estetika, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• interní vědecká aspirantura, FF Univerzity Komenského Bratislava, 3 a půl roku
• odborný referent odboru umění, Ministerstvo kultury SR Bratislava, 4 roky
• odborný asistent, FF Univerzity Komenského Bratislava, 7 let
• docent, FF Univerzity Komenského Bratislava, 1 a půl roku
Přehled garantovaných studijních programů (za posledních 10 let):
- navazující magisterský obor Základy společenských věd A
- doktorský studijní program Filozofie A
- navazující magisterský program Filozofie
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 17
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 10
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

Estetika 1993 Univerzita Komenského v Bratislavě WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 9 4 283

Estetika 2011 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre H-index
WOS/Scopus

/

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným předmětům
• B - Kalnická, Z. Interpretace. první. vyd. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2019. Estetika, svazek 6. 245 s. ISBN 978-80-7465-397-1. (0%)
• B - Kalnická, Z. Prevpraševanja o filozofiji z vidika spola: razpravi.. 1. vyd. Ljubljana: KUD APOKALIPSA, 2018. Fraktal 42. 112 s. ISBN 978-961-7054-05-7. (100%)
• Jost - Kalnický, J. a Kalnická, Z. Journey towards "Her" Identity: Remedios Varo. Tekstoteka Filozoficzna. 2018, č. 7, s. 73-81. ISSN 2299-8152. (80%)
• Jost - Kalnická, Z. The First Woman Philosopher with a Doctorate: Elena Cornaro Piscopia. Studia z Historii Filozofii: Modern Women Philosophers: Biographies, Works, and Views. 2021, 

12(3), s. 97-121. ISSN 2083-1978. (100%)
• D - Kalnická, Z. Pragmatická estetika jako interpretační výzva. In: Pragmatické dimenzie umenia a estetiky: Pragmatické domenzie umenia a estetiky 2017-09-19 Bratislava. Bratislava:

Slovenská asociácia pre estetiku, 2018. s. 29-54. ISBN 978-80-972624-1-9. (100%)
Působení v zahraničí
• 1995-01-01 - 1995-06-30, Institute for Human Sciences, AT, stipendijni překladatelský pobyt
• 2004-01-01 - 2004-05-31, Cortland College, US, výuka v rámci Fulbright programu Scholar-in-Residence
Podpis Datum
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Akreditační spis Philosophy. International Program Doktorský

Korobczak Paweł, dr hab.

C-I - Personální zabezpečení
Název vysoké školy Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Filozofická fakulta
Název SP Philosophy. International Program
Jméno a příjmení Paweł Korobczak Tituly dr hab.
Rok narození 1975 typ vztahu k VŠ rozsah Do kdy
Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah do kdy
Přednášející ne Školitel ne Člen oborové rady ne
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
Uniwersytet Wrocławski, Wrocław pp 40
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KFI/6UW03 - Uniwersytet Wrocławski- Ethics in research
Zapojení do výuky v dalších studijních programech na téže vysoké škole (pouze u garantů ZT a PZ předmětů)
A
Údaje o vzdělání na VŠ
1999: mgr, filozofia, UWr WrocławA
2004: Ph.D., filozofia, UWr Wrocław
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
od 2001: Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Školitel úspěšně obhájených prací:A
- bakalářských: 11A
- magisterských: 7
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

Filozofia, etyka 2018 Uniwersytet Wrocławski, Wrocław WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 1 1 A

H-index
WOS/Scopus

1 / 1
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Akreditační spis Philosophy. International Program Doktorský
C-I - Personální zabezpečení
Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným předmětům
A
Působení v zahraničí
9-11/2014: Ruhr-Universität Bochum
Podpis Datum
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Akreditační spis Philosophy. International Program Doktorský

Kuře Josef, doc. Mgr., Dr. phil.

C-I - Personální zabezpečení
Název vysoké školy Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Filozofická fakulta
Název SP Philosophy. International Program
Jméno a příjmení Josef Kuře Tituly doc. Mgr., Dr. phil.
Rok narození 1963 typ vztahu k VŠ rozsah Do kdy
Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah do kdy
Přednášející ne Školitel ano Člen oborové rady ano
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
Masarykova univerzita, Brno pp 40
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
A
Zapojení do výuky v dalších studijních programech na téže vysoké škole (pouze u garantů ZT a PZ předmětů)
A
Údaje o vzdělání na VŠ
1988: Mgr., teologie, UK PrahaA
1994: Dr.phil., Philosophie, Leopold-Franzens-Universität, Innsbruck
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
od 2003: LF MU BrnoA
2000-2003: Georgetown University, Washington, D.C.A
1994-1999: FF MU Brno
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Školitel úspěšně obhájených prací:A
- bakalářských: 11A
- magisterských: 4A
- doktorských: 6
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

Sociální lékařství 2009 Masarykova univerzita, Brno WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 9 18 A
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Akreditační spis Philosophy. International Program Doktorský
C-I - Personální zabezpečení

H-index
WOS/Scopus

2 / 2

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným předmětům
• KUŘE, J. Co je eutanazie. Studie k pojmu dobré smrti. Praha: Academia 2018.
• KUŘE, J. (ed.) Rozhodování o zdravotní péči v závěru života. Praha: Academia 2022.
• KUŘE, J. Odpovědnost jako jediný princip etiky? In: W. Drozenová, V. Šimek (eds.). Filosofie Hanse Jonase. Praha: Filosofia 2019, s. 187-240.
• KUŘE, J. Prospektivní bioetika: studie ke konceptu etiky pro období rozvoje biomedicínských technologií. Praha: Filosofia 2020.
• KUŘE, J. Samozřejmost a ambivalence důstojnosti v (post)moderní medicíně. In: R. Ptáček, P. Bartůněk (eds.). Důstojnost v medicíně. Praha: Grada 2022, s. 267-286.
Působení v zahraničí
2000-2003: Visiting Researcher, Kennedy Institute of Ethics, Georgetown University, Washington, D.C.
Podpis Datum
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Akreditační spis Philosophy. International Program Doktorský

Leszczyński Damian, prof. dr hab.

C-I - Personální zabezpečení
Název vysoké školy Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Filozofická fakulta
Název SP Philosophy. International Program
Jméno a příjmení Damian Leszczyński Tituly prof. dr hab.
Rok narození 1972 typ vztahu k VŠ rozsah Do kdy
Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah do kdy
Přednášející ano Školitel ne Člen oborové rady ne
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
Uniwersytet Wrocławski, Wrocław pp 40
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KFI/6UW01 - Uniwersytet Wrocławski- Practical Philosophy
Zapojení do výuky v dalších studijních programech na téže vysoké škole (pouze u garantů ZT a PZ předmětů)
A
Údaje o vzdělání na VŠ
1997: mgr, filozofia, UWr WrocławA
2001: Ph.D., filozofia, UWr Wrocław
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
od 2001: UWr Wrocław
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Pravidelné vedení závěrečných prací ve všech třech typech vzdělávání.
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

Filozofia 2012 Uniwersytet Wrocławski, Wrocław WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 0 4 A

Filozofia 2018 Uniwersytet Wrocławski, Wrocław H-index
WOS/Scopus

0 / 0

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným předmětům
• Leszczyński, Damian: Ingarden, intencjonalność i inwazja porywaczy dusz. Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria 29/4(116) (2020), s. 437-453
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Akreditační spis Philosophy. International Program Doktorský
C-I - Personální zabezpečení
• Leszczyński, Damian: O trzech rodzajach abstrakcji. Studia Philosophica Wratislaviensia 15/3 (2020), s. 7-16
• Leszczyński, Damian: Od doktora Fausta do doktora Mengele: o trzech fazach stadium pozytywnego. In: Kotowski, M.; Leszczyński, D. (Eds.): Nauka, metoda, wartości: księga jubileuszowa

dedykowana profesorowi Krzysztofowi Szlachcicowi. Wrocław: Oficyna Naukowa PFF Polskie Forum Filozoficzne, 2022, s. 247-259
• Leszczyński, Damian: Polityczna eschatologia. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018
• Walerich, Elżbieta; Leszczyński, Damian: Henri Bergson, Myśl i ruch: eseje i wykłady. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021
Působení v zahraničí
A
Podpis Datum
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Akreditační spis Philosophy. International Program Doktorský

Lisowska Urszula, dr

C-I - Personální zabezpečení
Název vysoké školy Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Filozofická fakulta
Název SP Philosophy. International Program
Jméno a příjmení Urszula Lisowska Tituly dr
Rok narození 1988 typ vztahu k VŠ rozsah Do kdy
Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah do kdy
Přednášející ano Školitel ne Člen oborové rady ne
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
Uniwersytet Wrocławski, Wrocław pp 40
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KFI/6UW05 - Uniwersytet Wrocławski- Great Philosophical DisputesA
KFI/6UW08 - Uniwersytet Wrocławski- Aesthetics Dimensions of the Political
Zapojení do výuky v dalších studijních programech na téže vysoké škole (pouze u garantů ZT a PZ předmětů)
A
Údaje o vzdělání na VŠ
2012: mgr, filozofia, UWr WrocławA
2016: Ph.D., filozofia, UWr Wrocław
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
od 2016: UWr Wrocław
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Školitelka úspěšně obhájených prací:A
- bakalářských: 4A
- magisterských: 3
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 1 2 A

H-index
WOS/Scopus

1 / 1
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C-I - Personální zabezpečení
Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným předmětům
• Lisowska, Urszula: A Contribution to a Politico-Liberal Model of Judgment. Diametros: an online journal of philosophy 62 (2019), s. 2-17
• Lisowska, Urszula: Heterotopia as an environmental and political concept: the case of Hannah Arendt's philosophy. Environmental Values 31/3 (2022), s. 345-363
• Lisowska, Urszula: On speech as the political faculty in the Anthropocene: the sensualities of voice and taste combined. Analiza i Egzystencja 58 (2022), s. 17-33
• Lisowska, Urszula: Wonder and politics in the Anthropocene: beyond curiosity and reverence. Environmental Philosophy 19/2 (2022), s. 269-287
• Lisowska, Urszula: Wonder: through Aesthetics and Environmentalism to Politics. Studia Philosophica Wratislaviensia 15/2 (2020), s. 9-28
Působení v zahraničí
10/2014: The University of Chicago, research visitA
11/2013: Newcastle University, research visit
Podpis Datum
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Magdziak Marek, dr hab. prof. nadzw. UWr

C-I - Personální zabezpečení
Název vysoké školy Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Filozofická fakulta
Název SP Philosophy. International Program
Jméno a příjmení Marek Magdziak Tituly dr hab. prof. nadzw. UWr
Rok narození 1965 typ vztahu k VŠ rozsah Do kdy
Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah do kdy
Přednášející ne Školitel ano Člen oborové rady ano
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
Uniwersytet Wrocławski, Wrocław pp 40
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
A
Zapojení do výuky v dalších studijních programech na téže vysoké škole (pouze u garantů ZT a PZ předmětů)
A
Údaje o vzdělání na VŠ
1988: mgr, filozofia, UWr WrocławA
1995: Ph.D., filozofia, UWr WrocławA
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
od 1987: UWr Wrocław
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Školitel úspěšně obhájených prací:A
- bakalářských: 3A
- magisterských: 10A
- doktorských: 3
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

Filozofia, logika 2010 Uniwersytet Wrocławski, Wrocław WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 0 1 A

H-index
WOS/Scopus

0 / 1
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C-I - Personální zabezpečení
Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným předmětům
• Magdziak, Marek: Istnienie i logika. In: Zieliński, J. (Ed.): Logika myślenia, myślenie logiczne. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2020, s. 21-42
• Magdziak, Marek: O wyrażeniach samoodnośnych. In: Kotowski, M.; Leszczyński, D. (eds.): Nauka, metoda, wartości: księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Krzysztofowi

Szlachcicowi. Wrocław: Oficyna Naukowa PFF Polskie Forum Filozoficzne, 2022, s. 257-317
• Magdziak, Marek: The Ontologic of Actions. In: Skowron, B. (Ed.): Contemporary Polish Ontology. Berlin, Boston: Walter de Gruyter, 2020, s. 219-243
• Magdziak, Marek: Uwagi o abstrakcji, ufundowaniu i hipostazie. Studia Philosophica Wratislaviensia 15/2 (2020), s. 143-153
• Magdziak, Marek: Wartości i sensy: wybrane aspekty ontologiczne aksjologii Henryka Elzenberga. In: Korobczak, P. (Ed.): Kryzys wartości - wartość kryzysu. Wrocław: Wydawnictwo

Uniwersytetu Wrocławskiego, 2020, s. 51-74
Působení v zahraničí
A
Podpis Datum
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Novotný Tomáš, doc. ThDr.

C-I - Personální zabezpečení
Název vysoké školy Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Filozofická fakulta
Název SP Philosophy. International Program
Jméno a příjmení Tomáš Novotný Tituly doc. ThDr.
Rok narození 1952 typ vztahu k VŠ pp rozsah 40 Do kdy N
Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp rozsah 40 do kdy N
Přednášející ne Školitel ano Člen oborové rady ano
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
A
Zapojení do výuky v dalších studijních programech na téže vysoké škole (pouze u garantů ZT a PZ předmětů)
A
Údaje o vzdělání na VŠ
• 1980, Mgr., 6141T047 - Teologie, bez titulu, Komenského evangelická bohoslovecká fakulta v Praze
• 1988, ThDr., 6141T047 - Teologie, Starý zákon, Nový zákon a praktická teologie, Komenského evangelická bohoslovecká fakulta v Praze
• 1995, Doc., 6101V014 - Religionistika, Univerzita Karlova v Praze, Evangelická teologická fakulta
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• farář, Národní výbor města Plzně, 4 roky
• lektor, Komenského evang. bohoslovecká fakulta, 6 a půl roku
• farář, Národní výbor města Ostravy, 7 a půl roku
Přehled garantovaných studijních programů (za posledních 10 let):
Bc - Základy společenských vědA
NMgr - Učitelství základů společenských věd
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 26
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací
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C-I - Personální zabezpečení
Religionistika 1995 Univerzita Karlova v Praze WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 0 2 16

H-index
WOS/Scopus

/

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným předmětům
• B - Novotný, T. Moudrost v jidiš příslovích. Praha: Karmelitánské nakladatelství, 2020. 216 s. ISBN 978-80-7566-190-6. (100%)
• C - Novotný, T. 40 let Českého ekumenického překladu Bible. In:STUDIA HUMANITATIS ARS HERMENEUTICA METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE

VIII. Ostrava: Ostravská univerzita, 2020. s. 35-45. ISBN 978-80-7599-211-6. (100%)
• J - Novotný, T. Je izraelský humor židovský?. Maskil. 2018,  17(6), s. 10-10. ISSN 2570-6373. (100%)
• J - Novotný, T. Jidiš přísloví (překlad a komentář). Maskil. 2018,  17(4), s. 16-17. ISSN 2570-6373. (100%)
• J - Novotný, T. Pochybnosti kolem smrti Šlomo Helbranse. Dingir. 2018, č. 3, (100%)
Působení v zahraničí
A
Podpis Datum
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Otisk Marek, prof. Mgr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Název vysoké školy Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Filozofická fakulta
Název SP Philosophy. International Program
Jméno a příjmení Marek Otisk Tituly prof. Mgr., Ph.D.
Rok narození 1976 typ vztahu k VŠ pp rozsah 40 Do kdy N
Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp rozsah 40 do kdy N
Přednášející ano Školitel ano Člen oborové rady ano
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KFI/51TM2 - Theor. and Method. Propaedeutics 2 (seminářící) KFI/51TM1 - Theor. and Method. Propaedeutics1 (seminářící)
Zapojení do výuky v dalších studijních programech na téže vysoké škole (pouze u garantů ZT a PZ předmětů)
A
Údaje o vzdělání na VŠ
• 1999, Mgr., 6101T004 - Filozofie, stud. obor: filozofie a historie, MU Brno, Filozofická fakulta
• 2002, Ph.D., 6101V004 - Filozofie, MU Brno, Filozofická fakulta
• 2011, Doc., HO01 - Filozofie, UP Olomouc, Filozofická fakulta
• 2022, Prof., Filozofie, Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• odborný pracovník, FÚ AV ČR, půl roku
Přehled garantovaných studijních programů (za posledních 10 let):
Bc. FilozofieA
NMgr. FilozofieA
Ph.D. Filozofie
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 29
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

Filozofie 2011 UP Olomouc WOS Scopus ostatní
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C-I - Personální zabezpečení
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 15 20 165

Filozofie 2022 Univerzita Palackého v Olomouci H-index
WOS/Scopus

/

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným předmětům
• B - Otisk, M. Arithmetic in the Thought of Gerbert of Aurillac. Berlin: Peter Lang, 2022. Philosophy and Cultural Studies Revisited / Historisch-genetische Studien zur Philosophie und

Kulturgeschichte 10. 242 s. ISBN 9783631858165. (100%)
• B - Otisk, M. a Psík, R. Raně středověký latinský abakus. Gerbert z Remeše: Regulae de numerorum abaci rationibus / Pravidla počítání na abaku. Bernelin mladší z Paříže: Liber abaci /

Kniha o abaku. 1. vyd. Dolní Břežany: Scriptorium, 2020. Interpretationes A/6. 360 s. ISBN 978-80-7649-009-3. (50%)
• JSC - Otisk, M. Gerbert of Aurillac (Pope Sylvester II) as a Clockmaker. Teorie vědy / Theory of Science. 2020,  42(1), s. 25-49. ISSN 1210-0250. (100%)
• JSC - Otisk, M. The Definitions of Number in Boethius’s Introduction to Arithmetic. Philosophical Readings. 2022,  14(1), s. 16-26. ISSN 2036-4989. (100%)
• Jimp - Otisk, M. The Four Elements and Their Characteristics according to the Schema in the Early Medieval Anonymous Fragment De Quattuor Elementis. Cosmos and History : the Journal

of Natural and Social Philosophy. 2021,  17(3), s. 462-500. ISSN 1832-9101. (100%)
Působení v zahraničí
• 2014-10-01 - 2015-02-28, Instytut Filozofii, Socjologii i Psychologii, Wydział nauk społecznych, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, PL, hostující profesor
• 2018-10-15 - 2019-02-15, Instytut Filozofii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski, PL, hostující profesor
Podpis Datum
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Akreditační spis Philosophy. International Program Doktorský

Petrů Marek, doc. Mgr., Ph.D.

C-I - Personální zabezpečení
Název vysoké školy Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Filozofická fakulta
Název SP Philosophy. International Program
Jméno a příjmení Marek Petrů Tituly doc. Mgr., Ph.D.
Rok narození 1974 typ vztahu k VŠ pp rozsah 40 Do kdy N
Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp rozsah 40 do kdy N
Přednášející ano Školitel ano Člen oborové rady ano
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
A
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KFI/51DS1 - Doctoral Seminar 1 (seminářící) KFI/61VY1 - Teaching 1 (garant, seminářící)
KFI/61VY2 - Teaching 2 (garant) KFI/51DS3 - Doctoral Seminar 3 (seminářící)
KFI/51TM1 - Theor. and Method. Propaedeutics1 (garant, seminářící) KFI/51TM2 - Theor. and Method. Propaedeutics 2 (garant, seminářící)
Zapojení do výuky v dalších studijních programech na téže vysoké škole (pouze u garantů ZT a PZ předmětů)
Název studijního předmětu Název studijního programu Semestr Role výuce daného předmětu Počet hodin za semestr Podíl na výuce

Epistemologie Filozofie LS garant, přednášející, ostatní 13p + 0c + 13s G: 100%, P: 100%, S:
100%

Filozofie medicíny Filozofie ZS garant, přednášející, ostatní 26p + 0c + 0s G: 100%, P: 100%, S:
100%

Kognitivní vědy Filozofie ZS garant, přednášející, cvičící 20p + 0c + 0s G: 100%, P: 100%, C:
100%

Teoreticko-metodologická propedeutika 1 Filozofie ZS ostatní 0p + 0c + 78s S: 30%

Teoreticko-metodologická propedeutika 2 Filozofie LS ostatní 0p + 0c + 78s S: 30%

Vybrané problémy současné filozofie Základy společenských věd LS garant, přednášející, ostatní 13p + 0c + 13s G: 100%, P: 100%, S:
100%

Údaje o vzdělání na VŠ
• 1998, Mgr., 6101T004 - Filozofie, stud. obor: filozofie - francouzská filologie, Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
• 2003, Ph.D., 6101V004 - Filozofie, Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
• 2008, Doc., HO01 - Filozofie, Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
• interní doktorand, FF UP - doktor., 2 a půl roku

116



Akreditační spis Philosophy. International Program Doktorský
C-I - Personální zabezpečení
• odborný asistent, FF UP Olomouc, 6 a půl roku
• docent, FF UP Olomouc
Přehled garantovaných studijních programů (za posledních 10 let):
Mgr. Filozofie, Katedra filozofie FF UP v OlomouciA
Bc. Základy společenských věd FF OU v Ostravě
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených prací na OU: 22
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 26
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

Filozofie 2008 Univerzita Palackého v Olomouci WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 6 0 43

H-index
WOS/Scopus

/

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným předmětům
• C - Petrů, M. Anamneza upadku. Funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia w Czechach w relacji pacjenta z nagłego przypadku. In:Polityka zdrowotna w Polsce i na świecie. Pomiędzy

doświadczeniami przeszłości a wyzwaniami przyszłości. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, 2018. s. 125-131. ISBN
978-83-7597-267-2. (100%)

• C - Petrů, M. Kolektivní paměť ve filozofii a kognitivní vědě. In:I rodina má svou paměť. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2018. s. 155-186. ISBN 978-80-7422-584-0. (0%)
• Jost - Petrů, M. A Precognitive Dream is a False Memory. Czech and Slovak Journal of Humanities. 2018,  2018(1), s. 79-88. ISSN 1805-3742. (100%)
• Jimp - Petrů, M., Muller, M., Adámek, P., Kotherová, S., Bubík, T., Daušová, A. a Pelíšková, L. Conceptualisation of Uncertainty in Decision Neuroscience Research: Do We Really Know

What Types of Uncertainties The Measured Neural Correlates Relate To?. Integrative Psychological and Behavioral Science. 2022,, (14,32%)
• Jost - Petrů, M. Doctor-Comatose Patient Relationship and Decision-Making in Intensive Care Unit. e-Rhisome. 2020,  2(1), s. 19-31. ISSN 2571-242X. (100%)
Působení v zahraničí
• 1999-01-01 - 2002-12-30, Université de Paris-IV Sorbonne, FR, Studijní pobyt
• 2007-03-01 - 2007-04-30, Université de Nice - Sophia Antipolis, studijní pobyt
• University of Aberdeen, GB, studijní pobyt
Podpis Datum
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Turowski Mariusz, dr hab.

C-I - Personální zabezpečení
Název vysoké školy Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Filozofická fakulta
Název SP Philosophy. International Program
Jméno a příjmení Mariusz Turowski Tituly dr hab.
Rok narození 1971 typ vztahu k VŠ rozsah Do kdy
Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah do kdy
Přednášející ano Školitel ne Člen oborové rady ne
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
Uniwersytet Wrocławski, Wrocław pp 40
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KFI/6UW12 - Uniwersytet Wrocławski- Contemporary Political OntologiesA
KFI/6UW13 - Uniwersytet Wrocławski- Social Order and the Struggle for Recognition:
Contemporary Approaches in Political PhilosophyA
KFI/6UW14 - Uniwersytet Wrocławski- Methodology of Social Science: A Historical
Perspective
Zapojení do výuky v dalších studijních programech na téže vysoké škole (pouze u garantů ZT a PZ předmětů)
A
Údaje o vzdělání na VŠ
1995: mgr, teologia, UAM PoznańA
1995: mgr, filozofia, UWr WrocławA
1996: Ph.D., filozofia, UWr Wrocław
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
od 1996: UWr Wrocław
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Školitel úspěšně obhájených prací:A
- bakalářských: cca 70A
- magisterských: cca 50A
- doktorských: 3 (jako konzultant)
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací
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Filozofia polityczna 2016 Uniwersytet Wrocławski, Wrocław WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 2 0 133

H-index
WOS/Scopus

0 / 0

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným předmětům
• Turowski, Mariusz: Hobbes studies revisited: the Strauss-Macpherson debate. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut, 2021
• Turowski, Mariusz: Islamizacja, modernizacja a analizy cywilizacyjne. Studia Philosophica Wratislaviensia 15/4 (2020), s. 81-92
• Turowski, Mariusz: Islamization, modernization, and civilizational analysis: non-essentialist comparative perspectives. Postcolonial Text 17/1 (2022), s. 1-25
• Turowski, Mariusz: Kurucu belirsizlik olarak Covid-19 ve iki egemenlik paradigmasi. Kaygi: Uludag Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi 19/2 (2020), s. 344-366
• Turowski, Mariusz: Thomas Hobbes'un politik düşüncesinde sosyal düzen fikrinin iki kayna?i: yaşam ve ölüm (korkusu). Bingöl University Journal of Social Sciences Institute 10/19 (2020), s.

1-14
Působení v zahraničí
2017: Bursa Uludag Üniversitesi, honorary-guest professor of philosophyA
2020: Bursa Uludag Üniversitesi, honorary-guest professor of philosophy
Podpis Datum
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Wróblewski Paweł, dr

C-I - Personální zabezpečení
Název vysoké školy Ostravská univerzita
Součást vysoké školy Filozofická fakulta
Název SP Philosophy. International Program
Jméno a příjmení Paweł Wróblewski Tituly dr
Rok narození 1978 typ vztahu k VŠ rozsah Do kdy
Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program rozsah do kdy
Přednášející ano Školitel ne Člen oborové rady ne
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah
Uniwersytet Wrocławski, Wrocław pp 40
Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu
KFI/6UW06 - Uniwersytet Wrocławski- Mysticism in Eastern Christianity
Zapojení do výuky v dalších studijních programech na téže vysoké škole (pouze u garantů ZT a PZ předmětů)
A
Údaje o vzdělání na VŠ
2004: mgr, filozofia, UWr WrocławA
2009: Ph.D., filozofia, UWr Wrocław
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
od 2009: UWr Wrocław
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Školitel úspěšně obhájených prací:A
- bakalářských: 4A
- magisterských: 1
Obor habilitačního řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací

WOS Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení Rok udělení

hodnosti
Řízení konáno na VŠ 0 1 A

H-index
WOS/Scopus

0 / 1
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Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným předmětům
• Wróblewski, Paweł: Durch Ihn sind alle Dinge gezeugt. Christophoribote 4 (2018), s. 24-26
• Wróblewski, Paweł et al.: Komentarz do opublikowanego projektu podstaw programowych nauczania etyki w szkole podstawowej. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. Ethica -

Aestetica - Practica 31 (2018), s. 91-101
• Wróblewski, Paweł et al.: Społeczne aspekty środowiska bezpieczeństwa. In: Mokrzycki, J.; Reczkowski, R.; Cieśla, S. (Eds.): Analiza środowiska bezpieczeństwa w perspektywie 2035 roku.

Bydgoszcz: Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych im. gen. broni Władysława Sikorskiego, 2020, s. 23-29
• Wróblewski, Paweł: Philosophia in transitu: między granicami filozofii a filozofią bez granic. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, 2021
• Wróblewski, Paweł: The "T?otokoç" in the patristic exegesis of Luke 11:27-28 and its ecclesiological consequences. In: Himcinschi, M. et al. (Eds.): Centenarul unirii românilor Şi Europa de

astăzi: religie Şi geopolitică. Vol. 3. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2018, s. 265-276
Působení v zahraničí
A
Podpis Datum
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C-II - Související tvůrčí, resp. vědecká a umělecká činnost

C-II - Související tvůrčí, resp. vědecká a umělecká činnost
Přehled řešených grantů a projektů u akademicky zaměřeného bakalářského studijního programu a u magisterského a doktorského studijního programu
Řešitel/spoluřešitel Názvy grantů a projektů získaných pro vědeckou, výzkumnou,

uměleckou a další tvůrčí činnost v příslušné oblasti vzdělávání
Zdroj Období

doc. PhDr. Blažena Gracová, CSc., Mgr. Slavoj
Tomeček, Mgr. Michael Stefan, Mgr. David Černín,
Ph.D.

Propedeutika kritického myšlení a mediální gramotnosti ve výuce dějepisu na
středních školách

B - TAČR (TL03000187) 01.04.2020 - 30.04.2023

prof. Mgr. Marek Otisk, Ph.D., Mgr. Richard Psík,
Ph.D.

Filosofie a čísla v latinském předscholastickém myšlení B - GAČR (GA17-11657S) 01.01.2017 - 31.12.2019

Mgr. Jan Čížek, Ph.D., Mgr. Kateřina Lochmanová,
Ph.D.

Raně novověká mosaická fyzika a její komeniánští pokračovatelé B - GAČR (GA22-00669S) 01.01.2022 - 31.12.2024

prof. PhDr. Zdeňka Kalnická, CSc. Výzkumný pobyt - stínování výuky, Univerzita v Oslo, Centrum pro
genderový výzkum

A - Norské fondy (NF-
CZ07-INP-5-264-2015)

03.04.2016 - 16.04.2016

Mgr. David Černín, Ph.D., Mgr. Michael Stefan Velká historie a její filozofický potenciál B - GAČR (GA23-05800S) 01.01.2023 - 31.12.2025
Přehled řešených projektů a dalších aktivit v rámci spolupráce s praxí u profesně zaměřeného bakalářského a magisterského studijního programu
Pracoviště praxe Název či popis projektu uskutečňovaného ve spolupráci s praxí Období
Odborné aktivity vztahující se k tvůrčí, resp. vědecké a umělecké činnosti vysoké školy, která souvisí se studijním programem
Katedra pravidelně pořádá nejrůznější odborná setkání, vědecké konference či organizuje přednášky odborníků z ČR i zahraničí. Na Katedře filozofie FF OU se v posledních letech konalo několik
mezinárodních vědeckých konferencí. Např.: Studia humanitatis - ars hermeneutica. Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace (každé dva roky, naposledy 2022, ve spolupráci s katedrou
slavistiky FF OU), mezinárodní konference Antinatalism under Fire (Praha, 2018, ve spolupráci s Ústavem státu a práva AV ČR), mezinárodní konference From Quadrivium to Natural Sciences:
New Impulses in the Traditional Framework (Ostrava, 2018, ve spolupráci s Centrem pro studium středověké společnosti a kultury - VIVARIUM FF OU).A
Aktuálně pracovníci katedry pracují na několika grantových projektech, mj. dva projekty GAČR a jeden projekt TAČR. Podrobněji zde: https://ff.osu.cz/kfi/granty/?rok=2023.A
Na katedře pravidelně přednášejí přední odborníci z ČR (FF UK Praha, FLÚ AV ČR Praha, FF MU Brno, FF UP Olomouc, TF JČU České Budějovice atd.) i ze zahraničí (vedle Slovenska,
Polska a Maďarska také z Rakouska, Velké Británie či USA). Například od roku 2023 působí na Katedře filozofie FF OU jako vědecký pracovník prof. Aviezer Tucker (Harvard University). A
Od roku 2016 se na katedře obnovila činnost Jednoty filosofické (původní činnost již za první republiky), která pořádá rovněž pravidelné (3-4krát za semestr) odborné přednášky předních
badatelů. Více informací lze nalézt na http://ff.osu.cz/kfi/archiv-udalosti/ nebo http://jednota-filozoficka.cz/pobocka-ostrava/uvodni-slovo/.A
Katedra a její členové se také podílela a podílí na řešení řady vědeckých projektů OU či Moravskoslezského kraje, v nichž dává možnost zapojit se talentovaným studujícím navazujícího
magisterského a doktorského studia do odborné vědecké práce. Za poslední roky lze vyjmenovat např. projekty Studentské grantové soutěže OU: Obskurantismus ve filosofii, vědě a veřejném
prostoru (2022-2023), Antropocentrismus v etice (2020-2021), Bílá místa dějin a současnosti filozofie: Osobnosti a témata na okraji kánonu (2019-2020) či Naturalizace filosofie v minulosti a
současnosti (2017-2018).
Informace o spolupráci s praxí vztahující se ke studijnímu programu
Katedra pravidelně kooperuje s organizacemi a společnostmi, které se zaměřují zejména na kulturní a vzdělávací činnost. Akademici pravidelně spolupracují např. s Centrem PANT (studentské
konference, přednášky), oslovují širokou veřejnost v rámci přednášek pro Centrum kultury a vzdělávání M. Ostrava (zejména přednáškové bloky v klubu Atlantik) nebo přednášejí v muzeích
(např. Muzeum Novojičínska, Rožnov p. Radhoštěm atp.). Úzká spolupráce funguje také s mnohými středními školami v regionu (kupř. PORG Ostrava, Jazykové gymnázium Pavla Tigrida,
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Gymnázium Olgy Havlové ad.) a v neposlední řadě je rozvíjena i spolupráce ze školami základními v rámci projektu "filosofie pro děti". Další kontakty s praxí probíhají kupř. na poli církevních a
náboženských organizací, politických stran a uskupení či neziskových a nevládních organizací.
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C-III - Informační zabezpečení studijního programu

C-III - Informační zabezpečení studijního programu
Název a stručný popis studijního informačního systému
Ostravská univerzita provozuje studijní informační systém (dále jen IS/STAG), jehož tvůrcem a dodavatelem je Západočeská univerzita v Plzni. IS/STAG je modulárním portálovým systémem,
který umožňuje komplexní správu a řízení studijní agendy Ostravské univerzity. IS/STAG realizuje následující agendy studia - elektronická přihláška ke studiu, administrace přijímacího řízení,
příprava podkladů pro zápis do studia včetně všech nezbytných kontrolních mechanismů, správa termínů zkoušek a jejich realizace, správa známek/kreditů, řízení rozvrhů, studijních plánů,
evaluací a hodnocení kvality studia, informační zabezpečení mobilit studentů (výjezdy/příjezdy na krátkodobé pobyty) a komplexní evidence studenta. A uvedený výčet není konečný, jde o
základní seznam klíčových agend studia. Tento základní seznam je doplněn vlastními systémy univerzity - Moodle systém pro podporu distančního způsobu studia, který využíváme pro realizaci,
myšleno testování uchazečů, při přijímacím řízení, včetně vyhodnocení. Další systém spravuje a řídí agendu vysokoškolských prací (dále jen DIPL) od okamžiku vypsání tématu, přihlášení se až
po odevzdání a vyhodnocení, včetně přenosu informací do základního systému IS/STAG. Agenda spisové služby je další neoddělitelnou množinou nástrojů, které propojují IS/STAG se systémem
spisové služby (IS SSL) a umožňují elektronickou komunikaci se studentem, včetně komunikace s datovou schránkou. Uvedené základní systémy univerzita provozuje prostřednictvím Intranetu,
tj. pomocí portálového řešení. Toto řešení svému uživateli poskytuje přístup ke všem informačním systémům a aplikacím univerzity jednotným způsobem a centralizovaně z jednoho místa a s
jedním zabezpečeným přihlášením. Ostravská univerzita provozuje odhadem 135 portálových aplikací/systémů, které pokrývají komplexní agendu studia, a to nejen z pohledu studenta, ale také i z
pohledu akademika.
Přístup ke studijní literatuře
Přístup ke studijní literatuře je studentům OU zajištěn prostřednictvím samostatného celouniverzitního pracoviště - Univerzitní knihovny. Celkový fond Univerzitní knihovny v současné době tvoří
288 404 svazků. Knihovna disponuje jednou centrální půjčovnou v centru města, fakultními studovnami na každé fakultě a sítí knihoven pracovišť OU. A
Stav svazků v jednotlivých částech je následující: A
Celkový fond - 288 404A
Půjčovna - dokumenty ve skladech - 204 979A
Studovna Filozofické fakulty - 8 063A
Studovna Pedagogické fakulty - 3 501A
Studovna Lékařské fakulty - 4 346A
Studovna Přírodovědecké fakulty - 5 321A
Studovna Fakulty umění - 1 539A
Studovna časopisů (včetně dokumentů ve skladu časopisů) - 28 455A
Fond studovny Fakulty sociálních studií - Studovna časopisů - 1 152A
Knihovny pracovišť a ústavů - 29 602A
Přehled zpřístupněných databází
Discovery system: EBSCO Discovery ServiceA
Ebsco Discovery Service umožňuje na základě jednoho dotazu prohledat a získat obsah ze všech dostupných databází, které má OU k dispozici včetně katalogu knihovny.A
Univerzitní knihovna disponuje trvale nakoupenými elektronickými knihami v následujícím rozsahu: A
Elektronické knihy (trvalý nákup): 6 678 (1 093 českých a 5 585 zahraničních)A
Cambridge University PressA
EBSCO ebooksA
Elsevier ebooksA
Lecture Notes in Computer Science (LNCS) (Springer)A
Lecture Notes in Mathematics (Springer)A
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Oxford Handbooks Online (kolekce filozofie a lingvistika)A
Oxford Medical Handbooks OnlineA
Peter Lang ebooksA
ProQuest Ebook CentralA
Springer ebooksA
Taylor & Francis ebooksA
Wiley ebooksA
A
Dále máme v rámci předplatného přístup do 4 kolekcí e-knih na platfomě Bookport - 4 538A
Univerzitní knihovna zajišťuje centrální přístup k následujícím předplaceným licencovaným elektronickým databázím: A
Academic Search Ultimate A
Annual Reviews - Biomedical/Life Sciences Collection a Annual Reviews Electronic Back Volume Collection A
AmbossA
Biological Abstracts (1987-2012) A
BioOne A
BMJ Journals Online Collection a BMJ Online A
CINAHL Plus with Full Text A
Current Biology A
CEEOL (Central and Eastern European Online Library) A
DynaMed Plus A
GREENFILE A
Grove Music Online (platform Oxford Music Online) A
Human Kinetics LibraryA
Infobanka ČTKA
IOPscience A
JAMA Network A
JSTOR (I-IV)A
Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) A
MEDLINE Complete A
Naxos Music Library online A
Ovid Nursing Full Text Plus (2011-2013) A
ProQuest Central A
SAGE A
SCIENCE DIRECT A
SCOPUS A
SpringerLink A
Taylor & Francis: Social Science & Humanities Library + Science &Technology Library A
Web of Science A
Wiley Library Online A
World Biographical Information System Online A
Zoological Record (1978-2012)A
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Název a stručný popis používaného antiplagiátorského systému
Ostravská univerzita využívá informační systém pro odhalování plagiátů mezi závěrečnými pracemi (dále jen Theses.cz), který je vyvíjen a provozován Masarykovou univerzitou. Tento modul je
plně integrován do provozovaného systému studijní agendy (dále jen IS/STAG) a to prostřednictvím agendy Kvalifikační práce. V okamžiku, kdy vysokoškolská kvalifikační práce splní všechny
stanovené podmínky, tedy je vložen datum odevzdání a je přiložena elektronická verze plného textu práce, je okamžitě tato práce zaslána ke kontrole do systému Theses.cz. Samotná kontrola textu
práce probíhá v řádu několika prvních dnů (obvykle do druhé dne). V okamžiku, kdy je kontrola hotová si systém IS/STAG převezeme výsledky kontroly a tyto prostřednictvím aplikace Práce-
plagiáty zobrazí příslušným uživatelům (studentovi, vedoucímu práce). Aplikace "Práce-plagiáty" nabízí širokou množinu nástrojů pro správu a řízení výsledků hodnocení vysokoškolské práce. A
Od roku 2020 je na Ostravské univerzitě využíván také Turnitin, což je antiplagiátorský systém s přidanou hodnotou (dalšími funkcemi usnadňujícími revizi prací školitelem a hodnocení prací),
který při vývoji systému celosvětově spolupracuje s akademiky za účelem sdílení chytrých a kreativních výukových postupů. Turnitin nekontroluje, zda je práce plagiát, či nikoli. Práci srovnává s
celosvětovou databází a jsou-li místa, kde je text podobný nebo shodný s některým z databázových zdrojů, je tato oblast označena ke kontrole.A
V rámci členství v CrossRef má Ostravská univerzita možnost využívat službu CrossRef Similarity Check. Jedná se o nástroj využívající software iThenticate na kontrolu plagiátů. Nástroj je
možné využít pouze u dokumentů vydávaných Ostravskou univerzitou. Lze kontrolovat články z časopisů a sborníků, knihy a kapitoly knih. Je nutné dodržet podmínku, že do 3 měsíců od
přistoupení k Similarity Check je poskytnuto min. 90 % obsahu registrovaného s DOI v elektronické podobě k automatické k indexaci, a to bez ohledu na dostupnost dokumentů. CrossRef
garantuje, že uživatelé Similarity Check nebudou tuto službu zneužívat k získání plných textů. Oprávnění uživatelé, kteří budou tuto službu využívat, se zavazují, že nebudou zpřístupňovat třetím
osobám důvěrné a citlivé informace, získané využitím služby Similarity Check. Za důvěrné a citlivé informace jsou považovány všechny údaje vyplývající z kontroly dokumentů.A
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Ostrava

C-IV - Materiální zabezpečení studijního programu
Místo uskutečňování studijního programu Ostrava
Kapacita výukových místností pro teoretickou výuku
Budova "A" PřF - ul. 30. dubnaA
Budova v současné době prochází kompletní rekonstrukcí s termínem dokončení dle aktuálně platného harmonogramu v srpnu 2023. Po dokončení bude mít budova bezbariérový přístup do všech
poschodí včetně nově zpřístupněného podkroví. Budova bude mít 5 univerzálních učeben s kapacitami 94 míst, 32 míst, 2x40 míst a 116 míst (aula v podkroví s variabilním uspořádáním). Učebny
budou vybaveny projekční technikou a tabulemi. Dále bude v budově 6 počítačových učeben s kapacitami 20-27 pracovních stanic (celkem 134 míst) vybavených počítači dle zaměření dané
učebny, projekčními obrazovkami a další technikou (3D zobrazovače, servery atd.).A
A
Budova "B" FSS, FAU, Rektorát - ul. ČeskobratrskáA
Budova má bezbariérový přístup. V 1. patře se nachází místnosti FAU - galerie (109) a komorní sál (112). 2. patro disponuje 5 standardními učebnami (209-213), z toho jednou PC učebnou
(kapacita 28 míst) a přednáškovou místností (214) - místnosti FSS. Ve 3. patře se nacházejí 2 standardní učebny FSS (306, 307), přednášková místnost FSS (308), dále přednáškové místnosti
rektorátu (302, 303) a aula (301-rektorát). A
Učebny jsou vybaveny PC a dataprojektory, Smart tabulemi, projekčními plátny a bílými tabulemi (dále jen tzv. "standardní vybavení"). A
A
Budova "C" PřF - ul. BráfovaA
Budova má bezbariérový přístup. V budově jsou 4 univerzální posluchárny s kapacitou celkem 149 míst (66, 35 a 2x24 míst) vybavené projekční technikou a tabulemi. Dále jsou v budově 2 PC
učebny s kapacitou 20 pracovních stanic vybavené počítači, zobrazovací technikou a tabulí a 24 laboratoří s kapacitami od 5 do 24 míst (laboratoře optiky, biochemie, anorganické a organické
chemie, laboratoře počítačového modelování apod. vybavené dle příslušného zaměření, celkem 185 míst). A
A
Budova "D" FF - ul. Reální A
Budova má bezbariérový přístup, má 11U s celkovou kapacitou 304M, z toho 5x 16-21M, 6x 30-40M: standardní vybavení.A
A
Budova "E" FF - ul. Československých legiíA
Budova je spojena s budovou "D", má bezbariérový přístup z budovy "D" a z vnitrobloku (výtah), má 10U s celkovou kapacitou 599M, z toho 2x 16-23M, 3x 56-63M, 2x 96M, dále plně
modernizovanou a kompletně vybavenou audiovizuální technikou učebnu se 154M + 8M pro vozíčkáře, tlumočnickou laboratoř s vybavením pro nácvik simultánního tlumočení (tlumočnické
kabiny) s 18M a počítačovou učebnu vybavenou PC s 23M. Všechny učebny jsou vybaveny dataprojektory. A
A
Budova "F" FAU - ul. Sokolská A
Teoretické výuce slouží primárně učebny F211 (30M), F308 (25M) a F403 (40M). Všechny učebny jsou v souladu se zaměřením na oblast hudby vybaveny klávesovými nástroji, dataprojektorem,
plátnem a soustavou audio-vizuální techniky. Pro výuku v menších skupinách je dále k dispozici dvanáct menších učeben (7x10M a 2x15M a 3x5M) vybavených klávesovým nástroji, dechovými
nástroji, strunnými nástroji a audio přehrávači. Pro individuální výuku jsou k dispozici další čtyři místnosti vybavené klávesovými nástroji (4x1M). Aktuálně probíhá výstavba nové budovy FU
OU na Černé louce, kam bude veškerá část v blízké době přemístěna.A
A
Budova "L/M" PřF - ul. ChittussihoA
Budova má bezbariérový přístup. V budově je celkem 12 univerzálních učeben pro teoretickou výuku, s kapacitou od 18 do 96 míst (celkem 614 míst). Učebny jsou vybaveny zobrazovací
technikou, tabulemi a některé také technikou pro streamování výuky a audiovizuální záznam. V budově jsou dále také 3 PC učebny s celkem 52 místy vybavené PC a projektory. V budově je také
15 laboratoří o celkové kapacitě 172 míst (5-20 míst) vybavených dle daného zaměření a také PC, tabulí a zobrazovací technikou (projektor, plátno apod.).A
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A
Budova "P" FAU - ul. Podlahova A
Pro teoretickou výuku jsou primárně určeny učebny P303 (120M) a P218 (20M), jež jsou vybaveny dataprojektorem, plátnem, a audio-vizuální technikou. Počítačové učebny 204 (20M) a
218 (10M). Teoretická složka ateliérové výuky je realizována ve specializovaných ateliérových učebnách a dílnách vybavených dle potřeb specializace konkrétního ateliéru audiovizuální
technikou, počítačovou technikou (2x15M, 2x20M,2x12M, 15x10M a 1x220m2). Výuka sochařství probíhá v samostatném sochařském ateliéru, disponující mj. vypalovacími pecemi, motorovým
vysokozdvižným vozíkem, kladkou apod. A
Nedílnou součástí výuky studijních programů v oblasti výtvarného umění je špičkové vybavení Centra digitálních technologií (2D tisk, 3D tisk, skenovací jednotka pro 2D + 3D, řezací jednotka
pro 2D a 3D, náhledová tiskárny) dočasně umístěny v pronajatých prostorech SMO. Aktuálně probíhá výstavba nové budovy FU OU na Černé louce, kam bude veškerá část Centra digitálních
technologií přemístěna.A
A
Budova "S" PdF - ul. F. Šrámka (komplex budov SA, SB, SC, SD, SE)A
Budova má bezbariérový přístup, celkově disponuje 3 posluchárnami (1x 70M, 1x 72M, 1x 98M), 27 standardně vybavenými učebnami (11x 15-25M,9x 30-35M, 7x 40-78M), 3 PU (1x 20M,
2x 22M), 2 laboratořemi (1x 12M, 1x 24M), 2 dílnami (1x keramická, 1x grafická - 2x 30M) a 1 místností s vypalovacími pecemi. Učebny jsou vybaveny PC a dataprojektory, tabulemi a
projekčními plátny, část učeben je vybavena interaktivními tabulemi. A
A
Budova "V" +"VM" PdF - Varenská A
Budova má bezbariérový přístup, budova disponuje 3 standardně vybavenými učebnami (1x24M, 1x 46M, 1x 70M), 1 počítačovou učebnou (15M), 2 dílnami (1x 15M, 1x 20M), 9
specializovanými laboratořemi, 2 tělocvičnami a 1 kurtem. Učebny jsou vybaveny PC a dataprojektory, tabulemi a projekčními plátny.A
A
Budovy "Z" LF - ul. Syllabova (komplex budov ZO, ZU, ZW, ZY a ZZ) A
Budova "ZO" má bezbariérový přístup, má 6U: z toho 6x 20-36M (celkem 164M), a 1 PU na 12M: (standardní vybavení) a 4 specializované rehabilitační laboratoře/cvičebny na 6 -12x- 20M.A
A
Budova "ZU" má bezbariérový přístup, má 5U, z toho 1 pitevna a 1 mikroskopický sál. A
A
Budova "ZW" má bezbariérový přístup, příprava děkanátu a velkokapacitní učebny o kapacitě 120.A
A
Budova "ZY" má bezbariérový přístup, má velkokapacitní posluchárnu na 210M vybavenou PC a dataprojektorem, tabulí, 2 projekčními plátny a mixážním pultem. Má 15U s celkovou kapacitou
494M, z toho 2x cca 65M, 5x 15-20M, 5x 25-30M, 3x 42-56M a 1 PU vybavenou 20 PC a dataprojektorem, tabulí a projekčním plátnem. Má 18 specializovaných laboratoří s celkovou kapacitou
287M, průměrná kapacita místnosti je 16M. A
A
Budova "ZZ" má bezbariérový přístup, nové simulační centrum - odborné přístrojové a simulační vybavení, 2 seminární místnosti (dataprojektor, debriefing).A
Z toho kapacita v prostorách v nájmu Doba platnosti nájmu
Kapacita a popis odborné učebny
Seznam odborných učeben pro specializovanou výuku včetně popisu jejich vybavení je uveden v příloze s názvem "Seznam odborných učeben".
Z toho kapacita v prostorách v nájmu Doba platnosti nájmu
Vyjádření orgánu hygienické služby ze dne

Opatření a podmínky k zajištění rovného přístupu
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Na univerzitní úrovni působí od roku 2008 Centrum Pyramida OU. Hlavním cílem a náplní centra je poskytování odborných služeb k zajištění podmínek pro studium studentů se specifickými
vzdělávacími potřebami (dále jen "SSP") na OU. CP nabízí podporu nejen stávajícím studentům SSP, ale také uchazečům SSP o studium, zaměstnancům a odborné veřejnosti. Od roku 2014
je OU členem Asociace poskytovatelů služeb studentům se specifickými potřebami na vysokých školách (AP3SP). Na dané etapě dochází k rozšíření podpory na další skupiny uchazečů a
studentů, zejména ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí a etnických minorit. OU sleduje přístupnost studijních programů uchazečům/studentům SSP, implementuje individuální přístup
k uchazeči/studentovi a rozvíjí mechanismus podpory úspěšnosti studia studentů SSP (modifikace osobního studijního plánu, individuální výuka, rozšířené konzultace, adaptace výukových
materiálů, modifikace výukových metod, modifikace metod ověřování výstupů z učení, nabídka poradenských služeb, workshopů a dalších aktivit). OU podporuje studenty v souladu s vnitřním
předpisem - Stipendijní řád OU. V roce 2018 bylo zřízeno Poradenské centrum OU, které nabízí systém poradenských služeb v oblasti studijního, kariérního, sociálně-právního a psychologického
poradenství. Poskytované služby a úpravy realizované s cílem dosáhnout přístupnosti akademického života pro studenty SSP nesmí vést ke snižování studijních nároků.
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Vzdělávací činnost vysoké školy financovaná ze státního rozpočtu ano
Zhodnocení předpokládaných nákladů a zdrojů na uskutečňování studijního programu
OU má zhodnoceny předpokládané finanční náklady na uskutečňování studijního programu, zejména náklady prostorového zajištění výuky, náklady na materiální a technické vybavení a jeho
modernizaci, osobní náklady, náklady dalšího vzdělávání akademických pracovníků a výdaje na inovace, a má zajištěny odpovídající zdroje na pokrytí těchto nákladů. Mobilita studentů i
akademických pracovníků je od roku 2016 podpořena dvěma celouniverzitními programy pro podporu mobilit a internacionalizace: - program VIA pro podporu studentských výjezdů na základě
smluv o výměně studentů mimo Erasmus+ a pro podporu samostatných výjezdů studentů (tzv. free movers) na prestižní zahraniční univerzity s přidanou hodnotou výzkumných výstupů, zvl.
publikačních. Výběrové řízení programu VIA je vyhlašováno jednou ročně pro následující akademický rok, výběrová komise je tvořena proděkany pro zahraniční vztahy všech fakult OU; -
program To Be In (Towards Better Internationalization) pro podporu mobilit akademiků směřujících k rozvoji mobilit studentských a pro podporu výukových pobytů zahraničních hostujících
profesorů na OU.
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Záměr rozvoje studijního programu a jeho odůvodnění
Jedním z prioritních cílů doktorského studijního programu Philosophy. International Program je vytvářet a rozvíjet nejen na Ostravské univerzitě mezinárodní akademické prostředí a zvýšit
počet studentských mobilit i mobilit akademických pracovníků. Koncepce studijního programu Philosophy. International Program předpokládá, že se doktorand/ka pod vedením školitele/ky a
konzultanta/ky disertační práce z partnerské univerzity zapojí aktivně vlastním výzkumem do vědecké práce a do odborné diskuze vědecké komunity v mezinárodním rozměru, což přirozeně
povede k tvorbě mezinárodních vědeckých týmů, které se budou podílet na řešení odborně-vědeckých grantových projektů na evropské úrovni. Do budoucna nelze vyloučit ani zapojení dalšího
evropského univerzitního subjektu do tohoto mezinárodního projektu.
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SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVA PRO AKREDITACI STUDIJNÍHO PROGRAMU 

 

Název studijního programu Philosophy. International Program 

Garant studijního programu doc. Mgr. Marek Petrů, Ph.D. 

Typ studijního programu Doktorský 

Standardní doba studia 4 

Profil studijního programu akademicky zaměřený 

Forma studia prezenční – kombinovaná 

Oblast(i) vzdělávání Filozofie, religionistika, teologie 

Jazyk studia anglický 

Udělovaný akademický titul Ph.D. 

Rigorózní řízení NE 

Zaměření na přípravu k výkonu 
regulovaného povolání 

NE 

Uznávací orgán  

 

 
Pozn.: V jednotlivých částech sebehodnotící zprávy se uvádí naplnění jednotlivých standardů (čísla 

standardů jsou uvedena v závorce u nadpisů). 

 
Sebehodnotící zpráva je svázaná s faktickým popisem uskutečňování studijního programu, a to formou 

odkazu na jednotlivé přílohy samotné žádosti o akreditaci, nebo odkazem na dokumenty volně přístupné 

na internetových stránkách univerzity. U rozsáhlejších dokumentů se pak uvádí i upřesnění, kde jsou 

tyto informace obsaženy (číslo stránky, kapitola apod.). 
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1. INSTITUCE 

 
1.1. Působnost orgánů vysoké školy (Standardy 1.1–1.2) 

 
Z vysokoškolského zákona plní roli statutárního orgánu rektor, což má Ostravská univerzita (OU) také 

uvedeno ve svém Statutu (čl. 9). Statut OU v části druhé s názvem Orgány OU dále v souladu s 

vysokoškolským zákonem vyjmenovává a ustavuje další orgány, vymezuje jejich působnost, pravomoc 

a odpovědnost a určuje jejich složení. Na OU působí následující orgány: Akademický senát OU (dále 

jen AS OU) (čl. 8 Statutu OU), rektor (čl. 9 Statutu OU), Vědecká rada OU (dále jen VR OU) (čl. 

10 Statutu OU), Rada pro vnitřní hodnocení OU (dále jen RVH OU) (čl. 11 Statutu OU), kvestor (čl. 14 

Statutu OU). Způsob a pravidla jednání a zasedání AS OU a RVH OU určuje Jednací řád AS OU a Statut 

RVH OU. Způsob volby členů AS OU a ustavení jeho předsednictva dalších orgánů AS OU vymezuje 

Volební řád AS OU.  

 

Statut dále vymezuje působnost, pravomoc a odpovědnost Disciplinární komise OU (čl. 12) a Správní 

rady OU (čl. 13). Způsob jednání a zasedání Disciplinární komise OU vymezuje Disciplinární řád pro 

studenty OU. Způsob jednání a zasedání Správní rady OU vymezuje Statut Správní rady OU. Pravomoc 

kvestora OU z hlediska zastupování OU navenek je také dána Opatřením rektora č. 26/2017  K rozsahu 

zastupování OU kvestorem. 
 

Organizační a řídící struktura OU je vymezena a popsána v části třetí Statutu OU s názvem 

„Organizační a řídící struktura OU“. OU se dělí na 6 fakult (Fakulta sociálních studií, Fakulta umění, 

Filozofická fakulta, Lékařská fakulta, Pedagogická fakulta, Přírodovědecká fakulta), jeden 

vysokoškolský ústav (Ústav pro výzkum a aplikaci fuzzy modelování), dvě jiná pracoviště pro 

vzdělávací a tvůrčí činnost nebo pro poskytování informačních služeb nebo převod technologií 

(Centrum informačních technologií a Univerzitní knihovna) a jedno účelové zařízení (Rektorát). 

 
Na OU působí také poradní sbory a pracovní skupiny. Poradní sbory jsou stálými poradními skupinami 

pro podporu vybraných činností OU a jsou jimi: Malé kolegium rektora, Kolegium rektora, Etická 

komise, Knihovní rada, Rada CIT, Kolejní rada, Mezinárodní rada a Rada pro komercializaci.  

 
Působnost, pravomoc a odpovědnost vedoucích zaměstnanců rektorátu OU (prorektorů a ředitelů dalších 

součástí kromě fakult) je vymezena ve Statutu OU. Působnost, pravomoc a odpovědnost dalších 

vedoucích zaměstnanců rektorátu OU je vymezena v Opatření rektora č. 159/2021 Organizační řád 

Rektorátu OU.   
 

Závěr sebehodnocení: OU má vymezen orgán vysoké školy, který plní působnost statutárního orgánu, 

a jsou vymezeny další orgány, jejich působnost, pravomoc a odpovědnost. OU má vymezeny působnosti, 

pravomoci a odpovědnosti orgánů jejích součástí k činnostem a jednáním, která se týkají tvorby a 

uskutečňování studijních programů a které tvoří funkční celek. 
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1.2. Vnitřní systém zajišťování kvality 

 
1.2.1. Vymezení pravomoci a odpovědnosti za kvalitu (Standard 1.3) 

 
Pravomoci a odpovědnost za kvalitu vzdělávací činnosti, tvůrčí činnosti a s nimi souvisejících činností 

jsou stanoveny v následujících vnitřních předpisech a opatřeních rektora: Statut OU část pátá, čl. 30 

Zajišťování a vnitřní hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činnosti OU, vnitřní 

předpis s názvem Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací tvůrčí a s nimi souvisejících činností 

a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací tvůrčí a s nimi souvisejících činností OU (dále jen „Pravidla 

systému kvality OU“) a Opatření rektora č. 159/2021 Organizační řád Rektorátu OU.    
 

Pravomoci a odpovědnost za kvalitu je určena s ohledem na typ činnosti, o kterou se jedná a 

s ohledem na příslušnou úroveň řízení (vše je popsáno v Pravidlech systému kvality OU). Na 

celouniverzitní úrovni funguje pod úsekem kancléře rektora Centrum pro kvalitu se třemi pracovními 

úvazky, které zajišťuje administrativní podporu RVH OU a veškerou metodickou a administrativní 

činnost spojenou s procesem akreditace a dále připravuje strategické analýzy pro potřebu hodnocení 

činností Ostravské univerzity.  

 
Závěr sebehodnocení: Na všech úrovních řízení vysoké školy jsou vymezeny pravomoci a odpovědnost 

za kvalitu vzdělávací činnosti, tvůrčí činnosti a s nimi souvisejících činností tak, aby tvořily funkční 

celek. 

 

 
1.2.2. Procesy vzniku a úprav studijních programů (Standard 1.4) 

 
Proces vzniku, schvalování a změn studijních programů je popsán v Akreditačním řádu OU, který je 

přílohou vnitřního předpisu Pravidla systému kvality OU. 
 

Akreditační řád OU se vztahuje na vznik, schvalování a změnu/y studijních programů, o jejichž 

akreditaci žádá Ostravská univerzita Národní akreditační úřad pro vysoké školství, a na studijní 

programy schvalované a uskutečňované OU v rámci oblasti nebo oblastí vzdělávání, pro které má OU 

institucionální akreditaci. 

 
Část první Vznik a schvalování žádostí o akreditaci studijního programu na OU, čl. 1 až 10 stanovuje 

postupy projednávání a schvalování na úrovni: vedoucího pracoviště/vedoucích pracovišť,  na 

němž/nichž bude studijní program uskutečňován, kolegia děkana (schvaluje záměr vzniku studijního 

programu), akademického senátu fakulty (projednává záměr vzniku studijního programu, včetně složení 

programové rady a garanta studijního programu), vědecké rady fakulty (schvaluje návrh žádosti o 

akreditaci studijního programu, včetně sebehodnotící zprávy vytvořené garantem studijního programu), 

Rady pro vnitřní hodnocení OU (schvaluje návrh žádosti o akreditaci studijního programu na základě 

doporučujícího stanoviska pracovní skupiny Rady pro vnitřní hodnocení OU) a rektora.   Na každé z 

úrovní je stanoven postup vedoucí k odstranění případných nedostatků. 

 
Kvalitu schvalovaných studijních programů regulují Opatření rektora č. 19/2017 Standardy kvality 

studijních programů OU a Opatření rektora č. 18/2017 Pravidla pro tvorbu studijních plánů studijních 

programů OU.   
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Práva a povinnosti garanta studijního programu a členů programové rady stanovuje část 2 Akreditačního 

řádu OU, zejména čl. 11–13. Schválení studijního programu v rámci akreditované oblasti vzdělávání 

regulují čl. 15 až 16 Akreditačního řádu OU. Postupy v případě změn studijního programu v době 

platnosti akreditace reguluje čl. 17 Akreditačního  řádu OU. Akreditační řád OU v čl. 18 upravuje i 

postupy v případě přezkoumání usnesení RVH OU. 

 
Závěr sebehodnocení: Vnitřním předpisem OU jsou podrobněji vymezeny procesy vzniku, schvalování 

a změn návrhů studijních programů před jejich předložením k akreditaci Národnímu akreditačnímu 

úřadu pro vysoké školství. 

 

 
1.2.3. Principy a systém uznávání zahraničního vzdělávání pro přijetí ke 

studiu (Standard 1.5) 

 
Jedná-li se o uchazeče, jenž získal zahraniční vysokoškolské vzdělání absolvováním studia  ve 

vysokoškolském studijním programu na zahraniční vysoké škole, je proces uznání jeho 

vysokoškolského vzdělání a kvalifikace získaných studiem na zahraniční vysoké škole regulován 

Opatřením rektora č. 30/2017 Nostrifikační řád OU. Principy a postup vychází z mezinárodních smluv, 

jimiž je ČR vázána, a které jsou publikovány ve Sbírce zákonů nebo Sbírce mezinárodních smluv, 

případně na webových stránkách MŠMT. Systém uznávání zahraničního vzdělání zahrnuje součinné 

složky: rektor, prorektor pro studium a celoživotní vzdělávání, proděkan pro studium fakulty, na níž je 

studijní program uskutečňován a garant studijního programu blízkého nebo příbuzného obsahového 

zaměření. 

 

V rámci obdržené institucionální akreditaci v několika oblastech vzdělávání je Ostravská univerzita také 

oprávněna posuzovat sekundární (středoškolské) a terciární (univerzitní) vzdělání v rámci přijímacího 

řízení jednodušším způsobem, tzv. Posouzením zahraničního vzdělání pro účely přijímacího řízení. Toto 

posouzení provádí přímo OU a je zpoplatněno. OU při posuzování zahraničního vzdělání postupuje v 

souladu s § 48 odst. 4 až 6 zákona o vysokých školách a Opatřením rektora č. 69/2019.  

 

Závěr sebehodnocení: OU má vytvořena pravidla, stanoveny principy a popsán proces posuzování 

splnění podmínky předchozího vzdělání. 

 

 
1.2.4. Vedení kvalifikačních a rigorózních prací (Standard 1.6) 

 
Kvalitu kvalifikačních a rigorózních prací upravuje vnitřní předpis Studijní a zkušební řád OU, zejména 

čl. 41–44 (pro bakalářské a diplomové práce), čl. 51–53 (pro disertační práce), čl. 56–59 (pro 

rigorózní práce) a čl. 82–84 (společná ustanovení). 

 
Na OU je zajištěna úroveň kvality kvalifikačních a rigorózních prací prostřednictvím: 

 

• procesu zadávání témat kvalifikačních a rigorózních prací (relevance tématu ve vztahu k 

profilu absolventa a typů, případně profilu studijního programu schvaluje garant studijního 

programu a vedoucí katedry), 

• vedení, tj. jmenování vedoucích prací u bakalářských a diplomových prací, konzultantů 

u rigorózních prací a školitelů u disertačních prací (kvalifikační úroveň vedoucího, případně 

jeho vztah s praxí, zejména u profesních studijních programů; kvalifikační úroveň konzultanta 

137

https://dokumenty.osu.cz/rektorat/nostrifikacni-rad.pdf
https://dokumenty.osu.cz/osu/zahranicni-vzdelani/opatreni-rektora-69.pdf
https://dokumenty.osu.cz/osu/uredni-deska/ou-stud_zk_rad-20220901cs.pdf


 

a školitele; regulace počtu vedených prací – upravuje čl. 82 Studijního a zkušebního řádu OU), 

• oponentního řízení včetně zapojení zejména externích hodnotitelů dle typu a profilu studijního 

programu, 

• kontroly kvalifikačních a rigorózních prací v anti-plagiátorském systému Theses (v posudku 

vedoucího práce musí být uvedeny výsledky kontroly, obhajoba nesmí být zahájena bez této 

kontroly), 

• evidence v informačním systému DIPL2, který zajišťuje jednotné podmínky pro vyhlášení, 

zadávání témat, elektronické vedení, obhájení a uložení VŠKP, 

• zveřejněním kvalifikačních a rigorózních prací. 

 
Závěr sebehodnocení: OU má přijata dostatečně účinná opatření zajišťující úroveň kvality 

kvalifikačních prací a systematicky dbá na kvalitu obhájených kvalifikačních prací a obhájených 

rigorózních prací. V rámci svých pravidel stanoví OU požadavky na způsob vedení těchto prací a 

kvalifikační požadavky na osoby, které vedou kvalifikační práce nebo rigorózní práce, a stanoví nejvyšší 

počet kvalifikačních prací nebo rigorózních prací, které může vést jedna osoba. 

 

 
1.2.5. Procesy zpětné vazby při hodnocení kvality (Standard 1.7) 

 
Vnitřní předpisy a opatření formulují zásadu zpětné vazby jako jednu z podstatných zásad hodnocení 

kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností, viz Pravidla systému kvality. Zpětná vazba 

se získává od interních (například studenti, účastníci programu celoživotního vzdělávání, vedoucí 

zaměstnanci, další zaměstnanci) i externích (například absolventi, zaměstnavatelé, odborníci z praxe) 

aktérů vždy s ohledem na předmět hodnocení, vhodnost a efektivnost využití získaných názorů pro 

hodnocenou činnost. Cílem získávání zpětné vazby je poskytnout podklady pro zajišťování a vnitřní 

hodnocení kvality činnosti OU a jejích součástí a zlepšit vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících 

činností. 

 
Hodnocení vzdělávací a s ní souvisejících činností činnosti zahrnuje: 

 

• hodnocení studijních předmětů a podpůrných činností studenty, případně účastníky programů 

CŽV, je organizováno semestrálně v podobě elektronické ankety přístupné všem 

studentům/posluchačům zapsaných na předmět. Evaluace se koná jednotně na úrovni celé 

univerzity. Na OU má tento druh získávání zpětné vazby dlouholetou tradici. Předmětem 

hodnocení jsou zejména kvalita zajištění a realizace výuky studijního předmětu, dodržení 

cíle/ů předmětu a požadavků kladených na studenta, náročnost na domácí přípravu, organizační 

zajištění předmětu a kvalita pedagogické činnosti vyučujících, kteří se podílejí na zajištění 

výuky předmětu. Součástí ankety jsou i otázky, které se vztahují ke kvalitě zajištění podpůrných 

činností: práce studijního oddělení, pedagogických poradců, informačního systému, 

stravovacích a ubytovacích služeb. 

 
Studenti se účastní ankety anonymně, používají číselnou škálu hodnocení a mají prostor pro 

slovní vyjádření. U výsledků hodnocení je uváděn poměr studentů zapsaných na předmět 

a účastníků hodnocení předmětu. Výsledky anket včetně hodnocení studentů, reakcí vyučujících 

a vyjádření vedení fakult a univerzity jsou přístupné po přihlášení do Portálu všem studentům a 

zaměstnancům OU. Hodnocení výuky v anonymních evaluačních anketách se účastní také 

zahraniční studenti OU, kteří mají současně možnost vyjádřit se komplexně k přínosu 

výuky, k podmínkám, za nichž výuka probíhá, a k dalším aspektům mobility v 

samostatném anonymním evaluačním dotazníku oslovujícím zahraniční studenty. Výsledky 
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evaluací provedených zahraničními studenty jsou reflektovány vedle kateder, fakult,  prorektora 

pro studium a kolegia rektora také prorektorkou pro mezinárodní vztahy a  pracovníky oddělení 

mezinárodních vztahů univerzity. 

• Hodnocení studijního programu: garantem studijního programu, členy programové rady (zde 

jsou zapojeni do procesu hodnocení vzdělávací činnosti také studenti – Pravidla systému kvality 

stanoví, že členem programové rady je zpravidla student), Radou pro vnitřní hodnocení OU, 

pracovní skupinou RVH OU (která má dva externí členy z řad odborníků z jiných univerzit či 

případně odborníků z praxe), absolventy, odborníky z praxe a zaměstnavateli.  

• Garant a programová rada zodpovídají za zajištění kvality studijního programu v průběhu jeho 

vzniku a realizace, a hodnocení studijního programu, které se koná minimálně jednou za pět 

let a je zapracováno do sebehodnotící zprávy. Je založeno na mechanismu zpětné vazby 

a vedeno principem zlepšování kvality studijního programu. Zpětná vazba je zajišťována RVH 

OU, pracovní skupinou RVH OU (která zpravidla má externího člena dle typu studijního 

programu), absolventy, odborníky z praxe (kteří se mohou podílet na realizaci studijního 

programu dle jeho profilu), profesními komorami a zaměstnavateli; hodnocení kvality 

vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností akademických pracovníků probíhá jednou 

ročně v souvislosti s vyhodnocováním tzv. Personálních plánů. 

• Personální plány reflektují jak pedagogickou a tvůrčí činnost akademického pracovníka, tak její 

mezinárodní rozměr, konkrétně např. realizaci zvaných přednášek na zahraničních institucích. 

Mezinárodní aktivita akademiků je sledována a hodnocena také prostřednictvím zpráv ze 

zahraničních služebních cest, které evidují konkrétní výsledky pracovní cesty a jejich význam 

pro pracoviště, jeho pedagogickou a tvůrčí činnost i mezinárodní rozměr. 

• Činnost akademického pracovníka je vyhodnocována jeho bezprostředním nadřízeným 

(zpravidla vedoucím katedry) a děkanem fakulty. Je seznamován s výsledky hodnocení 

(poskytnutou zpětnou vazbou) a má možnost se k nim vyjadřovat, výsledky hodnocení jsou 

součástí osobního spisu zaměstnance.  

• Kontakt se zástupci profesních komor má zejména podobu společných setkání. V současné době 

OU pracuje na zavedení pravidelných průzkumů ze strany absolventů studijního programu. 

Zapojení externích hodnotitelů je regulováno vnitřním předpisem Pravidla systému kvality OU. 

 

Výsledky hodnocení jsou využívány pro zajištění kvality hlavních druhů činností OU a pro jejich 

zlepšování. Jsou prezentovány a diskutovány na zasedáních vedoucích kateder, zasedáních 

Akademických senátů fakult, zasedáních studijní komise prorektorky pro studium a CŽV, kolegiu 

rektora a na zasedáních Akademického senátu OU a RVH OU. V případě potřeby jsou přijímána 

opatření ke zvýšení kvality vzdělávací činnosti. 

 
Závěr sebehodnocení: Zajištění a hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností 

se na OU opírá o procesy zpětné vazby. 
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1.2.6. Sledování úspěšnosti (Standard 1.8) 

 
Sledování úspěšnosti uchazečů o studium, studentů a uplatnitelnosti absolventů. 

 
Na OU je sledována míra úspěšnosti v přijímacím řízení a tendence jejího vývoje ve dvou úrovních: 

 

• jako podíl zapsaných studentů v daném studijním programu pro daný akademický rok na 

počtu přihlášek (= počet uchazečů o studium v daném studijním programu), včetně statistik o 

počtu ne/úspěšných účastníků přijímací zkoušky, počtu navržených k přijetí, počtu odvolání (a 

s tím spojených kladných/záporných rozhodnutí) a počtu přijatých uchazečů (viz Výsledky 

přijímacího řízení dle jednotlivých let); 

• jako podíl absolventů příslušné kohorty zapsaných studentů do studijního programu v daném 

akademickém roce. 

 
Údaje jsou sledovány průběžně za posledních pět let, data jsou generována z informačního systému 

STAG zpravidla k 31. 10. příslušného   kalendářního   roku.   OU   sleduje   studijní   neúspěšnost na 

univerzitní a fakultní úrovni a na úrovni studijního programu. OU sleduje neúspěšnost studentů po 

1. ročníku studia (viz Výroční zprávy o činnosti OU dle jednotlivých let). Ukazateli studijní 

neúspěšnosti ve studijním programu a míry řádného ukončení studia studijního programu jsou podíly 

počtu studujících studentů, počtu absolventů (úspěšných studentů ve vztahu ke standardní době studia), 

počtu neúspěšných studentů a počtu studentů, kteří přerušili studium, na celkovém počtu studentů 

zapsaných do   prvního ročníku   studijního   programu   v   příslušném   akademickém   roce.  U 

neúspěšných studentů je zvlášť sledován podíl zanechání studia na vlastní žádost a ukončení studia pro 

nesplnění požadavků vyplývajících ze studijního programu. Údaje jsou sledovány průběžně za 

posledních pět let, data jsou generována z informačního systému STAG zpravidla k 31. 10. příslušného 

kalendářního roku. 

 
OU vyhodnocuje uplatnitelnost absolventů na základě dat z Ministerstva práce a sociálních věcí po 

jednotlivých studijních programech. Jsou k tomu využívány pololetní statistiky absolventů škol a 

mladistvých v evidenci ÚP za poslední 3 roky. Definice absolventa pro potřeby statistického sledování: 

Na základě dohody mezi MŠMT a MPSV je pro potřeby statistického sledování používaná definice 

absolventa jako uchazeče o zaměstnání evidovaného na ÚP podle místa jeho trvalého bydliště k určitému 

datu (30. 4. nebo 30. 9. daného roku), u kterého doba od úspěšného ukončení jeho studia nepřekročila 2 

roky. Tato definice je platná od 1. 1. 2004. 

 
Výsledky analýz jsou vyhodnocovány a jsou využívány pro zajištění kvality vzdělávací činnosti na OU 

a pro její zlepšování. Jsou prezentovány a diskutovány na zasedáních vedoucích kateder, zasedáních 

Akademických senátů fakult, zasedáních studijní komise prorektora pro studium a CŽV, kolegiu rektora 

a na zasedáních AS OU a RVH OU. V případě potřeby jsou přijímána opatření ke zvýšení kvality 

vzdělávací činnosti. 

 
Závěr sebehodnocení: OU má v oblasti vzdělávací a tvůrčí činnosti nastaveny ukazatele, jejichž 

prostřednictvím sleduje míru úspěšnosti v přijímacím řízení, studijní neúspěšnost ve studijním 

programu, míru řádného ukončení studia studijního programu a uplatnitelnost absolventů. 
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1.3. Vzdělávací a tvůrčí činnost 

 
1.3.1. Mezinárodní rozměr a aplikace soudobého stavu poznání 

(Standard 1.9) 

 
Ostravská univerzita dlouhodobě monitoruje a vyhodnocuje mobility studentů i akademických 

pracovníků. Přehled mobilit za posledních pět let jsou k dispozici v příloze výroční zprávy o činnosti 

OU za rok 2020.  Aktuálně nabízí OU 1467 předmětů v angličtině, 78  v polštině, 356 předmětů 

v němčině, 325 ve španělštině, 218 předmětů ve francouzštině a 159 předmětů v ruštině. Dále OU 

aktivně nabízí (a uskutečňuje) čtyři studijní programy typu Joint / Double Degree. K 31. 12. 2021 na 

OU studovalo 154 studentů samoplátců v akreditovaných studijních programech v cizím jazyce. 

 
Počty vyjíždějících a přijíždějících studentů se po pandemii Covid-19 dostávají na čísla 

z předpandemických let a mírně stoupají. Počty vyjíždějících akademických a neakademických 

zaměstnanců stagnují kvůli omezenějšímu rozpočtu na zaměstnanecké mobility Erasmus+, zatímco 

přijíždějící zaměstnanecké mobility se vrací na čísla před pandemií. Od roku 2015, vyjma období 

pandemie, počty studentských a zaměstnaneckých mobilit mají stoupající tendenci, a to i díky nově 

zavedeným univerzitním programům. 

 
Ostravská univerzita si jako jeden z prioritních cílů Strategického záměru OU 2021-2025 stanovila – 

vytvářet a rozvíjet na OU mezinárodní akademické prostředí a zvýšit počet studentských mobilit i 

mobilit akademických pracovníků. Tento cíl se promítá do vnitřních standardů studijních plánů dvojím 

způsobem: jednak studijní plány zahrnují jazykové kurzy s explicitně stanovenou výstupní úrovní 

jazykové kompetence, jednak jsou ve studijních plánech obsaženy studentské mobility, odborné 

předměty vyučované v cizím jazyce, event. domácí pracovní stáže ve firmách a institucích s cizím 

pracovním jazykem. Jednotná Pravidla pro tvorbu studijních plánů studijních programů OU proto 

obsahují část „internacionalizace“, kde jsou stanoveny podmínky pro zařazení internacionalizačních 

předmětů do studijních plánů. 

 
Dále je tento strategický cíl od roku 2016 podpořen dvěma celouniverzitními programy pro podporu 

mobilit a internacionalizace: 

• program VIA pro podporu studentských výjezdů na základě smluv o výměně studentů mimo 

Erasmus+ pro studenty Bc., Mgr. a NMgr. stupně studia (tzv. VIA Exchange a VIA Summer) a 

pro podporu samostatných výjezdů studentů doktorských studijních programů na prestižní 

zahraniční univerzity s přidanou hodnotou výzkumných výstupů, zvl. publikačních (tzv. VIA 

PhD). Výběrové řízení podprogramů VIA Exchange a VIA Summer je vyhlašováno jednou 

ročně pro následující akademický rok, a výběrová komise je tvořena proděkany pro zahraniční 

vztahy všech fakult OU; výběrové řízení podprogramu VIA PhD je vyhlašováno dvakrát ročně, 

a výběrová komise je tvořena proděkany všech fakult, kteří mají v kompetenci vědu a doktorské 

studium;  

• program To Be In (Towards Better Internationalization) pro podporu mobilit akademiků 

směřujících k rozvoji mobilit studentských, výukových pobytů zahraničních hostujících 

profesorů na OU i aktivit internacionalizace doma. Podporovány jsou takové zahraniční cesty 

akademických pracovníků, které vedou k uzavření nových memorand o porozumění (MoU) 

a smluv o výměně studentů (exchange agreements) nebo k přípravě společných studijních 

programů typu joint/multiple degree. Podporovány jsou především takové výukové pobyty 

zahraničních hostujících profesorů, které zvyšují zájem zahraničních studentů o studijní pobyt 

nebo o studium na OU. Podporované jsou také aktivity jako jsou tzv. faculty-led programy nebo 
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aktivity související s aktivním členstvím OU v mezinárodních sítích univerzit a další. Předložené 

projekty hodnotí prorektor pro mezinárodní vztahy; 

 

a od roku 2019 také programem: 

• OU Aid pro podporu mobilit studentů, kteří chtějí jako dobrovolníci přispět k naplňování 17 

cílů udržitelného rozvoje v rozvojových zemích. Mobilitou se rozumí výjezd studenta na 

zahraniční instituci v rozvojové zemi za účelem realizace aktivit, které přispějí zejména k 

odstraňování chudoby a nerovností v kontextu udržitelného rozvoje s důrazem na dobré vládnutí 

a budování místních kapacit (spolupráce). Program rozlišuje dva typy studentských výjezdů, v 

rámci, kterých student může uskutečnit svoji mobilitu: výjezd skupiny studentů vedené 

akademikem (tzv. faculty-led) a výjezd ve spolupráci s externím partnerem. Výběrové řízení 

programu je vyhlašováno dvakrát ročně a mobility finálně schvaluje prorektorka pro 

mezinárodní vztahy. 

• Po směrování rozvoje internacionalizace OU vychází také z Erasmus Policy Statement a ze 

závěrů výsledků monitoringu internacionalizace MICHE, který probíhal v letech 2019-2020.   

 
Ostravská univerzita také podporuje internacionalizaci tvůrčí činnosti (Opatření 2.1.4., 

2.1.7. Strategického záměru OU 2021-2025. Jedná se zejména o podporu vytváření excelentních 

vědeckých týmů s pracovníky přicházejícími ze špičkových zahraničních institucí, která je realizována 

v rámci   institucionálních rozvojových programů (IRP Excelence). V současné době je možné 

konstatovat, že doposud podpořené týmy dosáhly v uplynulých letech mimořádných vědeckých 

výsledků a jsou zařazeny do hlavních směrů výzkumu OU. Podobným projektem je také podpora nových 

postdoktorandů přicházejících z významných tuzemských i zahraničních institucí (IRP Postdok). 

 
Mezinárodní spolupráce v oblasti tvůrčí činnosti je ale také realizována formou dalších projektů (např. 

projekty na podporu příchodu nových zahraničních vědeckých pracovníků podpořené Statutárním 

městem Ostrava a MSK, vznik infrastruktury pro vzdělávací a tvůrčí činnost hostujících 

zahraničních odborníků v oblasti hudebního a výtvarného umění podpořeného z projektů IRP nebo 

podpora mobilit studentů a akademických pracovníků spojených s realizací výzkumu (VIA). 

 
Závěr sebehodnocení: Na OU jsou uskutečňovány zahraniční mobility studentů a akademických 

pracovníků a jsou nabízeny studijní předměty vyučované v cizích jazycích nebo studijní programy 

uskutečňované v cizích jazycích. OU systematicky formou vhodných opatření podporuje 

internacionalizaci ve vzdělávací i tvůrčí činnosti.

142

https://dokumenty.osu.cz/zv/erasmus-plus/erasmus-policy-statement-2021-2027-strategie.pdf
https://dokumenty.osu.cz/rektorat/dz/szou-2021-2025.pdf
http://www.osu.cz/hlavni-smery-vyzkumu/


 

 

 
1.3.2.  Spolupráce s praxí při uskutečňování studijních programů 

(Standard 1.10) 

 
Praktická výuka se na OU realizuje formou exkurzí, stáží, průběžných nebo souvislých praxí, projektové 

výuky a předmětů souvisejících s reflexí praktického vzdělávání, tzv. seminářů k odborné praxi či 

supervize. Pro studenty jsou zajišťovány výukové pobyty obsahující praxe a praktické stáže i v rámci 

mezinárodních výměnných programů (např. Erasmus+). 

 
Za zadávání bakalářských, diplomových nebo disertačních prací, zadávání rigorózních prací externím 

odborníkům v souladu s oblastí vzdělávání, profilem a typem studijního programu odpovídá garant 

studijního programu. Zapojování odborníků z praxe do vzdělávacího procesu se realizuje v podobě 

účasti ve výukovém procesu (zejména v podobě praktického vyučování), vedení a oponování VŠKP, 

případně rigorózních prací a případné účasti v komisích státních závěrečných zkoušek. OU využívá 

stipendijní fond pro podporu spolupráce s praxí v souladu se Stipendijním řádem OU. 

 
V r. 2021 realizovala OU 106 studijních programů, které mají ve své obsahové náplni povinné 

absolvování odborné praxe (jedná se o odborné profesní praxe, které jsou součástí akreditace daného 

studijního programu) po dobu alespoň 1 měsíce. V těchto studijních programech bylo v roce 2021 

zapsáno 5690 studentů (viz Tabulková příloha výroční zprávy o činnosti OU 2021, tab. 8.3). V největším 

měřítku se jedná o studijní programy Pedagogické fakulty (42 studijních programů) a Lékařské fakulty 

(38 programů); na Přírodovědecké fakultě je takto profilováno 8 studijních programů, na Filozofické 

fakultě 3 studijní programy a na Fakultě sociálních studií 15 programů. 

 

 

Závěr sebehodnocení: OU rozvíjí spolupráci s praxí s přihlédnutím k typům a případným profilům 

studijních programů.
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1.3.3. Spolupráce s praxí při tvorbě studijních programů (Standard 1.11) 

 
Spolupráce s praxí při tvorbě studijních programů je zajištěna prostřednictvím dvou mechanismů. Tím 

prvním je institut programových rad. Každý studijní program musí mít stanovenu programovou radu, 

do které jsou podle typu studijního programu jmenováni zástupci různých cílových skupin. Jednou 

z cílových skupin u profesně zaměřeného studijního programu, jsou zástupci z praxe. Druhým 

mechanismem je proces projednávání   návrhu žádosti o akreditaci studijního programu Radou pro 

vnitřní hodnocení, která stanovuje externí posuzovatele žádosti, kterými v případě profesně zaměřeného 

studijního programu je i zástupce z praxe. 

 
Závěr sebehodnocení: OU má vytvořen mechanismus komunikace se zástupci z praxe při tvorbě a 

hodnocení studijních programů. 

 

 

1.4. Podpůrné zdroje a administrativa 

 
1.4.1. Informační systém (Standard 1.12) 

 
Ostravská univerzita provozuje studijní informační systém (dále jen IS/STAG), jehož tvůrcem 

a dodavatelem je Západočeská univerzita v Plzni. IS/STAG je modulárním portálovým systémem, který 

umožňuje komplexní správu a řízení studijní agendy Ostravské univerzity. IS/STAG realizuje 

následující agendy studia – elektronická přihláška ke studiu, administrace přijímacího řízení, příprava 

podkladů pro zápis do studia včetně všech nezbytných kontrolních mechanismů, správa termínů zkoušek 

a jejich realizace, správa známek / kreditů, řízení rozvrhů, studijních plánů, evaluací a hodnocení kvality 

studia, informační zabezpečení mobilit studentů (výjezdy / příjezdy na krátkodobé pobyty) a komplexní 

evidence studenta. 

 
Uvedený výčet není konečný, jde o základní seznam klíčových agend studia. Tento základní seznam je 

doplněn dalšími systémy univerzity: IS Moodle – systém pro podporu distančního i prezenčního studia, 

který využíváme pro realizaci, myšleno testování uchazečů, při přijímacím řízení, včetně vyhodnocení. 

Další systém spravuje a řídí agendu vysokoškolských prací (dále jen DIPL) od okamžiku vypsání 

tématu, přihlášení se až po odevzdání   a vyhodnocení, včetně přenosu informací do základního 

systému IS/STAG. Agenda spisové služby je další neoddělitelnou množinou nástrojů, které propojují 

IS/STAG se systémem spisové služby (IS SSL) a umožňují komunikace se studentem, včetně 

komunikace s datovou schránkou. Uvedené základní systémy OU provozuje prostřednictvím intranetu, 

tj. pomocí portálového řešení. Toto řešení svému uživateli poskytuje přístup ke všem informačním 

systémům a aplikacím OU jednotným způsobem a centralizovaně z jednoho místa a s jedním 

zabezpečeným přihlášením. OU provozuje odhadem 135 portálových aplikací/systémů, které pokrývají 

komplexní agendu studia, a to nejen z pohledu studenta, ale také i z pohledu akademika. 

 
Všechny informace o studijních programech, studijních plánech, uplatnitelnosti absolventů, dostupnosti 

pro studenty se specifickými potřebami jsou z informačního systému dostupné prostřednictvím 

webového rozhraní v jednoduše prohledatelné databázi na veřejných internetových stránkách OU. 
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Závěr sebehodnocení: OU má vybudován funkční informační systém a komunikační prostředky, které 

zajišťují přístup k přesným a srozumitelným informacím o studijních programech, pravidlech studia a 

požadavcích spojených se studiem, k informačním a poradenským službám souvisejícím se studiem a s 

možností uplatnění absolventů studijních programů v praxi. 

 

 
1.4.2. Knihovny a elektronické zdroje (Standard 1.13) 

 
Ostravská univerzita má zřízeno jako samostatné pracoviště na celouniverzitní úrovni Univerzitní 

knihovnu. Univerzitní knihovna je důležitou součástí OU, která nabízí svým uživatelům široké spektrum 

služeb, mnohé z nich online. Zajišťuje a zpřístupňuje tradiční i elektronické dokumenty a naplňuje 

informační potřeby OU. Poskytuje přístup k tištěným dokumentům formou prezenčních a absenčních 

výpůjček a meziknihovní výpůjční službou. Propaguje a podporuje aktivní využívání elektronických 

informačních zdrojů. 

 

Přístup ke studijní literatuře je studentům OU zajištěn prostřednictvím samostatného celouniverzitního 

pracoviště - Univerzitní knihovny. Celkový fond Univerzitní knihovny v roce 2022 tvoří 288 404 

svazků. Knihovna disponuje jednou centrální půjčovnou v centru města, fakultními studovnami na každé 

fakultě a sítí knihoven pracovišť OU.  

 

Stav svazků v jednotlivých částech je následující:  

 

Celkový fond - 288 404 

Půjčovna – dokumenty ve skladech - 204 979 

Studovna Filozofické fakulty - 8 063 

Studovna Pedagogické fakulty - 3 501 

Studovna Lékařské fakulty - 4 346 

Studovna Přírodovědecké fakulty - 5 321 

Studovna Fakulty umění - 1 539 

Studovna časopisů (včetně dokumentů ve skladu časopisů) - 28 455 

Fond studovny Fakulty sociálních studií - Studovna časopisů - 1 152 

Knihovny pracovišť a ústavů - 29 602 

 

Přehled zpřístupněných databází: 

 

Discovery system: EBSCO Discovery Service 

Ebsco Discovery Service umožňuje na základě jednoho dotazu prohledat a získat obsah ze všech 

dostupných databází, které má OU k dispozici včetně katalogu knihovny.  

 

Univerzitní knihovna disponuje trvale nakoupenými elektronickými knihami v následujícím rozsahu:  

 

Elektronické knihy (trvalý nákup): 6 678 (1 093 českých a 5 585 zahraničních) 

Cambridge University Press 

EBSCO ebooks 

Elsevier ebooks 

Lecture Notes in Computer Science (LNCS) (Springer) 

Lecture Notes in Mathematics (Springer) 

Oxford Handbooks Online (kolekce filozofie a lingvistika) 

Oxford Medical Handbooks Online 
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Peter Lang ebooks 

ProQuest Ebook Central 

Springer ebooks 

Taylor & Francis ebooks 

Wiley ebooks 

 

Dále máme v rámci předplatného přístup do 4 kolekcí e-knih na platfomě Bookport  (4 538).  Univerzitní 

knihovna také zajišťuje centrální přístup k následujícím předplaceným licencovaným elektronickým 

databázím:  

 

Academic Search Ultimate  

Annual Reviews - Biomedical/Life Sciences Collection a Annual Reviews Electronic Back Volume 

Collection  

Amboss 

Biological Abstracts (1987-2012)  

BioOne  

BMJ Journals Online Collection a BMJ Online  

CINAHL Plus with Full Text  

Current Biology  

CEEOL (Central and Eastern European Online Library)  

DynaMed Plus  

GREENFILE  

Grove Music Online (platform Oxford Music Online)  

Human Kinetics Library 

Infobanka ČTK 

IOPscience  

JAMA Network  

JSTOR (I-IV) 

Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA)  

MEDLINE Complete  

Naxos Music Library online  

Ovid Nursing Full Text Plus (2011-2013)  

ProQuest Central  

SAGE  

SCIENCE DIRECT  

SCOPUS  

SpringerLink  

Taylor & Francis: Social Science & Humanities Library + Science &Technology Library  

Web of Science  

Wiley Library Online  

World Biographical Information System Online  

Zoological Record (1978-2012) 

 

 

Závěr sebehodnocení: Služby Univerzitní knihovny OU a elektronické zdroje pro výuku jsou 

s přihlédnutím k typu a případnému profilu studijního programu dostatečné a dostupné studentům 

a akademickým pracovníkům. 
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1.4.3. Studium studentů se specifickými potřebami (Standard 1.14) 

 
Ostravská univerzita se cíleně zaměřuje na podporu uchazečů a studentů se specifickými vzdělávacími 

potřebami (dále jen „SSP“) k zajištění rovného přístupu k VŠ vzdělání od roku 2008, dochází 

k rozšíření podpory na další skupiny uchazečů a studentů, zejména ze socioekonomicky 

znevýhodněného prostředí a etnických minorit. OU sleduje tři úrovně systému k zajištění rovného 

přístupu ke studiu: úroveň instituce a jejích součástí, úroveň studijních programů, úroveň 

uchazeče/studenta SSP. Principy a postupy práce s uchazeči/studenty SSP reguluje Statut OU, Studijní 

a zkušební řád OU, Opatření rektora č. 33/2018 Podpora uchazečům a studentům se specifickými 

potřebami na OU, včetně Přílohy č. 1 Metodika podpory a vyrovnávání podmínek při studiu studentům 

se specifickými potřebami na Ostravské univerzitě a Strategický záměr OU 2016-2020, Priorita 1 

Kvalitním studiem ke vzdělávání, Dílčí cíl 4, Opatření 1.4.7. 

 
Na celouniverzitní úrovni působí od roku 2008 Centrum Pyramida OU.  Hlavním cílem a náplní centra 

je poskytování odborných služeb k zajištění podmínek pro studium studentů se specifickými 

vzdělávacími potřebami (dále jen SSP) na OU. Centrum Pyramida nabízí podporu nejen stávajícím 

studentům SSP, ale také uchazečům SSP o studium, zaměstnancům a odborné veřejnosti. Od roku 2014 

je OU členem Asociace poskytovatelů služeb studentům se specifickými potřebami na vysokých školách 

(AP3SP). Na dané etapě dochází k rozšíření podpory na další skupiny uchazečů a studentů, zejména ze 

socioekonomicky znevýhodněného prostředí a etnických minorit. OU sleduje přístupnost studijních 

programů uchazečům/studentům SSP, implementuje individuální přístup k uchazeči/studentovi a rozvíjí 

mechanismus podpory úspěšnosti studia studentů SSP (modifikace osobního studijního plánu, 

individuální výuka, rozšířené konzultace, adaptace výukových materiálů, modifikace výukových metod, 

modifikace metod ověřování výstupů z učení, nabídka poradenských služeb, workshopů a dalších 

aktivit). OU podporuje studenty v souladu s vnitřním předpisem – Stipendijní řád OU. V roce 2018 bylo 

zřízeno Poradenské centrum OU, které nabízí systém poradenských služeb v oblasti studijního, 

kariérního, sociálně-právního a psychologického poradenství. Poskytované služby a úpravy realizované 

s cílem dosáhnout přístupnosti akademického života pro studenty SSP nesmí vést ke snižování studijních 

nároků. 

 

 

Závěr sebehodnocení: OU zajišťuje dostupné služby, stipendia a další podpůrná opatření pro vyrovnání 

příležitostí při studiu na vysoké škole pro studenty se specifickými potřebami.
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1.4.4. Opatření proti neetickému jednání a k ochraně duševního 

vlastnictví (Standard 1.15) 

 
Problematika etického jednání je od roku 2018 na OU řešena vnitřním předpisem – Etický kodex 

zaměstnanců a studentů Ostravské univerzity (dále jen Etický kodex). Etický kodex v souladu 

se zákonem o vysokých školách a Statutem OU upravuje principy a pravidla etického jednání 

zaměstnanců a studentů OU a pravidla pro jednání Etické komise OU a Etické komise pro 

výzkum na OU. 

 

Etická komise Ostravské univerzity projednává podání Členů akademické́ obce univerzity 

a ostatních zaměstnanců univerzity, která souvisejí s dodržováním principů a pravidel 

stanovených v Etickém kodexu nebo jeho výkladem. Etická komise OU je stálým poradním 

sborem rektora. Etická komise má sedm Členů a sedm náhradníků. 

 

Členy Etické komise OU a náhradníky jmenuje a odvolává rektor formou opatření po projednání 

v Akademickém senátu OU tak, že z každé́ fakulty OU je jmenován jeden Člen a jeden 

náhradník. 

 

Na Ostravské univerzitě existuje dále také Etická komise pro výzkum na OU, která posuzuje 

etické aspekty výzkumu prováděného na OU, který se dotýká zejména lidských a zvířecích 

subjektů (včetně zacházení s biologickým materiálem lidského a zvířecího původu). 

 
Ochranu duševního vlastnictví dále na OU zajišťuje Disciplinární řád pro studenty OU, který 

jako jeden z disciplinárních přestupků považuje plagiátorství. Ostravská univerzita využívá 

informační systém pro odhalování plagiátů mezi závěrečnými pracemi (dále jen Theses.cz), 

který je vyvíjen a provozován Masarykovou univerzitou. Tento modul je plně integrován do 

IS/STAG a to prostřednictvím agendy Kvalifikační práce. V okamžiku, kdy vysokoškolská 

kvalifikační práce splní všechny stanovené podmínky, tedy je vložen datum odevzdání a je 

přiložena elektronická verze plného textu práce, je okamžitě tato práce zaslána ke kontrole do 

systému Theses.cz. Samotná kontrola textu práce probíhá v řádu několika prvních dnů (obvykle 

do druhé dne). V okamžiku, kdy je kontrola hotová si systém IS/STAG převezeme výsledky 

kontroly a tyto prostřednictvím aplikace Práce-plagiáty zobrazí příslušným uživatelům 

(studentovi, vedoucímu práce). Aplikace Práce-plagiáty nabízí širokou množinu nástrojů pro 

správu a řízení výsledků hodnocení vysokoškolské práce.  

 

Od roku 2020 je na Ostravské univerzitě využíván také Turnitin, což je antiplagiátorský systém 

s přidanou hodnotou (dalšími funkcemi usnadňujícími revizi prací školitelem a hodnocení 

prací), který při vývoji systému celosvětově spolupracuje s akademiky za účelem sdílení 

chytrých a kreativních výukových postupů. Turnitin nekontroluje, zda je práce plagiát, či nikoli. 

Práci srovnává s celosvětovou databází a jsou-li místa, kde je text podobný nebo shodný 

s některým z databázových zdrojů, je tato oblast označena ke kontrole. 

 

V rámci členství v CrossRef má Ostravská univerzita možnost využívat službu CrossRef 

Similarity Check. Jedná se o nástroj využívající software iThenticate na kontrolu plagiátů. 

Nástroj je možné využít pouze u dokumentů vydávaných Ostravskou univerzitou. Lze 

kontrolovat články z časopisů a sborníků, knihy a kapitoly knih. Je nutné dodržet podmínku, že 

do 3 měsíců od přistoupení k Similarity Check je poskytnuto min. 90 % obsahu registrovaného 

s DOI v elektronické podobě k automatické k indexaci, a to bez ohledu na dostupnost 
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dokumentů. CrossRef garantuje, že uživatelé Similarity Check nebudou tuto službu zneužívat 

k získání plných textů. Oprávnění uživatelé, kteří budou tuto službu využívat, se zavazují, že 

nebudou zpřístupňovat třetím osobám důvěrné a citlivé informace, získané využitím služby 

Similarity Check. Za důvěrné a citlivé informace jsou považovány všechny údaje vyplývající 

z kontroly dokumentů. 

 

Závěr sebehodnocení: OU má vhodně nastavena opatření k ochraně duševního vlastnictví a 

proti úmyslnému jednání proti dobrým mravům při studiu a zejména proti plagiátorství a 

podvodům při studiu. 
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2. Studijní program 

 

2.1. Soulad studijního programu s posláním vysoké školy 

a mezinárodní rozměr studijního programu 
 

2.1.1. Soulad studijního programu s posláním a strategickými dokumenty 

vysoké školy (Standard 2.1) 

Doktorský studijní program Philosophy, International Program je alternativní variantou studijního programu 

Filozofie akreditovaného na FF OU v roce 2010 (reakreditace 2018, platnost do roku 2028). Hlavním 

smyslem tohoto nového studijního programu je v úzké spolupráci se zahraničním partnerským pracovištěm, 

jímž je Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, rozvíjení mezinárodního rozměru doktorského 

studia. Předměty společného studijního programu vychází z vědecko-výzkumné činnosti obou zúčastněných 

pracovišť. Cílem společného studijního programu je v souladu s boloňským doporučením „Doctoral 

Programmes for the European Knowledge Society“ rozvíjet doktorská studia s důrazem na samostatnou 

výzkumnou činnost doktorandů za podpory odborníků z domovské i partnerské univerzity. Využitím 

potenciálu zástupců obou pracovišť dojde k rozšiřování znalostí a dopadu uskutečňovaného výzkumu. 

Internacionalizace výzkumu zároveň přispěje k uvědomění si provádění výzkumu podle specifických tradic 

zúčastněných pracovišť a jejich zemí, což zlepší reflexi vlastních tradic a jejich zasazení do národního a 

mezinárodního kontextu. 

Program je z hlediska typu, formy a profilu absolventa v souladu s posláním a strategickým záměrem OU 

a ostatními strategickými dokumenty (Strategický záměr OU 2021–2025, Strategický záměr FF OU na 

období 2021–2025); tyto dokumenty jsou dostupné na https://dokumenty.osu.cz/rektorat/dz/szou-2021-

2025.pdf a https://dokumenty.osu.cz/ff/dz/ff-sz_2021-2025.pdf). 

 

Závěr sebehodnocení: doktorský studijní program Philosophy, International Program je v souladu s posláním 

OU a se strategickými dokumenty OU. 

 

 

2.1.2. Souvislost s vědeckou/uměleckou činností VŠ (Standard 2.2) 

Vědecká činnost pracoviště spadá mj. mezi deklarované hlavní směry výzkumu Ostravské univerzity 

(http://www.osu.cz/hlavni-smery-vyzkumu/) a její Filozofické fakulty (http://ff.osu.cz/148/hlavni-smery-

vyzkumu-na-ff-ou/). Zaměření programu odpovídá vědecké činnosti realizované na pracovišti – např. 

výzkum středověkého myšlení nebo výzkum identity (gender, kognitivní vědy). Aktuálně je na katedře 

filozofie FF OU řešena celá řada grantových projektů, mezi nimi dva projekty GAČR a jeden projekt TAČR. 

Podrobněji zde: https://ff.osu.cz/kfi/granty/. Pracovníci katedry filozofie pravidelně výsledky svého bádání 

publikují v tuzemských i zahraničních publikacích, viz: https://ff.osu.cz/kfi/publikacni-cinnost/. Další 

informace lze nalézt zde: http://ff.osu.cz/kfi/zdenka-kalnicka/12894/#3-publikacni-cinnost; 

http://ff.osu.cz/kfi/marek-otisk/14223/#3-publikacni-cinnost; http://ff.osu.cz/kfi/tomas-novotny/12898/#3-

publikacni-cinnost; http://ff.osu.cz/kfi/marek-petru/13930/#3-publikacni-cinnost), výběry pak ve 

formulářích C-I, resp. ve formuláři C-II. Členové oborové rady jsou rovněž publikačně i grantově činní, 

účastní se tuzemských i mezinárodních konferencí. 

 

Závěr sebehodnocení: vědecká činnost katedry realizující doktorský studijní program Philosophy, 

International Program patří mezi hlavní směry výzkumu OU i mezi hlavní směry výzkumu FF OU a tedy plně 

souzní z vědeckou činností OU. 
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2.1.3. Mezinárodní rozměr studijního programu (Standard 2.3) 

Doktorský studijní program Philosophy. International Program je koncipován jako mezinárodní – 

spolupracujícím partnerem je Uniwersytet Wrocławski a tamní Instytut Filozofii (dále IF UWr). Primárním 

jazykem výuky je angličtina a od studujících se očekává, že minimálně jeden semestr stráví na partnerské 

instituci, kde budou mít po celou dobu studia k dispozici konzultanta své disertační práce. Pracovníci IF UWr 

budou zároveň členy oborové rady tohoto doktorského studia a budou se tak podílet na chodu samotného 

studia. 

Přednášející z katedry filozofie OU v doktorském studijním programu Philosophy. International Program 

mají doloženou pravidelnou zahraniční spolupráci, když využívají mobilit programu Erasmus+ (přehled 

partnerských vysokých škol viz http://ff.osu.cz/12102/bilateralni-smlouvy-ff-ou-se-zahranicnimi-

institucemi-uzavrene-v-ramci-programu-erasmus-plus/), či jiné mobilitní sítě a programy (CEEPUS, Aktion 

apod.) a také další grantové možnosti a mezinárodní smlouvy. 

Mezi pravidelné partnery pro výměnu studentských, pedagogických i vědeckých zkušeností slouží především 

regionálně blízké univerzity a filozofické ústavy v Polsku (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut 

Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu, 

Uniwersytet Śląski w Katowicach nebo Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza 

w Częstochowie) a na Slovensku (Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofický ústav Slovenskej 

akadémie vied v Bratislave, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Prešovská univerzita v Prešove nebo 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre). Úzké kontakty jsou však udržovány rovněž s filozofickými 

pracovišti dalších evropských (zejména Sapienza Università di Roma, Università degli Studi Roma Tre, 

Università Ca' Foscari Venezia, Université de Nice Sophia Antipolis, University of Oxford, University of 

St Andrews, Universiteit Leiden, Universitetet i Oslo, Oulun yliopisto ad.) i neevropských univerzit (zejména 

v Izraeli nebo v USA). 

Na katedru filozofie FF OU přijíždějí pravidelně tuzemští i zahraniční odborníci, kteří zde konají odborné 

přednášky (podrobně viz http://ff.osu.cz/kfi/archiv-udalosti/). Od roku 2023 působí na katedře filozofie FF 

OU jako vědecký pracovník prof. Aviezer Tucker (Harvard University). Katedra pořádala či spolupořádala 

v posledních letech několik mezinárodních vědeckých konferencí, např. ve spolupráci s katedrou slavistiky 

FF OU pravidelné konference Studia humanitatis – ars hermeneutica (Ostrava, 2. 5. 2022; 22.–23. 9. 2020; 

9.–10. 5. 2018 ad.), ve spolupráci s Ústavem státu a práva AV ČR mezinárodní konferenci Antinatalism 

under Fire (Praha, 30. 5. 2018), mezinárodní konference From Quadrivium to Natural Sciences: New 

Impulses in the Traditional Framework (Ostrava, 15.–16. 11. 2018). 

Pracovníci katedry filozofie FF OU také řešili dva mezinárodní granty, které úzce souvisí s obsahem 

doktorského studijního programu Philosophy, International Program (Norway grants – Centrum pro 

genderový výzkum, University of Oslo, 2016 a Visegrad funds – Philosophy of Medicine in the Czech 

Republic, Slovakia and Poland, 2011).  

Mezinárodní spolupráce je patrná dále na účasti pracovníků katedry, podílejících se na zabezpečování 

doktorského programu Philosophy, International Program, v redakčních radách odborných zahraničních 

periodik a v mezinárodních odborných oborových společnostech.  

Zkušenosti s dlouhodobou mezinárodní spoluprací jsou patrné na realizaci společného mezinárodního 

navazujícího magisterského studia Filozofická studia s katedrami filozofie Uniwersytetu Śląskiego 

w Katowicach a Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici, který probíhá již několik let a má rovněž své 

absolventy.  

 

Závěr sebehodnocení: aktéři (akademici i studenti) podílející či účastnící se doktorského studijního 

programu Philosophy, International Program mají jako nezbytnou součást svých povinností mezinárodní 

rozměr svého působení. 
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2.2. Profil absolventa a obsah studia 
 

2.2.1. Soulad získaných odborných znalostí, dovedností a způsobilostí 

s typem a profilem studijního programu (Standard 2.4) 

Odborné znalosti, odborné dovednosti a obecné způsobilosti jsou popsány ve formuláři B-I akreditačního 

spisu. Studující doktorského studia na katedře filozofie FF OU se mj. standardně stávají členy výzkumných 

týmů katedrou řešených grantových projektů (viz formulář C-II, mj. projekty Moravskoslezského kraje, SGS 

a IRP) a aktivně se podílejí na badatelských a publikačních výstupech (příspěvky v konferenčních sbornících, 

kapitoly v monografiích, studie v odborných časopisech). 

 

Závěr sebehodnocení: Odborné znalosti, odborné dovednosti a obecné způsobilosti absolventů doktorského 

studijního programu Philosophy. International Program jsou v souladu s daným typem a profilem studijního 

programu, jak je vymezen v patřičném nařízení vlády. 

 

 

2.2.2. Jazykové kompetence (Standard 2.5) 

Studijní program je koncipován tak, aby student/ka doktorského programu Philosophy. International 

Program v průběhu studia při plnění studijních povinností prokázal/a schopnost používat získané odborné 

znalosti, odborné dovednosti a obecné způsobilosti v několika cizích jazycích. Základním jazykem studia je 

angličtina, ale počítá se i se znalostí národních jazyků obou spolupracujících zemí. Studující musí realizovat 

minimálně semestrální studijní pobyt na partnerské zahraniční univerzitě a prohloubit tak své jazykové 

kompetence, odborné znalosti a navázat badatelské kontakty. Jak plyne rovněž z profilu absolventa, očekává 

se, že absolvent/ka studia bude schopen/a prezentovat výsledky své vědecko-výzkumné práce na zahraničním 

poli. 

 

 

2.2.3. Pravidla a podmínky utváření studijních plánů (Standard 2.6) 

Obecná pravidla pro tvorbu studijních plánů upravuje Opatření rektora č. 18/2017 (dostupné zde: 

https://portal.osu.cz/wps/PA_Dokument_Manager/servlet/GetDMSFile?id=A1001001A17J18C10907B592

99&tmp=dtp1013526100333217964.tmp422). Viz také formulář B-I akreditačního spisu: Studijní plán je 

tvořen individuálně podle specifického zaměření vědecko-výzkumné činnosti studujících. Individuální 

studijní plán je každý rok vytvářen společně se školitelem a schvalován oborovou radou. Takto lze v průběhu 

studia upřesňovat a dále profilovat požadované znalosti, dovednosti a způsobilosti studujících. 

Každý student/ka musí během svého studia získat 240 ECTS kreditů, z nichž některé položky jsou povinné 

a budou je muset absolvovat všichni studenti/tky, jiné položky umožňují variabilitu individuálního studijního 

plánu. 

 

 

2.2.4. Vymezení uplatnění absolventů (Standard 2.7) 

Absolvent nalezne uplatnění zejména na specializovaných vědeckých pracovištích (např. Akademie věd ČR, 

ale i v zahraničí), nebo na akademických pozicích na univerzitách a vysokých školách, kde se vyučuje 

filozofie (tj. prakticky všechny univerzity a vysoké školy v České republice nebo v zahraničí 

s akreditovaným pregraduálním nebo postgraduálním typem studia). Dále může působit jako redaktor/ka či 

překladatel/ka odborných publikací se zaměřením na filozofii, humanitní či společenské vědy nebo v zásadě 

ve všech oblastech, kde je zapotřebí analytických schopností, komparativní práce s textem, jazykových 

dovedností a nadhledu, od státní správy po soukromý sektor. 
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2.2.5. Standardní doba studia (Standard 2.8) 

Standardní doba studia u doktorského programu Philosophy. International Program je čtyři roky, což 

odpovídá průměrné studijní zátěži, obsahu a cílům studia a profilu absolventa studijního programu. Studující 

musí za studium získat 240 kreditů, přičemž jeden kredit představuje zátěž 25–30 hodin studia. 

 

 

2.2.6. Soulad obsahu studia s cíli studia a profilem absolventa (Standard 

2.9) 

Obsah studia odpovídá cílům studia a umožňuje dosažení stanoveného profilu absolventa, jak v oblasti 

získaných znalostí, tak dovedností, a vychází ze soudobého stavu vědeckého poznání a tvůrčí činnosti 

v oblasti vzdělávání Filozofie, religionistika a teologie. Zahrnuje nejen teoreticko-metodologický základ, ale 

důraz je kladem především na samostatnou vědeckou činnost studujících (výzkum a zpracování disertační 

práce, publikační výstupy a konference, mobility). Obsah studia, jeho cíle a profil absolventa jsou detailně 

popsány v akreditačním spisu. 

 

 

2.2.7. Odlišení doktorského studijního programu od ostatních typů 

studijních programů (Standardy 2.10–2.11) 

Povinné oborové předměty (Doktorské semináře, Teoreticko-metodologická propedeutika) nejsou obsahově 

shodné s povinnými studijními předměty bakalářského nebo magisterského studijního programu. Rovněž 

povinně volitelné a výběrové předměty se nekryjí s těmi, které musí studující absolvovat v předchozích 

typech studia. To se týká rovněž jazykových způsobilostí, neboť jazyková zkouška je koncipována odlišně 

a vyžaduje odlišné jazykové kompetence, než je tomu v přechozích typech studia. Navíc je do studia zařazena 

povinnost absolvovat minimálně semestrální studijní pobyt na partnerském zahraničním odborném 

pracovišti. 

 

 

2.2.8. Struktura a rozsah studijních předmětů (Standard 2.12) 

Studijní program má nastavenou jasnou strukturu studijních předmětů, jejich rozsah a charakteristiku – viz 

akreditační spis, formuláře B-II a zejména B-III. 

 

 

2.2.9. Soulad obsahu studijních předmětů, státních zkoušek 

a kvalifikačních prací s výsledky učení a profilem absolventa 

(Standard 2.14) 

Obsah vyučovaných studijních předmětů, obsah státní doktorské zkoušky a obhajoby disertační práce (viz 

popisy jednotlivých předmětů v akreditačním spisu, formuláře B-III, resp. formulář B-II), témata a zaměření 

disertačních prací jsou v souladu s plánovanými výsledky učení a profilem absolventa v programu 

Philosophy. International Program. Jedná se o systematicky strukturovaný a v jednotlivých částech 

navzájem propojený celek, jak je podrobně popsán a zdůvodněn v akreditačním spisu. 
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2.3. Vzdělávací a tvůrčí činnost ve studijním programu 
 

2.3.1. Metody výuky a hodnocení výsledků studia (Standardy 3.1-3.4) 

Při uskutečňování studijního programu se využívají oborově moderní výukové metody odpovídající 

výsledkům učení studijního programu. Vzhledem k povaze doktorského studijního programu je kladen důraz 

na individuální studijní plán jednotlivých studujících a celé studium je primárně založeno na aktivním 

a samostatném přístupu studujících k plnění úkolů individuálního studijního plánu.  

Poměr přímé výuky a samostudia odpovídá doktorskému studijnímu programu, profilu studijního programu 

a metodám výuky. 

Studující pracují se specializovanou odbornou literaturou podle individuálního studijního plánu. Její 

dostupnost je zajištěna, příp. se zajišťuje na počátku a v průběhu studia daného studujícího (blíže viz 

Standardy 4.2 a 4.3 této sebehodnotící zprávy). 

Požadavky pro splnění jednotlivých předmětů, kritéria hodnocení státní doktorské zkoušky a také standardy 

disertační práce jsou součástí popisu jednotlivých předmětů (formuláře B-III), které jsou součástí tohoto 

akreditačního spisu, resp. součásti formuláře B-II. 

 

 

2.3.2. Tvůrčí činnost vztahující se ke studijnímu programu (Standard 3.5) 

Katedra filozofie FF OU uskutečňuje tvůrčí činnost, která odpovídá oblasti vzdělávání Filozofie, 

religionistika a teologie, v níž má být akademický doktorský studijní program Philosophy. International 

Program realizován. Její rozsah, témata a kvalita (monografie, kapitoly v monografiích, studie 

v databázovaných a recenzovaných odborných časopisech, grantové projekty apod.) se vztahují 

k realizovanému programu a jsou v souladu s jeho zaměřením i profilem absolventa. Doklady o tvůrčí 

činnosti pracoviště jsou uvedeny v akreditačním spise, resp. ve Standardech 2.2. a 2.3. této sebehodnotící 

zprávy.  

Do řešení výzkumných projektů jsou zapojováni také studenti doktorského studia (srov. Standard 2.4 této 

zprávy). Disertační práce jsou výstupem samostatné tvůrčí, badatelské a vědecko-výzkumné činnosti 

doktoranda/dky. Předpokladem pro veřejnou obhajobu disertační práce je předložení odborných výstupů 

tvůrčí činnosti – nezbytnou podmínkou je publikování dílčích studií v odborných periodikách, resp. aktivní 

vystoupení na odborných konferencích nebo účast na výzkumné práci ve vědeckých grantových projektech. 

Podrobněji viz akreditační spis, zejména formulář B-III. 

 

 

2.4. Finanční, materiální a další zabezpečení studijního 

programu 
 

2.4.1. Finanční zabezpečení studijního programu (Standard 4.1) 

OU má zhodnoceny předpokládané finanční náklady na uskutečňování studijního programu, zejména 

náklady prostorového zajištění výuky, náklady na materiální a technické vybavení a jeho modernizaci, osobní 

náklady, náklady dalšího vzdělávání akademických pracovníků a výdaje na inovace, a má zajištěny 

odpovídající zdroje na pokrytí těchto nákladů.  

 

 

2.4.2. Materiální a technické zabezpečení studijního programu (Standard 

4.2) 

OU má zajištěnu infrastrukturu pro výuku ve studijním programu, zejména dostatečné výukové prostory, 

přístup k internetu (počítačová učebny, wifi připojení), Univerzitní knihovnu a její fondy, zpřístupňované 
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formou výpůjček a prezenčního studia (oborové studovny), včetně licencovaných databází. Další údaje viz 

formuláře C-III, C-IV a výše v této sebehodnotící zprávě. 

 

 

2.4.3. Odborná literatura a elektronické databáze odpovídající studijnímu 

programu (Standard 4.3) 

Studenti doktorského programu Philosophy. International Program mají zajištěn dostatečný přístup 

k odborným časopisům, odborné literatuře a dalším informačním zdrojům (zejména elektronické databáze, 

včetně licencovaných zajišťovaných Univerzitní knihovnou OU) odpovídajícím typu i profilu programu. 

Uvedené zdroje jsou dostupné jak ve fondu Univerzitní knihovny OU, popř. specializované katedrální 

knihovny, tak ve fondu Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě. Literatura ve fondu Univerzitní 

knihovny OU, včetně fondu katedrální knihovny, je pravidelně doplňována nákupy z prostředků grantů i 

katedry, pracovníci katedry sledují aktuální domácí a zahraniční oborovou literaturu a navrhují ji k nákupu 

prostřednictvím univerzitního systému Knos. Další údaje viz formulář C-III. 

 

 

 

2.5. Garant studijního programu 
 

2.5.1. Pravomoci a odpovědnost garanta (Standard 5.1) 

OU má v dostatečné míře vymezeny pravomoci a odpovědnost garanta studijního programu tak, aby byla 

zajištěna kvalita studijního programu. Pravomoci garanta blíže upravuje především Akreditační řád OU (viz 

Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení 

kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Ostravské univerzity, zejména čl. 11, s. 19–21, 

dostupné z http://dokumenty.osu.cz/osu/pravidla-hodnoceni-kvality-ou-17082017.pdf). 

 

 

2.5.2. Zhodnocení osoby garanta z hlediska naplnění standardů (Standardy 

5.3–5.4) 

Garantem je akademický pracovník, doc. Mgr. Marek Petrů, Ph.D., který byl jmenován docentem v oboru 

Filozofie v roce 2008 a v daném oboru v posledních pěti letech vykonává soustavnou vědeckou činnost – 

stručně viz formulář C-I, podrobněji viz http://ff.osu.cz/kfi/marekpetru/13930/#3-publikacni-cinnost.  

Z nejvýznamnějších starších publikací je možné uvést tyto monografie:  

• PETRŮ, M.: Možnosti transgrese (Je třeba vylepšovat člověka?). Praha: Triton 2005. 268 s. ISBN 80-

7254-640-6. 9. 

• PETRŮ, M.: Fyziologie mysli (Úvod do kognitivní vědy). Praha: Triton 2008. 385 s. ISBN 978-80-7254-

969-6. 

• PETRŮ, M., et al: Struny mysli. Ostrava, Montanex, 2009, 400 s. ISBN 978-80-7225-302-9.  

• ZAMOJSKI, J.; PETRŮ, M.; MUSIELAK, M.; VLADYKOVÁ, L.: Polské filosofické myšlení 

a medicína. Ostrava – Košice: Equilibria. 2012, 240 s., ISBN 978-80-7464-196-1, ISBN 978-80-7097-

991-4. 

• PETRŮ, M.; ZAMOJSKI, J.; KUŘE, J.; MUSIELAK, M.: Filozofia medycyny w Czechach i na 

Slowacji. Poznaň: Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu medycznego im. Karola Marcinkowskiego 

w Poznaniu, 2012. 246 s. ISBN 978-83-7957-191-0. 

• KUŘE, J., PETRŮ, M. a kol.: Filosofie medicíny v českých zemích, Praha. Triton, 2015. 290 s., ISBN 

978-80-7387-972-3. 
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Od září 2017 je akademickým pracovníkem příslušné vysoké školy na plný úvazek (100 %). Garant aktuálně 

není garantem žádného jiného studijního programu. V předchozích letech garantoval všechny tři stupně 

vysokoškolského vzdělávání (bakalářský, navazující magisterský a doktorský) v oboru Filozofie a to na 

katedrách filozofie FF UP v Olomouci a FF OU v Ostravě. 

 

 

 

2.6. Personální zabezpečení studijního programu 
 

2.6.1. Zhodnocení celkového personálního zabezpečení studijního 

programu z hlediska naplnění standardů (Standardy 6.1–6.2, 6.8) 

Výuka v doktorském studijním programu Philosophy. International Program a vedení doktorských prací je 

zajišťováno habilitovanými a profesorem jmenovanými pracovníky katedry filozofie FF OU. Na katedře 

působí dva profesoři/rky (prof. Kalnická, prof. Otisk) a dva docenti (doc. Novotný a doc. Petrů), všichni mají 

na OU 100% úvazek, přičemž na jiných vysokých školách nemají žádný úvazek. Věkové rozložení je 

následující: prof. (1953, 1976), doc. (1952, 1974). 

Na univerzitě je v platnosti vnitřní předpis, podle něhož platí, že jeden školitel smí být vedoucím maximálně 

čtyř doktorandů/ek. Na vedení studujících doktorského studijního programu se proto podílí také členové 

oborové rady (docenti a profesoři), externí odborníci (minimálně habilitovaní) na danou problematiku, 

případně po souhlasném vyjádření fakultní vědecké rady odborní asistenti s vědeckou hodností 

a odpovídající publikační činností (dříve v příbuzném studijním programu Filozofie např. dr. Čížek). Počet 

vedených doktorandů na jednoho školitele proto není neúměrný.  

Ve výhledu dvou až pěti let se na katedře počítá, že dva z odborných asistentů katedry (dr. Čížek, 

dr. Naldoniová) zahájí habilitační řízení. Bližší informace o těchto odborných asistentech viz externí příloha 

„Personální zabezpečení – zaměstnanci katedry s výhledem habilitace“, nebo: https://ff.osu.cz/kfi/jan-

cizek/72747/#3-publikacni-cinnost; https://ff.osu.cz/kfi/lenka-naldoniova/26369/#3-publikacni-cinnost. 

 

Závěr sebehodnocení: Personální zabezpečení programu má odpovídající kvalifikační zajištění, včetně 

věkové struktury a zkušeností se zahraničním působením apod. (viz výše). Věková struktura je vyvážená 

a na pracovišti se předpokládá další akademický graduační růst. 

 

 

2.6.2. Personální zabezpečení předmětů profilujícího základu (Standardy 

6.4 a 6.9) 

Základní teoretické studijní předměty profilujícího základu studijního programu jsou garantovány 

a vyučovány výhradně profesory nebo docenty, kteří mají na katedře 100% úvazky. Na perspektivu 

personálního rozvoje viz standard 6.2. 

 

 

2.6.3. Kvalifikace odborníků z praxe zapojených do výuky ve studijním 

programu (Standardy 6.5–6.6) 

Na výuce studijního programu se nepodílí odborníci z neakademické praxe. 

 

 

2.6.4. Školitelé studentů doktorského studia (Standard 6.11) 

Školitelé budou akademičtí pracovníci, kteří mají tituly docent nebo profesor, v odůvodněných případech 

odborníci s vědeckou hodností, kteří projdou schválením fakultní vědeckou radou.   
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2.6.5. Oborová rada (Standard 6.12 a 6.13) 

Oborová rada zahrnuje 4 akademiky z katedry filozofie FF OU (prof. Kalnická, prof. Otisk, doc. Novotný 

a doc. Petrů), 3 odborníky z partnerského pracoviště IF UWr (prof. Magdziak, dr hab. Korobczak 

a dr hab. Głowala), 3 odborníky z jiných pracovišť ČR a Slovenska – doc. Bělohrad (FF MU, Brno), 

doc. Kuře (LF MU, Brno) a prof. Démuth, PhD. (PF UK, Bratislava). Přehledněji viz složení oborové rady 

v příloze akreditačního spisu a formuláře C-I členů oborové rady. 

Oborová rada studijního programu je koncipována tak, aby splňovala standardy požadované pro zajištění 

kvality doktorského studia, zejména z hlediska vědecké a publikační kvality jejich členů. Složení oborové 

rady odpovídá záměru studijního programu věnovat se dějinám filozofie i systematické podobě řešení 

filozofické problematiky. V navrženém složení oborové rady jsou z tohoto důvodu zastoupení jak odborníci 

na dějiny filozofie, tak na nejrůznější problémové otázky zkoumané z filozoficko-systematického hlediska. 

Všichni členově oborové rady mají titul docent nebo profesor. Pět vybraných výsledků tvůrčí činnosti členů 

oborové za posledních 5 let viz formuláře C-I v akreditačním spise. 
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UCHWAŁA NR 145/2022 
SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 21 grudnia 2022 r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie programów kształcenia w Szkole Doktorskiej  
Uniwersytetu Wrocławskiego dla cykli kształcenia rozpoczynających się  

w roku akademickim 2021/2022 i następnych 
 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 12 i art. 201 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo  
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2022 poz. 574, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:  
 

§ 1. W uchwale Nr 161/2020 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 grudnia  
2020 r. w sprawie programów kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego dla 
cykli kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 2021/2022 i następnych wprowadza 
się następujące zmiany: 

1) po § 4a dodaje się § 4b w brzmieniu: 

„§ 4b. Szczegółowe programy kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego 
dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2023/2024 stanowi 
załącznik nr 17.”; 

2) dodaje się załącznik nr 17 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. 
 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 
 
 
 

Przewodniczący Senatu UWr 
Rektor: prof. R. Olkiewicz 
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PROGRAM KSZTAŁCENIA W KOLEGIUM DOKTORSKIM FILOZOFII 
SZKOŁY DOKTORSKIEJ UNWIERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

w dyscyplinie naukowej – filozofia  
 

Programme Philosophy – International Programme  
realizowany we współpracy z Uniwersytetem w Ostrawie 

 
Program kształcenia w Kolegium Doktorskim Filozofii realizowany jest we współpracy 
międzynarodowej z Uniwersytetem w Ostrawie; zgodnie z zawartą przez Uniwersytet 
Wrocławski i Uniwersytet w Ostrawie umową doktorant spędza co najmniej 1 semestr 
(nie wcześniej niż na 5 semestrze kształcenia) na uniwersytecie partnerskim w Ostrawie. 
Program kształcenia uwzględnia rekomendacje Seminarium Bolońskiego „Doctoral 
Programmes for the European Knowledge Society”, które odbyło się w 2005 r. w 
Salzburgu z inicjatywy austriackiego Ministerstwa Edukacji, Nauki i Kultury, niemieckiego 
Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów. 
Rekomendacje i wnioski z seminarium są niezmiennie promowane przez Europejskie 
Stowarzyszenie Uniwersytetów. Uruchamiając nowy międzynarodowy program w 
Kolegium Doktorskim Filozofii, szczególny nacisk kładziemy na trzy spośród 
rekomendacji, które zamierzamy wdrażać: 
� głównym komponentem kształcenia jest prowadzenie przez doktorantów 
samodzielnych badań, 
� doktoranci są postrzegani jako profesjonaliści, którzy mają znaczący wkład 
w poszerzanie wiedzy, 
� program kształcenia doktorantów zakłada promowanie mobilności, zarówno 
w wymiarze międzynarodowym, jak i pomiędzy uczelnią i innymi podmiotami, 
a w ramach uczelni pomiędzy dyscyplinami, w szczególności zaś umiędzynarodowienie 
kształcenia doktorantów.  
.  
Założenia programu Kolegium Doktorskiego Filozofii  
Philosophy – International Programme 
1. Kształcenie w Kolegium Doktorskim Filozofii odbywa się w języku polskim lub języku 
angielskim. 
2. Program kształcenia w ramach Kolegium Doktorskim Filozofii składa się z trzech grup 
przedmiotów: 
� OU – przedmioty ogólnouniwersyteckie (m.in. zajęcia z zakresu prawa, etyki 
badań naukowych oraz metod dydaktycznych w szkole wyższej), 
� ZW – przedmioty realizowane w ramach kolegiów na Wydziale Nauk Społecznych, 
� ZK – przedmioty oferowane dla doktorantów w ramach Kolegium Doktorskiego 
Filozofii. 
Wybór przedmiotów opcyjnych powinien zostać uzgodniony z promotorem przed 
rozpoczęciem semestru, w którym przedmiot jest realizowany. Wyjątek stanowią 
zajęcia opcyjne realizowane w semestrze pierwszym, w którym wybór powinien zostać 
dokonany w konsultacji z planowanym promotorem.  
3. Doktoranci uczą się i kształcą zarówno w ramach zajęć zorganizowanych, jak 
i funkcjonowania w środowisku naukowym. 
4. W celu realizacji efektów uczenia się przewiduje się także inne obowiązki doktoranta, 
które wpisane zostaną w indywidualny plan badawczy opracowywany w uzgodnieniu 
z promotorem lub promotorami i uwzględniający w szczególności harmonogram 
przygotowania rozprawy doktorskiej oraz elementy takie, jak: 
� prowadzenie badań naukowych i składanie z nich sprawozdań, 
� praktykę zawodową w postaci prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestnictwa 
w zajęciach prowadzonych przez nauczyciela akademickiego - minimum 15 godz. 
w całym cyklu kształcenia, nie więcej niż 60 godz. w ciągu roku akademickiego, 
� odbywanie dyżurów konsultacyjnych, 
� czynne uczestnictwo w konferencjach naukowych i innych wydarzeniach 
naukowych (np. wykładach gościnnych, szkołach letnich) – zgodnie z programem 
kształcenia, ale nie mniej niż 1 konferencja/wydarzenie w ciągu roku akademickiego, 
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� udział w pracach organizacyjnych na uczelni, w szczególności w jednostce, 
w której zatrudniony jest promotor, lub w organizacji konferencji doktoranckiej, 
� czynny udział w działaniach popularyzujących naukę (np. wystąpienie na Festiwalu 
Nauki, organizacja wydarzeń popularyzatorskich, prezentacje popularnonaukowe) 
– nie mniej niż jedno wydarzenie w ciągu roku akademickiego, 
� udział w mobilności krajowej lub zagranicznej w ramach współpracy z innymi 
ośrodkami badawczymi (np. program Erasmus+, Most, wykłady gościnne w innych 
uczelniach, staże dydaktyczne i badawcze w innych uczelniach) – co najmniej 1 
forma mobilności w całym cyklu kształcenia; niezbędnym minimum jest, zgodnie z 
umową między uczelniami, spędzenie przynajmniej jednego semestru na uniwersytecie 
partnerskim w Ostrawie, 
� przygotowywanie publikacji naukowych, zgodnie z programem kształcenia, nie mniej 
jednak niż –  w całym cyklu kształcenia – 1 artykułu naukowego 
opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach 
z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu 
w ostatecznej formie były ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami 
wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. B Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 
„Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” lub 1 monografii naukowej wydanej przez 
wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było 
ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 
267 ust. 2 pkt 2 lit. a, albo rozdziału w takiej monografii.  
5. Indywidualny plan badawczy przedstawiany jest przez doktoranta Kierownikowi 
Kolegium Filozofii w terminie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia kształcenia 
6. Doktorant ma obowiązek uczestniczenia w wydarzeniach naukowych takich jak 
seminaria wydziałowe, instytutowe, konferencje naukowe, sympozja, zjazdy, wykłady 
gościnne. 
7. Osiągnięcie efektów uczenia się można potwierdzić także na podstawie zajęć 
zaliczonych w innych kolegiach Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, 
a także w innych uczelniach, zarówno w kraju (np. w ramach programu MOST), jak 
i za granicą (np. w ramach programu Erasmus+). W szczególności w semestrze 
(semestrach) spędzonych na Uniwersytecie w Ostrawie uzyskać należy stosowną ilość 
punktów zaliczając prowadzone tam zajęcia. 
8. Doktorant obowiązany jest do odbycia praktyki zawodowej w postaci prowadzenia 
zajęć dydaktycznych lub uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez nauczyciela 
akademickiego. 
8.1. Wymiar praktyk zawodowych nie może być większy niż 60 godzin w roku 
akademickim i nie mniejszy niż 15 godz. w całym cyklu kształcenia. Realizowany 
jest od 3 do 8 semestru. Metodą weryfikacji jest zaliczenie bez oceny dokonywane 
przez koordynatora/opiekuna danego przedmiotu lub promotora na podstawie 
hospitacji. 
8.2. Zasadniczą formą realizacji obowiązku praktyki zawodowej jest prowadzenie przez 
doktoranta zajęć dydaktycznych. 
8.3. Z obowiązku prowadzenia zajęć dydaktycznych doktorant może być zwolniony na 
zasadach opisanych w regulaminie szkoły doktorskiej. Zwolnienia udziela kierownik 
kolegium Szkoły Doktorskiej. 
8.4. O wymiarze i rodzaju prowadzonych zajęć decyduje – w uzgodnieniu 
z promotorem - kierownik jednostki dydaktycznej, w której zatrudniony jest 
promotor doktoranta. W zakresie uczestnictwa doktoranta w zajęciach nauczyciela 
akademickiego o ich wymiarze i rodzaju decyduje promotor, wskazując zajęcia, 
w których doktorant ma uczestniczyć. 
9. Doktorant obowiązany jest do odbywania dyżurów konsultacyjnych. Szczegółowe 
zasady realizacji i wymiar dyżurów konsultacyjnych regulują odrębne przepisy. 
10. Doktorant ma obowiązek aktywnego uczestnictwa w pracach organizacyjnych uczelni 
oraz jednostki, w której odbywa kształcenie w ramach Szkoły Doktorskiej. 
11. Do obowiązków doktoranta należy w szczególności uczestnictwo w przygotowaniu 
organizowanych konferencji, sympozjów, zjazdów i wykładów gościnnych, a także 
pomoc w przeprowadzaniu egzaminów. 
12. Kształcenie doktoranta kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej, zgodnie z 
wymogami umowy między uczelniami. 
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Programme of the Doctoral College of Philosophy 

at the Doctoral School at the University of Wroclaw 
 

PhD Programme Philosophy – International Programme 
realized in cooperation with the University of Ostrava 

 
The curriculum at the Doctoral College of Philosophy is realized in cooperation with the 
University of Ostrava; according to the agreement between the universities, the PhD 
students spends at least one semester (not earlier than during 5th semester of studies) 
at the University of Ostrava. The curriculum considers recommendations of the Bologna 
Seminar “Doctoral Programmes for the European Knowledge Society”, which was held in 
2005 in Salzburg at the initiative of Austrian Ministry of Education, Science and Culture, 
German Ministry of Education and Science and the European University Association. The 
recommendations and conclusions from the seminar are continuously promoted by the 
European University Association. By launching a new international programme at the 
Doctoral College of Philosophy, we place particular emphasis on three of the 
recommendations we intend to implement: 
� the main component of curriculum concerns the doctoral students carrying out their 
own research, 
� the doctoral students are perceived as professionals who have significant 
contribution in broadening of the knowledge, 
� the curriculum of doctoral studies assumes promotion of mobility both in 
international dimension and between the university and other entities and within 
the university between various disciplines, and in particular the internationalization of 
PhD studies. 
 
Assumptions of the Doctoral College of Philosophy programme 
Philosophy – International Programme 
 
1. Education at the Doctoral College of Philosophy will be provided in Polish or English 
language. 
2. The curriculum of the Doctoral College of Philosophy consists of three groups of 
subjects: 
� OU – general university subjects (including classes in law, ethics of scientific 
research and didactical methods at academic institutions), 
� ZW – subjects provided within the scope of colleges at the Faculty of Social 
Sciences, 
� ZK – subjects offered to doctoral students within the scope of the Doctoral College 
of Philosophy. 
The courses will be selected by the doctoral student and his/her doctoral thesis 
supervisor before the beginning of the semester in which the course is carried out with 
the exception of elective courses carried out in the first semester when the courses 
will be selected by the doctoral student and his/her proposed research supervisor. 
3. Doctoral students learn and study both within the scope of the organised classes and 
operating within the scientific community. 
4. For the purpose of achieving the education objectives, other obligations of a doctoral 
student are envisaged as well, which will be included in the individual research plan 
prepared in agreement with supervisors and considering specifically the doctoral thesis 
preparation schedule and such elements as: 
� conducting scientific research and submitting reports from this research, 
� professional practice in the form of conducting didactic classes or participating in 
the classes held by university teacher – minimum 15 hours during the entire 
education cycle, no more than 60 hours during the academic year, 
� being on consultation duty, 
 
� active participation in scientific conferences and other scientific events (e.g. guest 
lectures, summer academies) –according to the curriculum, but the minimum is 1 
conference/event during the academic year, 
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� participation in organisational works at the university, specifically at the unit 
employing the supervisor or in organisation of a doctoral conference, 
� active participation in activities popularizing the science (e.g. presentation at the 
Science Festival, organisation of popularization activities, popular science 
presentations) – minimum 1 event during the academic year, 
� participation in domestic or foreign mobility within the scope of collaboration with 
other research centres (e.g. Erasmus+ and Most programs, guest lectures at other 
universities, didactical and research internships at other universities) – minimum 
1 form of mobility during the entire education cycle; according to the agreement between 
the universities, it is necessary to spend at least one semester at the partner University 
of Ostrava, 
� preparation of scientific papers, according to the curriculum, but at least - during the 
entire education cycle – 1 scientific paper published in a scientific magazine or in 
reviewed materials from an international 
conference, which during the year of publishing the paper in its final form were 
included in the list prepared according to the regulations issued pursuant to article 
267 section 2 point 2 letter B of the act dated 20 July 2018 on “the Law on higher 
education and science” or 1 scientific monograph published by a publisher, which 
during the year of publishing the monograph in its final form was included in the 
list prepared according to the regulations issued pursuant to article 267 section 2 
point 2 letter A or a chapter in such monograph. 
5. Individual research plan will be presented by a doctoral student to the Head of the 
Doctoral College of Philosophy within 12 months from the date of starting the 
education. 
6. The doctoral student is required to participate in scientific events such as faculty 
seminars, institute seminars, symposia, conventions, guest lectures. 
7. The achievement of the education effects can be also confirmed based on classes 
completed at other colleges of the Doctoral School of the University of Wroclaw and at 
other universities both in Poland (e.g. within the scope of the MOST program) and 
abroad (e.g. within the scope of Erasmus+ program). In particular, during the 
semester(s) spent at the University of Ostrava the student is obliged to collect there the 
required number of ECTS. 
8. The doctoral student is required to complete professional internship in the form of 
conducting didactical classes or participating in the classes conducted by a university 
teacher. 
8.1. The internship may not be higher than 60 hours during the academic year and not 
smaller than 15 hours during the entire education cycle. The internship shall be held 
between 3rd and 8th semester. The verification method of the internship shall be a 
credit without a grade carried out by the coordinator/supervisor of the given subject or 
a promoter based on observation. 
8.2. The essential form of performing the duty of professional internship concerns the 
doctoral student carrying out the didactical classes. 
8.3. The doctoral student may be released from the obligation of carrying out didactical 
classes on the terms defined in the statute of the Doctoral School. The release should 
be granted by the head of the Doctoral School College. 
8.4. The head of a didactical unit employing the doctoral student’s promoter shall decide 
in agreement with the promoter the level and type of the conducted classes. The 
promoter shall made decisions regarding the participation of doctoral student in the 
classes of academic teacher, their level and type and shall indicate the classes, in which 
the doctoral student should participate. 
9. The doctoral student is required to be on consultation duty. The detailed rules of 
performance and level of the consultation duty is defined in separate regulations. 
 
10. The doctoral student is required to actively participate in the organisational works of 
the university and unit, in which he received education within the scope of the Doctoral 
School. 
11. The duties of doctoral student include specifically participation in preparation of 
organised conferences, symposia, conventions and guest lectures and assistance in the 
performance of exams. 
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12. The education of doctoral student is completed by the submission of his/her doctoral 
thesis, according to the requirements of the agreement between the universities. 
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Program kształcenia/curriculum 

 
 
se
m 

ro
k 

przedmiot forma 
realizacji 

forma 
zaliczenia 

liczba 
godzin 

typ 
przed
miotu 

efekty 
uczenia 

się 

ECTS

1 I Seminarium 
doktoranckie 

z 
promotorem/ 

Doctoral 
Seminar with 
Supervisor 

Seminarium/ 
Seminar 

Zaliczenie 
bez oceny/ 
Final credit 

10 ZK SD_K01 
SD_U07 
SD_U08 

10

1 I Przygotowani
e projektu 

badawczego 
(I)/ Research 

Design (I) 

Seminarium/ 
Seminar 

Zaliczenie 
na ocenę/ 
Final grade 

14 ZK SD_U01 
SD_U02 

3

1 I Filozofia 
praktyczna 
(wykład I)/ 

Practical 
Philosophy 

Wykład/ 
Lecture 

Zaliczenie 
na ocenę/ 
Final grade 

10 ZK SD_W01
SD_W02
SD_W05

3

1 I Metodologia 
ogólna/Gener

al 
Methodology 

Wykład/Lectu
re 

Egzamin/Ex
am 

14 OU SD_W03 3

1 I Wybrane 
zagadnienia z 
metodologii 

nauk/ 
Selected 
topics in 

methodology 
of sciences 

Wykład/ 
Lecture 

Egzamin/ 
Exam 

14 ZK SD_W03 3 

1 I Lektorat z 
języka 

polskiego dla 
obcokrajowcó

w/ 
Polish for 
Foreigners 

Ćwiczenia/ 
Class 

Instruction 

Zaliczenie 
na ocenę/ 

Final Grade 

(30) OU  2

1 I Logika LUB 
Ontologia i 

epistemologia
/ 

Logics OR 
Ontology and 
Epistemology 
(optional 1 
out of 2) 

Konwersatori
um/ 

Tutorial 

Zaliczenie 
na ocenę/ 

Final Grade 

14 ZW SD_W03
SD_U01 

5

1 I Pisanie 
tekstów 

akademickich
/  

Academic 
Writing 

Warsztat/ 
Workshop 

Zaliczenie 
bez oceny/ 
Final Credit 

10 ZW SD_U04 3

    total 86   30 
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hours 
&ects 

(116) (32)

2 I Seminarium 
doktoranckie 

z 
promotorem/ 

Doctoral 
Seminar with 
Supervisor 

Seminarium/ 
Seminar 

Zaliczenie 
bez oceny/ 
Final credit 

10 ZK SD_K01 
SD_U07 
SD_U08 

10

2 I Przygotowani
e projektu 

badawczego 
(II) / 

Research 
Design (II) 

Seminarium/ 
Seminar 

Zaliczenie 
na ocenę/ 
Final grade 

14 ZW SD_U01 
SD_U02 

3

2 I Krytyka 
źródeł 

historycznych 
w filozofii 

(wykład II)/ 
Criticism of 
Historical 
Sources in 
Philosophy 

Wykład/ 
Lecture 

Zaliczenie 
na ocenę/ 
Final grade 

10 ZK SD_W01
SD_W02
SDW_05

5

2 I Pozyskiwanie 
środków na 

badania 
nauowe i 

zarządzanie 
projektami 

badawczymi/ 
Applying for 

Research 
Grants and 
Managing 
Research 
Projects 

Seminarium/ 
Seminar 

Zaliczenie 
bez oceny/ 
Final credit 

14 ZW SD_U05 
SD_U07 

3

2 I Metody 
badań 

społecznych 
LUB Metody 
badawcze w 

naukach 
humanistyczn

ych (do 
wyboru 1 z 

2)/ 
Methods of 

Social 
Research OR 

Research 
Methods in 
Humanities 
(optional 1 
out of 2) 

Warsztat/ 
Workshop 

Zaliczenie 
na ocenę/ 
Final grade 

14 ZW SD_W03
SD_U01 

5

2 I Dydaktyka w 
szkole 

wyższej/ 
Teaching in 

Warsztat/ 
Workshop 

Zaliczenie 
bez oceny/ 
Final credit 

30 OU SD_U09 4
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Higher 
Education 

2 I Lektorat z 
języka 

polskiego dla 
obcokrajowcó

w/ 
Polish for 
Foreigners 

Ćwiczenia/ 
Class 

instruction 

Egzamin/ 
Exam 

(30) OU  2

    total 
hours & 

ects 

92 
(122) 

  30 
(32) 

3 II Seminarium 
doktoranckie 

z 
promotorem/ 

Doctoral 
Seminar with 
Supervisor 

Seminarium/ 
Seminar 

Zaliczenie 
bez oceny/ 
Final credit 

10 ZK SD_K01 
SD_U07 
SD_U08 

10

3 II Wykład 
monograficzn

y lub 
konwersatori

um do 
wyboru 

(Wykład I)/ 
Monographic 
Lecture OR 
Tutorial of 

Choice 
(Lecture I) 

Wykład/  
Lecture 

Zaliczenie 
bez oceny/ 
Final credit 

10 ZK SD_W01
SD_W02
SD_W05

6

3 II Wykład 
monograficzn

y lub 
konwersatori

um do 
wyboru 

(Wykład II)/  
Monographic 
Lecture OR 
Tutorial of 

Choice 
(Lecture II) 

Wykład/ 
Lecture 

Zaliczenie 
na ocenę / 
Final grade 

10 ZK SD_W01
SD_W02
SD_W05

3

3 II Metody 
analizy 
danych 

ilościowych 
LUB Metody 

analizy tekstu 
(I) (do 

wyboru 1 z 
2)/ Methods 

of 
Quantitative 
Data Analysis 
OR Methods 

of Text 
Analysis (I) 
(optional 1 

Warsztat/ 
Workshop 

Zaliczenie 
na ocenę/  
Final grade 

30 ZW SD_W03
SD_U01 

3
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out of 2) 
3 II Etyka badań 

naukowych/ 
Ethics in 
Research 

Konwersatori
um/ 

Tutorial 

Zaliczenie 
bez oceny/ 
Final credit 

6 OU SD_W06
SD_K02 
SD_K03 

4

3 II Etyczne 
aspekty 
badań 

naukowych/ 
Ethical 

Aspects in 
Scientific 
Research 

Konwersatori
um/ Tutorial 

Zaliczenie 
bez oceny/ 
Final credit 

6 OU SD_W06 
SD_K02 
SD_K03 

4 

    total 
hours and 

ects 

72   30

4 II Seminarium 
doktoranckie 

z 
promotorem/ 

Doctoral 
Seminar with 
Supervisor 

Seminarium/ 
seminar 

Zaliczenie 
na ocenę/ 
Final grade 

10 ZK SD_K01 
SD_U07 
SD_U08 

10

4 II Wykład 
monograficzn

y lub 
konwersatori

um do 
wyboru 

(Wykład III)/ 
Monographic 
Lecture or 
Tutorial of 

Choice 
(lecture III) 

Wykład/ 
Lecture 

Zaliczenie 
bez oceny/ 
Final credit 

10 ZK SD_W01
SD_W02
SD_W05

6

4 II Wykład 
monograficzn

y lub 
konwersatori

um do 
wyboru 

(Wykład IV)/ 
Monographic 
Lecture or 
Tutorial of 

Choice 
(lecture IV) 

Wykład/  
Lecture 

Zaliczenie 
na ocenę/ 
Final grade 

10 ZK SD_W01
SD_W02
SD_W05

6

4 II Metody 
analizy 
danych 

jakościowych 
LUB Metody 

analizy tekstu 
(II) (do 

wyboru 1 z 
2)/  

Methods of 
Qualitative 

Data Analysis 

Warsztat/ 
Workshop 

Zaliczenie 
na ocenę/  
Final grade 

30 ZW SD_W03
SD_U01 

2
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OR Methods 
of Text 

Analysis (II) 
(optional 1 
out of 2) 

4 II Upowszechni
anie wyników 

badań 
naukowych 

LUB 
Współpraca 

nauki z 
otoczeniem 
społeczno-

gospodarczy
m (do 

wyboru 1 z 
2)/ 

Disseminatio
n of the 

Results of 
Scientific 

Research OR 
The 

Cooperation 
between 

Science and 
its Socio-
Economic 

Environment 
(optional 1 
out of 2) 

Warsztat/ 
Workshop 

Zaliczenie 
bez oceny/ 
Final credit 

10 ZW SD_W07
SD_U03 
SD_U05 
SD_U06 
SD_K02 

2

4 II Prawne 
podstawy 

działalności 
naukowej 
LUB Prawo 
autorskie w 

pracach 
naukowych 

(do wyboru 1 
z 2)/ 

Legal Basis 
for Academic 
Research OR 

Copyright 
Law in 

Scientific 
Research 

(optional 1 of 
2) 

Wykład/ 
Lecture 

Zaliczenie 
bez oceny/ 
Final credit 

6 OU SD_W04
SD_W06
SD_K03 

2

4 II Aktywność 
naukowa 
(czynny 
udział w 

konferencji 
krajowej lub 
zagranicznej)
/ Research 

aktywność 
naukowa/ 
research 
activity 

- - -  2
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activity 
(active 

participation 
in a scientific 
conference in 

Poland or 
abroad)* 

    total 
hours & 

ects 

76   30

5 III Seminarium 
doktoranckie 

z 
promotorem/ 

Doctoral 
Seminar with 
Supervisor 

Seminarium/ 
seminar 

Zaliczenie 
bez oceny/ 
Final credit 

10 ZK SD_K01 
SD_U07 
SD_U08 

15

5 III Aktywność 
naukowa 

(punktowany 
artykuł 

przyjęty do 
druku)* / 
Research 
activity (a 

paper 
accepted for 
publication) 

aktywność 
naukowa/ 
research 
activity 

- - -  10

5 III Aktywność 
naukowa 

opcjonalna 
(czynny 
udział w 

konferencji 
krajowej lub 
zagranicznej)

*/ 
Optional 
research 
activity 
(active 

participation 
in a scientific 
conference in 

Poland or 
abroad) 

aktywność 
naukowa/ 
research 
activity 

- - - - 5

5 III Aktywność 
naukowa 

opcjonalna 
(złożenie 
wniosku 

grantowego)*

aktywność 
naukowa/ 
research 
activity 

    5

 
*  Aktywność naukowa mogła mieć miejsce w którymkolwiek semestrze do 
momentu zaliczenia. 
 
*  Aktywność naukowa mogła mieć miejsce w dowolnym semestrze do momentu 
zaliczenia. 
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/ Optional 
research 
activity 

(application 
for a grant) 

    total 
hours & 

ects 

10   30

6 III Seminarium 
doktoranckie 

z 
promotorem/ 

Doctoral 
Seminar with 
Supervisor 

Seminarium/ 
seminar 

Zaliczenie 
na ocenę/ 
Final grade 

10 ZK SD_K01 
SD_U07 
SD_U08 

20

6 III Aktywność 
naukowa 
(czynny 
udział w 

konferencji 
krajowej lub 
zagranicznej)
* / Research 

activity 
(active 

participation 
in a scientific 
conference in 

Poland or 
abroad) 

aktywność 
naukowa/ 
research 
activity 

- - - - 5

6 III Aktywność 
naukowa 

opcjonalna 
(złożenie 
wniosku 

grantowego)*

/ Optional 
research 
activity 

(application 
for a grant) 

aktywność 
naukowa/ 
research 
activity 

    5

6 III Aktywność 
naukowa 

opcjonalna 
(otrzymanie 

grantu)*/ 
optional 
research 
activity 

(successful 
application 
for a grant) 

aktywność 
naukowa/ 
research 
activity 

    5

    total 
hours & 

ects 

10   30

 
 
* Aktywność naukowa mogła mieć miejsce w dowolnym semestrze do momentu zaliczenia. 
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7 IV Seminarium 
doktoranckie 

z 
promotorem/ 

Doctoral 
Seminar with 
Supervisor 

Seminarium/ 
seminar 

Zaliczenie 
na ocenę/ 
Final grade 

10 ZK SD_K01 
SD_U07 
SD_U08 

20

7 IV Aktywność 
naukowa 

(punktowany 
artykuł 

przyjęty do 
druku)*/ 
Research 
activity (a 

paper 
accepted for 
publication) 

aktywność 
naukowa/ 
 research 
activity 

 - -  10

    total 
hours & 

ects 

10   30

8 IV Seminarium 
doktoranckie 

z 
promotorem/ 

Doctoral 
Seminar with 
Supervisor 

Seminarium/ 
seminar 

Zaliczenie 
na ocenę/ 
Final grade 

10   25

8 IV Aktywność 
naukowa 
(aktywny 
udział w 

konferencji 
naukowej 

krajowej lub 
zagranicznej)

*/ Research 
activity 
(active 

participation 
in a scientific 
conference in 

Poland or 
abroad) 

aktywność 
naukowa/ 
research 
activity 

    5

    total 
hours & 

ects 

10   30

 
Przykładowe wykłady (m)/konwersatoria (t) do wyboru: 
Examples of lectures (m)/Tutorials (t) to be chosen: 
 
Archetype and Image: Anthropologic View on Imagerious Process (m) 
Great Philosophical Disputes (m) 
Mysticism in Eastern Christianity (m) 
Philosophical Contexts of Iconic Turn (m) 
Aesthetics Dimensions of the Political (t) 

 
 
*  Aktywność mogła mieć miejsce w dowolnym semestrze do momentu zaliczenia. 

172



14 

Aesthetics in Practice (t) 
Contemporary Philosophical Anthropology (t)  
Contemporary Political Ontologies (t)  
Social Order and the Struggle for Recognition: Contemporary Approaches in Political 
Philosophy (t) 
Methodology of Social Science: A Historical Perspective (t) 
Individual and his Society in American Neo-Psychoanalysis (t) 
 
Listę wykładów monograficznych (m) i konwersatoriów (t) do wyboru ustala 
Rada Dyscypliny Naukowej Filozofia przed rozpoczęciem II roku w danym cyklu 
kształcenia. W programie zaprezentowano wyjściową listę przedmiotów, która 
może ulec zmianie w latach kolejnych. 
 
The list of monographic lectures (m) and tutorials (t) is determined by the 
Council of the Discipline competent for philosophy before the beginning of the 
2nd year in a given education cycle. The programme includes the initial proposal 
of courses which can be modified in the next years. 
 
 
Zasady zaliczania I roku (semestr 1-2): 
� Doktorant zobowiązany jest do zaliczenia przedmiotów, przewidzianych w danym 
semestrze, przedłożenia roboczej wersji artykułu o objętości 25 000 – 30 000 
znaków ze spacjami nawiązującego do jednego z wykładów oraz do przedstawienia 
pisemnego sprawozdania z przebiegu pracy naukowej, potwierdzonego 
i zaopiniowanego przez promotora, 
� Sprawozdanie z przebiegu pracy naukowej obejmuje w szczególności: informacje 
o przygotowanych i opublikowanych pracach naukowych, wystąpieniach 
i uczestnictwie w konferencjach naukowych i innych formach aktywności naukowej 
oraz informacje o postępach w pracy nad rozprawą doktorską. W sprawozdaniu 
opiniowane są także aktywność i umiejętności dydaktyczne doktoranta. 
� Dodatkowym warunkiem jest także przygotowanie indywidualnego planu 
i projektu badawczego zawierającego w szczególności harmonogram 
przygotowania rozprawy doktorskiej i przedstawienie go kierownikowi 
Kolegium Doktorskiego Filozofii.  
 
 
The rules of completing 1st year (semester 1-2): 
� The doctoral student is obliged to complete all courses envisaged during the given 
semester, submit the draft version of the paper, 25 000 – 30 000 characters long 
including the spaces, referring to one of the lectures and present a written scientific 
progress report confirmed and reviewed by the supervisor, 
� The scientific progress report shall include specifically: information on prepared and 
published scientific papers, presentations and participation in scientific conferences 
and other forms of scientific activity and information on the progress of works on 
doctoral thesis. The report shall also assess the activity and didactical skills of the 
doctoral student. 
� The additional condition also concerns preparation of individual plan and 
research project containing specifically the schedule of preparation of 
doctoral thesis and its presentation to the Head of the Doctoral College of 
Philosophy. 
 
Zasady zaliczania II roku (semestr 3-4): 
� Doktorant zobowiązany jest do zaliczenia przedmiotów, przewidzianych w danym 
semestrze, przedłożenia roboczej wersji artykułu o objętości 25 000 – 30 000 
znaków ze spacjami oraz do przedstawienia 
pisemnego sprawozdania z przebiegu pracy naukowej, potwierdzonego 
i zaopiniowanego przez promotora, 
� Sprawozdanie z przebiegu pracy naukowej obejmuje w szczególności: informacje 
o przygotowanych i opublikowanych pracach naukowych, wystąpieniach 
i uczestnictwie w konferencjach naukowych i innych formach aktywności naukowej 
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oraz informacje o postępach w pracy nad rozprawą doktorską. W sprawozdaniu 
opiniowane są także aktywność i umiejętności dydaktyczne doktoranta. 
� Dodatkowy warunek: Zewnętrzna ocena indywidualnego planu i projektu 
badawczego. Ocena śródokresowe w połowie okresu kształcenia określonego 
w programie kształcenia. Ocena śródokresowa kończy się wynikiem pozytywnym 
albo negatywnym. 
 
The rules of completing 2nd year (semester 3-4): 
� The doctoral student is obliged to complete all courses envisaged during the given 
semester, submit the draft version of the paper, 25 000 – 30 000 characters long 
including the spaces, and present a written scientific progress report confirmed and 
reviewed by the supervisor, 
� The scientific progress report shall include specifically: information on prepared and 
published scientific papers, presentations and participation in scientific conferences 
and other forms of scientific activity and information on the progress of works on 
doctoral thesis. The report shall also assess the activity and didactical skills of the 
doctoral student. 
� The additional condition: external assessment of individual plan and scientific 
project. Mid-term assessment halfway through education period defined in the 
curriculum. The mid-term assessment shall end with either positive or negative 
result. 
 
Zasady zaliczania III i IV roku (semestr 5-8): 
� Zaliczenie następuje na podstawie pozytywnego zaliczenia przedmiotów 
przewidzianych w danym semestrze oraz pozytywnej opinii promotora, 
� Doktorant zobowiązany jest do przedstawienia pisemnego sprawozdania 
z przebiegu pracy naukowej, potwierdzonego i zaopiniowanego przez promotora, 
� Sprawozdanie z przebiegu pracy naukowej obejmuje w szczególności: informacje 
o przygotowanych i opublikowanych pracach naukowych, wystąpieniach 
i uczestnictwie w konferencjach naukowych i innych formach aktywności naukowej 
oraz informacje o postępach w pracy nad rozprawą doktorską. W sprawozdaniu 
opiniowane są także aktywność i umiejętności dydaktyczne doktoranta. 
� Zgodnie z umową między Uniwersytetem Wrocławskim a Uniwersytetem w Ostrawie, w 
trakcie semestrów 5-8 doktorant zobowiązany jest spędzić co najmniej 1 semestr na 
Uniwersytecie w Ostrawie. 
 
The rules of completing 3rd and 4th year (semester 5-8): 
� The doctoral student is obliged to complete all courses envisaged during the given 
semester and present a written scientific progress report confirmed and reviewed 
by the supervisor, 
� The scientific progress report shall include specifically: information on prepared and 
published scientific papers, presentations and participation in scientific conferences 
and other forms of scientific activity and information on the progress of works on 
doctoral thesis. The report shall also assess the activity and didactical skills of the 
doctoral student. 
� The additional condition: external assessment of individual plan and scientific 
project. Mid-term assessment halfway through education period defined in the 
curriculum. The mid-term assessment shall end with either positive or negative 
result. 
� According to the agreement between Wrocław University and the University of 
Ostrava, the PhD student is obliged to spend at least one semester at the University of 
Ostrava during the semesters 5-8. 
 
Razem zajęć dydaktycznych: 366 godz. / Doctoral curriculum total: 366 hours 
(426 godz. dla studentów zagranicznych z uwzględnieniem języka polskiego) (426 hours for 
foreigners including the Polish language course) 
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II, III i IV rok 
 

 
Przedmiot / 

Course 

Rodzaj 
zajęć / 
Course 

type 

 
Forma 

realizacji / 
Course form

Forma 
zaliczenia / 
The type of 
assessment 

Liczba 
godzin / 

The 
number of 

hours 

Efekty 
uczenia 

się / 
Learning 
outcomes 

Praktyka  Praktyka / Zaliczenie Nie mniej niż  

dydaktyczna 
/ Teaching 

ZW Internship bez oceny / 
Final credit 

15 godz. w 
cyklu 

SD_U08 
SD_U09 

internship    kształcenia i  

    nie więcej  

    niż 60 godz.  

    w roku  

    akademickim  

    / not less  

    than 15  

    hours during  

    entire  

    programme  

    and not more  

    than  

    60 hours per  

    year  

 

Razem praktyki: 15-180 godz. 
Teaching internship total: 15-180 hours 
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Efekty uczenia się w Kolegium Doktorskim Filozofii 
Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego 

dyscyplina naukowa – filozofia 
 

Programme Philosophy – International Programme  
realizowany we współpracy z Uniwersytetem w Ostrawie 

 
 

Wiedza: zna i rozumie 
 

Poziom 8 
Kod 

składnika 
opisu 

 
Wyszczególnienie: 

 
Kod 

 
Zakres i głębia – 

P8S_WG istniejące paradygmaty oraz
światowy i krajowy dorobek

SD_W01 

kompletność  teoretyczny z zakresu filozofii,  

perspektywy  które potrafi rozwijać i twórczo  

poznawczej i  stosować w działalności  

zależności  badawczej  

  główne tendencje rozwojowe w 
zakresie filozofii, w tym te o 

SD_W02 

  charakterze inter- i  
  transdyscyplinarnym,  

  opisujące i wyjaśniające  

  zmiany społeczne na poziomie  

  lokalnym, regionalnym,  

  państwowym oraz  
  międzynarodowym  

  metodologię ogólną 
prowadzenia badań 

SD_W03 

  naukowych, w tym założenia  

  ontologiczne i  
  epistemologiczne oraz  
  metodologię badań  
  filozoficznych, uwzględniające  

  najnowsze osiągnięcia  

  naukowe  

  zasady upowszechniania SD_W04 
  wyników działalności  

  naukowej w zakresie prawa  

  autorskiego oraz zasad  

  etycznych regulujących proces  

  badawczy i publikowanie prac  

  naukowych  

 
Kontekst – 

P8S_WK fundamentalne  dylematy 
filozoficzne związane z 

SD_W05 

uwarunkowania,  procesami zmian politycznych,  

skutki  społecznych i kulturowych  

  ekonomiczne, prawne, etyczne SD_W06 
  i inne istotne uwarunkowania  

  działalności naukowej w  

  zakresie filozofii  
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  podstawowe zasady transferu 
wiedzy do sfery gospodarczej i 
społecznej oraz komercjalizacji 
wyników działalności naukowej 
i know-how związanego z tymi 
wynikami. 

SD_W07 

 

Umiejętności: potrafi 
 

Poziom 8 
Kod 

składnika 
opisu 

 
Wyszczególnienie: 

 
Kod 

Wykorzystanie 
wiedzy – 
rozwiązywane 
problemy i 
wykonywane 
zadania 

P8S_UW twórczo  identyfikować, 
formułować i  innowacyjnie 
rozwiązywać    problemy 
naukowe z wykorzystaniem 
metodologii     ogólnej 
prowadzenia   badań 
naukowych oraz teorii i 
metodologii badań w zakresie 
filozofii, w tym: definiować cel 
i przedmiot badań naukowych, 
formułować hipotezy 
badawcze, twórczo stosować 
metody,  techniki 
i   narzędzia   badawcze, 
z uwzględnieniem szczególnej 
roli dyscypliny w 
badaniach 
interdyscyplinarnych 

SD_U01 

dokonywać krytycznej analizy 
wyników dotychczasowych 
badań naukowych, 
działalności eksperckiej i 
innych prac o charakterze 
twórczym oraz ich wkładu w 
rozwój  wiedzy  z  zakresu 
filozofii 

SD_U02 

przekazywać wyniki własnych 
badań i działalności naukowej 
do   sfery   gospodarczej 
i społecznej 

SD_U03 

Komunikowanie się 
– odbieranie i 
tworzenie 
wypowiedzi, 
upowszechnianie 
wiedzy w 
środowisku 
naukowym i 
posługiwanie się 
językiem obcym 

P8S_UK komunikować się na tematy 
specjalistyczne   związane 
z teoriami i badaniami z 
zakresu 
filozofii w stopniu 
umożliwiającym aktywne 
uczestnictwo w 
międzynarodowym środowisku 
naukowym 

SD_U04 
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  upowszechniać     wyniki 
działalności  naukowej w 
różnych   środowiskach 
społecznych, inicjować debatę 
i uczestniczyć   w dyskursie 
naukowym związanym  z 
tematyką realizowanych 
badań 

SD_U05 

posługiwać   się językiem 
obcym na poziomie B2 
Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego w 
stopniu  umożliwiającym 
uczestnictwo     w 
międzynarodowym środowisku 
naukowym i zawodowym 

SD_U06 

Organizacja pracy – 
planowanie i praca 
zespołowa 

P8S_UO planować i   realizować 
indywidualne   i   zespołowe 
przedsięwzięcia badawcze lub 
twórcze, także w środowisku 
międzynarodowym, 
korzystając  z  wiedzy z 
zakresu filozofii 

SD_U07 

Uczenie się – 
planowanie 
własnego rozwoju i 
rozwoju innych 
osób 

P8S_UU samodzielnie   planować 
i działać na rzecz własnego 
rozwoju  oraz  inspirować 
i organizować rozwój innych 
osób. 

SD_U08 

planować zajęcia lub grupy 
zajęć z zakresu filozofii i 
realizować je  z 
wykorzystaniem 
nowoczesnych  metod 
i narzędzi 

SD_U09 

Kompetencje społeczne: jest gotów do 

 
Poziom 8 

Kod 
składnika 

opisu 

 
Wyszczególnienie: 

 
Kod 

Oceny – krytyczne 
podejście 

P8S_KK krytycznej oceny 
istniejącego dorobku w 
zakresie filozofii i jej 
subdyscyplin, a także 
własnego wkładu w rozwój 
tej dyscypliny oraz jest 
gotów do uznawania jej 
znaczenia w rozwiązywaniu 
problemów  poznawczych 
i praktycznych 

SD_K01 
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Odpowiedzialność – 
wypełnianie 
zobowiązań 
społecznych i 
działanie na rzecz 
interesu publicznego 

P8S_KO wypełniania zobowiązań
społecznych badaczy 
reprezentujących dyscyplinę 
filozofia, inicjowania działań na 
rzecz interesu publicznego
w  oparciu  o  stan  wiedzy 
w zakresie tej dyscypliny oraz
myślenia i działania w sposób 
przedsiębiorczy 

SD_K02 

Rola zawodowa – 
niezależność i rozwój 
etosu 

P8S_KR podtrzymywania i rozwijania 
etosu środowisk badawczych 
i twórczych, w szczególności 
w obszarze filozofii, w tym: 
• prowadzenia 

działalności naukowej 
w sposób niezależny; 

• respektowania zasady 
publicznej własności 
wyników działalności 
naukowej, z 
uwzględnieniem zasad 
ochrony własności 
intelektualnej 

SD_K03 
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The learning outcomes at the Doctoral College of Philosophy at the Doctoral 
School of the University of Wroclaw 

scientific discipline – philosophy 
 

Programme Philosophy – International Programme 
realised in the cooperation with the University of Ostrava 

 
 

Knowledge: student will know and understand 

 
Level 8 Compone 

nt code 

 
Specifications: 

 
Code 

 P8S_WG student will know and understand 
existing paradigms as well as global and 
local achievements in the area of 
philosophy, and will be able to develop 
the former creatively in his/her own 
research activities 

SD_W01 

Scope and depth –   

completeness of   

cognitive   

perspective and   

relations   

  student will know and understand main SD_W02 
  developmental trends in philosophy,  
  including inter- and trans-disciplinary  

  ones, which describe and explain the  

  social processes at local, regional state  

  and international level  

  student will know and understand general SD_W03 
  methodology of scientific method,  

  including epistemological and ontological  

  assumptions and methodology of  
  philosophical research, with reference to  

  latest scientific achievements  

  student will know and understand the SD_W04 
  rules  of  dissemination  of  information  

  regarding academic pursuit in the  

  context of copyright regulations and code  

  of ethics followed in research and  

  publishing  

 
Context – 
determinants and 

P8S_WK student will know and understand 
essential philosophical dilemmas posed 
by political, social and cultural changes 

SD_W05 

effects  
  

student will know and understand 
economic, legal, ethical and other key 

SD_W06 

  determinants of scientific activity in the  

  field of philosophy  

  student will know and understand basic 
rules for transferring knowledge to 

SD_W07 
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  economic and social sphere as well as for  

  commercializing  research findings and  
  practical know-how related to these  
  findings  

Skills: student can 

 
Level 8 

 
Compon 
ent code 

 
Specifications: 

 
Code 

Using knowledge – P8S_U W student will be able to creatively identify SD_U01 
problems solved and  scientific problems and solve them in an  

tasks carried out  innovative way using general scientific  

  methodology as well as theory and  

  methodology of philosophy. This  

  includes: defining the research problem  

  and stating the aim of research,  

  formulating the hypotheses (research  

  questions), creatively applying research  

  methods, techniques and tools, taking  

  into account the special role of  
  philosophy in interdisciplinary research  

  student will be able to critically asses 
existing findings of scientific research, 

SD_U02 

  experts' analyses and other forms of  

  scientific activity against their impact on  

  the development of knowledge in the  

  field of philosophy  

  student will be able to transfer the results SD_U03 
  of own research and scientific activity to  

  economic and social spheres  

Communicating – 
receiving and creating 

P8S_UK student will be able to professionally 
comment on the topics related to the 

SD_U04 

statements, sharing theory and research in the field of  
knowledge in the philosophy, to a degree which allows for  

scientific field and active engagement in international  

command of foreign academic community  

language   
  

 student will be able to share results of SD_U05
 scientific work in various social  
 environments, can initiate dialogue and  

 participate in scientific discourses related  

 to empirical research he/she carries out  

 student will show a command of foreign SD_U06 
 language at the B2 level of Common  

 European Framework of Reference for  

 Languages which allows for active  
 participation in the international  

 academic circles and professional  
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 environment  

Task management – 
planning and team 
work 

P8S_UO student will be able to plan and carry out 
individually and in a team creative 
research projects, including the projects 
in an international environment, using 
knowledge pertaining to philosophy 

SD_U07 

Learning, self P8S_UU student will be able to individually plan SD_U08 
development and  and work on self-development and also  

supporting others in  inspire and support the development of  

their development  others  

  student will be able to plan individual 
classes or groups of classes (courses) in 

SD_U09 

  philosophy and conduct them using upto-  

  date methods and tools  

 

Social skills: student is ready to 

 
Level 8 

Compon 
ent 

code: 

 
Specification: 

 
Code 

Assessment – critical 
approach 

P8S_KK student will be prepared to undertake a 
critical assessment of the existing 
findings in the area of philosophy and its 
sub-disciplines as well as of student's 
own contribution to the development of 
the discipline. A student will be also 
prepared to acknowledge the importance 
of philosophical knowledge in solving 
cognitive as well as practical problems 

SD_K01 

Responsibility – 
fulfilling social 
obligations and 
working in the public 
interest 

S_KO student will be prepared to fulfil 
obligations that philosophical researchers 
have towards the society, is ready to 
initiate actions beneficial to the public 
interest based on knowledge in 
philosophy and to think and act in 
entrepreneurial manner 

SD_K02 

Professional role – 
independence and 
ethos development 

P8S_KR student will be prepared to sustain and 
develop the ethos of research, especially 
in the domain of philosophy, including: 

SD_K03 

  
• doing academic work and carrying 

out philosophical research in an 
independent manner; 
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  • respecting the rules of public 
ownership of the results of 
scientific activity, with respect to 
the principle of protection of 
intellectual property 
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Akreditační spis Philosophy. International Program Doktorský

Dohoda o vzájemné spolupráci s další právnickou osobou
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Akreditační spis Philosophy. International Program Doktorský

Přehled vyučujících / seznam členů oborové rady
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Oborová rada doktorského studijního programu  

Philosophy. International Program 

(Discipline Council Staff) 

 
 

jméno tituly pracoviště přednášky školitel 

Bělohrad, Radim doc. Mgr., Ph.D. FF MU, Brno ne ano 

Démuth, Andrej prof. Mgr. et Mgr., PhD. PrF UK, Bratislava ne ano 

Głowala, Michał dr hab., Ph.D. WNS UWr, Wrocław ano ano 

Kalnická, Zdeňka prof. PhDr., CSc. FF OU, Ostrava ano ano 

Korobczak, Paweł dr hab., Ph.D. WNS UWr, Wrocław ano ano 

Kuře, Josef doc. Mgr., Dr.phil. LF MU, Brno ne ano 

Magdziak, Marek dr hab. prof. nadzw. UWr, Ph.D. WNS UWr, Wrocław ne ano 

Novotný, Tomáš doc. ThDr. FF OU, Ostrava ne ano 

Otisk, Marek prof. Mgr. Ph.D. FF OU, Ostrava ano ano 

Petrů, Marek, předseda doc. Mgr., Ph.D. FF OU, Ostrava ano ano 
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Další dokumenty

Charakteristika studijních předmětů - Uniwersytet Wrocławski
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"Charakteristika studijních předmětů - Uniwersytet Wrocławski".
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B-III – Course Characteristics

Name of Course Aesthetics in Practice

Type of Course Recommended Year/Term

Extent of Course Hours 10 Credits 10

Pre-requisites, Co-requisites,

Equivalence

Study Results Examination

Method

Active participation in class,

discussions is expected and

appreciated.

Individual presentations (a 20-30

minute long illustrated introduction

to assigned readings, problems

being discussed and/or artist’s

works) – one per semester (on a

grade).

Form of

Lecturing

Lecture/multimedia

presentation, debate and

instructive dialogue, research,

participation in conferences,

exhibitions, talks (if possible).

Study Results Examination Form

and Other Requirements

Final grade/credits based on the evaluation of active participation in the course

and individually prepared presentation.

Course Guarantor dr Agnieszka Bandura

Involvement of the Guarantor

in Lecturing

Lecturer dr Agnieszka Bandura

Brief Course Annotation

The course will be focused on the following topics:

1. Contemporary aesthetics – chosen approaches and their applications to artistic practice: phenomenological

aesthetics applied to Cézanne, Pallasmaa, postimpressionism.

2. Philosophical anthropology (E. Cassirer et al.) applied to posthuman media art (human 3.0).

3. Analytic aesthetics and institutional philosophy of art applied to dada, ready mades, arte povera and abstract

art.

4. (Neo)pragmatism and art of living, art of everyday life/objects.

5. Structuralist aesthetics and the idea of “open work” applied to informel, kinetic art, mobiles, media art,

literature, modular architecture, etc.

6. “Experiential” and perceptual aesthetics + bio-aesthetics applied to bio art and transhuman art.

7. Postmodern aesthetics and appropriation art.

Literature and Equipment needed

- Ch. Harrison, P. Wood (Eds.), Art in Theory 1900-1990. An Anthology of Changing Ideas, Wiley-Blackwell,

1993.

- M. C. Beardsley, Aesthetics from Classical Greece to the Present. A Short History, Philosophy 43 (163):63-65,
1966.

- N. Carroll, Philosophy of art. A contemporary introduction, Routledge, 1999.

- H. Foster (ed.), The Anti-Aesthetic. Essays on Postmodern Culture, Bay Press, 1983.

- N. Goodman, Languages of Art. An Approach to a General Theory of Symbols, Bobbs-Merrill, 1976.

- P. Mattick, Art in its time. Theories and practices of modern aesthetics, Routledge, 2003.

- Gout, B., Lopes, D. (Eds.), Routledge Companion to Aesthetics, Routledge, 2013.

- D. Scheunemann (ed.), Avant-garde/ neo-avant-garde, Critical Studies 17, 2005.

- W. Tatarkiewicz, A History of Six Ideas, Springer Science & Business Media, 2012.
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- W. Welsch, Aestheticization Processes: Phenomena, Distinctions and Prospects, 1997.

Information About Part-Time or Distance Study Form

Extent of consultations (Workshops) Hours

Information About Contacting the Lecturer
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B-III – Course Characteristics

Name of Course Archetype and image. Philosophical view on imagering processes

Type of Course Recommended Year/Term

Extent of Course Hours 10 Credits 10

Pre-requisites, Co-requisites,

Equivalence

Study Results Examination Method Presence, activity in discussion Form of Lecturing Lecture

Study Results Examination Form and

Other Requirements

Course Guarantor dr hab. prof. Uwr Ilona Błocian

Involvement of the Guarantor in

Lecturing

Lecturer dr hab. prof. Uwr Ilona Błocian

Brief Course Annotation

The aim of the lecture is to provide knowledge about the relationship between the concepts of archetype and image

belonging to the canon of basic philosophical notions, and at the same time present in contemporary discourses in

the humanities and culture sciences. The aim is also to deepen the consciousness of the importance of these

concepts in the context of the iconic turn and the so-called “civilization of images”. The following issues will be

presented in blocks:

I. the history of the concept of archetype and its ways of understanding it, the evolution of the notion in terms of C.

G. Jung, G. Bachelard, G. Durand and J.-J. Wunenburger;

II. the ontology of an image, an outline of the history of the concept of an image, “image system” in Bergson’s

conception;

III. relationship between the concepts “image - archetype - matrix image.”

Therefore, the aim is also the increasing competence of recognizing the imaginal and symbolic spheres and their

meaning in human life.

Literature and Equipment needed

- J. J. Wunenburger , la Fête , le jeu et le sacré , éd . Universitaire , 1977

- Segal RA Błocian I Kuzmicki A. Collective Structures of Imagination in Jungian Interpretation. Leiden: Brill;

2022.

- C. Chimisso, Cristina. Gaston Bachelard’s Places of the Imagination and Images of Space.

10.1007/978-3-319-52214-2_14, 2017.

- M. T., MacDermott , 'Repetition and difference : poetic invocations of nature in visual art', PhD thesis,

University of Tasmania, 2005.

- Lance S. Owens, "The Hermeneutics of Vision: C. G. Jung and Liber Novus", The Gnostic: A Journal of

Gnosticism, Western Esotericism and Spirituality Issue 3, July 2010

Information About Part-Time or Distance Study Form

Extent of consultations (Workshops) Hours

Information About Contacting the Lecturer
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B-III – Course Characteristics

Name of Course Contemporary Philosophical Anthropology

Type of Course Recommended Year/Term

Extent of Course Hours 10 Credits 10

Pre-requisites, Co-requisites,

Equivalence

Study Results Examination Method Presence, activity in discussion,

preparation of presentation.

Form of Lecturing Seminar

Study Results Examination Form and

Other Requirements

Course Guarantor dr hab. prof. Uwr Ilona Błocian

Involvement of the Guarantor in

Lecturing

Lecturer dr hab. prof. Uwr Ilona Błocian

Brief Course Annotation

The aim of the course is to understand the evolution of contemporary philosophical anthropology towards a strong

emphasis on the importance of imagery, imaging processes in orientation in the environment, the formation of

cognitive strategies and social imaginaries in which we live. The thought of French contemporary philosophy (G.

Durand, J.-J. Wunenburger) creates an extensive panorama of tools for recognizing the meaning of an image in the

practical life of images (socio-political, ethical), the philosophy of images (ontology of image, methodology of

research on image, research on symbolism), corresponding to the conceptions of imagined communities (B.

Anderson) and social imaginaries (Ch. Taylor). These concepts are treated as a certain  proposition in terms of

perceiving man as a being that creates images and symbols and living in the sphere of the imaginal-symbolic

universe, which deepens the understanding of the phenomena of  “civilization of images”.

Literature and Equipment needed

- Wunenburger, Jean-Jacques. « Gilbert Durand : science et expérience de l’imagination symbolique », La

chaîne d'union, vol. 70, no. 4, 2014, pp. 28-37.

- Anderson, Benedict R. O'G. (1991). Imagined communities: reflections on the origin and spread of

nationalism (Revised and extended. ed.). London: Verso. pp. 6–7. ISBN 978-0-86091-546-1. Retrieved 5

September 2010.

- Bauder, H. (2011) Immigration Dialectic: Imagining Community, Economy, and Nation. Toronto: University of

Toronto Press.

- Beck, Ulrich (October 2011). "Cosmopolitanism as Imagined Communities of Global Risk". American

Behavioral Scientist. 55 (10): 1346–1361.

- Taylor, C. (2004). 2 What Is a ‘‘Social Imaginary’’?. In D. Gaonkar, J. Kramer, B. Lee & M. Warner (Ed.),

Modern Social Imaginaries (pp. 23-30). New York, USA: Duke University Press.

Information About Part-Time or Distance Study Form

Extent of consultations (Workshops) Hours

Information About Contacting the Lecturer
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B-III – Course Characteristics

Name of Course Individual and his society. American neo-psychoanalysis

Type of Course Recommended Year/Term

Extent of Course Hours 10 Credits 10

Pre-requisites, Co-requisites,

Equivalence

Study Results Examination

Method

Presence, activity in discussion Form of Lecturing Seminar

Study Results Examination Form

and Other Requirements

Course Guarantor dr hab. prof. Uwr Ilona Błocian

Involvement of the Guarantor in

Lecturing

Lecturer dr hab. prof. Uwr Ilona Błocian

Brief Course Annotation

The aim of the seminar is to present knowledge on the social aspects of American neo-psychoanalysis (E.

Fromm, K. Horney, H. S. Sullivan, H. Lasswell and A. Kardiner). Against the background of classical form of

Freudism, researchers create approaches to the grasps of the process of human development that go beyond

the dominant nature of biological and drive conditions to emphasize the importance of social and cultural

influences and show the relationship into which these groups of conditions enter. A characteristic feature of the

trend is pointing to the ideals of mental health, the optimal conditions in which it is created, as well as research

on neuroses, the "neurotic personality of our times", crime, pathology, including the pathology of political life

and leadership personalities. The aim is therefore to deepen the consciousness of the mutual interaction of the

bio-cultural spheres of the process of human development.

Literature and Equipment needed

- Fromm, E. 1951. The Forgotten Language: An Introduction to the Understanding of Dreams, Fairy tales,

and Myths. (deu. Märchen, Mythen, Träume: Eine Einführung in das Verständnis einer vergessenen

Sprache. Rowohlt-Taschenbuch. 2004

- Fromm, E. 1970. The Crisis of Psychoanalysis: Essays on Freud, Marx and Social Psychology. New York:

Holt, Rinehart and Winston. (deu. Analytische Sozialpsychologie und Gesellschaftstheorie. Frankfurt.

1970).

- Eckardt,M.H. 2006 Karen Horney: a portrait. The American Journal of Psychoanalysis, 2, 105.

- Sullivan, H. S. 1947. Conceptions of Modern Psychiatry. Washington D.C.:William A. White Psychiatric

Foundation. pp. 4-5.
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- Wake, Naoko 2011.: Private Practices: Harry Stack Sullivan, the Science of Homosexuality, and American

Liberalism. Rutgers University Press.

- Marvick, Dwaine. "The Work of Harold D. Lasswell: His Approach, Concerns, and Influence." Political

Behavior, Vol. 2, No. 3, 1980, pp. 219–229.

Information About Part-Time or Distance Study Form

Extent of consultations (Workshops) Hours

Information About Contacting the Lecturer
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B-III – Course Characteristics

Name of Course Philosophical Contexts of Iconic Turn

Type of Course Recommended Year/Term

Extent of Course Hours 10 Credits 10

Pre-requisites, Co-requisites,

Equivalence

Study Results Examination

Method

Presence, activity in discussion,

preparation of presentation.

Form of Lecturing Seminar

Study Results Examination Form

and Other Requirements

Course Guarantor dr hab. prof. Uwr Ilona Błocian

Involvement of the Guarantor

in Lecturing

Lecturer dr hab. prof. Uwr Ilona Błocian

Brief Course Annotation

The iconic turn in the humanities and social sciences was conditioned by the overlapping of influences of

many different philosophical traditions: hermeneutic approaches to symbolic imagination,

phenomenological approaches to the problem of the image, psychoanalytic conceptions of man as a bundle

of drives and symbolic imagination, and many others. The phenomenology of the image and the relationship

between the image and the unconscious ground from which it arises are the main axes of Bachelard’s

philosophy of imagination. The aim of the course is to present how they are related to each other and how

the Bachelardian conception of man as a  being creating images was formed. Its analysis may contribute to

understanding how much contemporary sciences on images relates to the legacy of Bachelard's thoughts

and to what extent they enable understanding the growing importance of image and imagery in

contemporary information society and image civilization.

Literature and Equipment needed

- Bachelard, Gaston (1953), LE MATÉRIALISME RATIONNEL. Paris: Les Presses universitaires de France,

3e édition, 1972, 225 pp. Première édition, 1953.

- Bachelard, Gaston  (1942), L'eau et les rêves. Essai sur l'imagination de la matière. 18e réimpression.

Paris: Librairie José Corti, 1983, 267 pp.

- Chimisso, Cristina (2013) Gaston Bachelard: Critic of Science and the Imagination. Routledge. p. 133.

ISBN 9781136453885

- Wavelet, Jean-Michel (2019). Gaston Bachelard, l'inattendu : les chemins d'une volonté (in French).

Paris. ISBN 978-2-343-18246-9. OCLC 1127647176.

- Lecourt, Dominique (1974). Bachelard, le jour et la nuit, Grasset, Paris, 1974.

- McAllester Jones, (1991). Gaston Bachelard Subversive Humanist: Texts and Readings, University of

Wisconsin Press.

Information About Part-Time or Distance Study Form

Extent of consultations (Workshops) Hours

Information About Contacting the Lecturer
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B-III – Course Characteristics

Name of Course Criticism of Historical Sources in Philosophy

Type of Course Recommended Year/Term

Extent of Course Hours 10 Credits 10

Pre-requisites, Co-requisites,

Equivalence

Study Results Examination

Method

Activity, final essay. Form of Lecturing Lecture

Study Results Examination Form

and Other Requirements

Before most of lectures, students are requested to read brief passages

that are to be discussed during the lecture, so that they can take part in

the discussion. Students write a final essay (a brief detailed analytical

commentary on a selected passage concerning the issue discussed within

the course).

Course Guarantor dr hab. Michał Głowala

Involvement of the Guarantor

in Lecturing

Lecturer dr hab. Michał Głowala

Brief Course Annotation

The course will be focused on the following topics:

1. Introduction
(a) Sources of the very idea of the criticism of historical sources: German 19th century methodology of

history; basic intuitions concerning not taking historical sources at face value.
(b) Evident uses of the source criticism in the history of philosophy: textual criticism in the history of

philosophy; critical editions; issues of authorship, authenticity, chronology; reconstructions of lost
works.

(c) Fundamental questions: what is the relationship between philosophy and its history? What is it to
understand a philosophical text from the past? What is the relevance of source criticism for the
history of philosophy and for philosophy itself?

2. Main approaches to the (c) question
(a) historicism;
(b) philosophy as ideology and the idea of false consciousness; functionalism and the idea of hidden

functions (Kołakowski’s God Owes Us Nothing as an example);
(c) various versions of Begriffsgeschichte and historical semantics; the theoretical framework of Ritter’s

Historisches Wörterbuch der Philosophie;
(d) Morbus hermeneutics according to Schnädelbach;
(e) analytical philosophers‘ approach to the history of philosophy.

3. Problems of concepts
(a) issues of concept identity; substantial vs verbal issues; disagreement and the non-identity of

concepts;
(b) recent developments in the philosophical analyses of disagreement; deep conceptual

disagreement;
(c) internalism and externalism about concepts;
(d) analogical concepts in social sciences;
(e) particular examples of solving concept’s identity issues.
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4. Problems of propositions
(a) Possible strategies facing accusations of non-intelligibility;
(b) Particular examples of interpretations of propositions.

5. Problems of arguments
(a) Basic rules concerning the evaluations of the correctness of arguments; formal correctness of

arguments  and formal schemes; logica utens and logica docens;
(b) Particular examples of evaluation of arguments.

Literature and Equipment needed

- Bryan Frances, The Dual Concepts Objection to Content Externalism, „Americal Philosophical

Quarterly“ 53 (2016), p. 123-138.

- Peter Thomas Geach, Fallacy and Proof and the Rationality of Religion, „Sophia“ 13 (1974), p. 1-4.

- Thomas Geach, History of Philosophy, in H.A. Lewis, Peter Geach: Philosophical Encounters,

Dordrecht: Synthese 1991, p. 45-48.

- Peter Thomas Geach, On teaching logic, „Philosophy“ 54 (1979), p. 5-17.

- John Finnis, Natural Law and Natural Rights, Oxford: Oxford University Press 1980.

Information About Part-Time or Distance Study Form

Extent of consultations (Workshops) Hours

Information About Contacting the Lecturer
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B-III – Course Characteristics

Name of Course Ethics in Research

Type of Course Recommended Year/Term

Extent of Course Hours 10 Credits 10

Pre-requisites, Co-requisites,

Equivalence

Study Results Examination

Method

Verification of the learning

outcomes is based on the control of

attendance and participation in the

discussions initiated by the tutor

and/or participants during the

classes.

Form of Lecturing Lecture

Study Results Examination Form

and Other Requirements

Verification of the learning outcomes is based on the control of

attendance and participation in the discussions initiated by the tutor

and/or participants during the classes. In case of absence on the course,

the participant will be required to write an essay on a topic asked by the

teacher, based on the literature indicated.

Course Guarantor dr hab. Paweł Korobczak

Involvement of the Guarantor

in Lecturing

Lecturer dr hab. Paweł Korobczak

Brief Course Annotation

The educational content includes the following issues: specificity of ethics, code ethics and situational ethics,

the difference between codes of ethics and legal regulations, the competence of the ethics committee and

the competence of the disciplinary committee, selected regulations of the codes of ethics; copyright law and

the ethical dimension of plagiarism, the ethical basis of copyright law, copyright law in the field of scientific

research, border areas: autoplagiarism, the crypto-quotation, ethical aspects of patent law; conflict of

interest in scientific research; problems of research ethics related to various fields: closed scientific

environment, questionnaire questions (indirect questions, hidden intentions of the question, abuse of trust);

mobbing (sexuality, carnality, verbal mobbing, types of mobbing specific to the university environment, use

of institutional advantage: teacher-student relationship, supervisor-doctoral student, more experienced

scientist-less experienced); scientific research involving human beings; animals as a subject of scientific

research.

Literature and Equipment needed

- Reijers, W., Wright, D., Brey, P. et al. Methods for Practising Ethics in Research and Innovation: A

Literature Review, Critical Analysis and Recommendations. Sci Eng Ethics 24, 1437–1481 (2018).

- Albrechtslund, A. (2007). Ethics and technology design. Ethics and Information Technology, 9(1),

63–72.

- Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. (2001). Principles of biomedical ethics. Oxford: Oxford University

Press.

- Bitay, B., Brandtand, D., & Savelsberg, E. (2005). The global validity of ethics: Applying ethics to

engineering and technology development. IFAC Proceedings Volumes (IFAC-PapersOnline), 16,

19–24.

204204



- Flipse, S. M., van der Sanden, M. C. A., & Osseweijer, P. (2013). The why and how of enabling the

integration of social and ethical aspects in research and development. Science and Engineering

Ethics, 19(3), 703–725.

- Van de Poel, I. (2009). Values in engineering design. Philosophy of technology and engineering

sciences. In: A. Meijers (Ed.), Handbook of the philosophy of science (pp. 973–1006). Amsterdam:

Elsevier.

Information About Part-Time or Distance Study Form

Extent of consultations (Workshops) Hours

Information About Contacting the Lecturer
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B-III – Course Characteristics

Name of Course Practical Philosophy

Type of Course Recommended Year/Term

Extent of Course Hours 10 Credits 10

Pre-requisites, Co-requisites,

Equivalence

Extended knowledge of philosophy (both systematic and historical),

mastery of philosophical terminology, of argumentation in favor of one’s

own standpoints, and of critical analysis of other standpoints.

Study Results Examination

Method

A practical exam (written). Form of Lecturing Lecture

Study Results Examination Form

and Other Requirements

Course Guarantor prof. dr hab. Damian Leszczyński

Involvement of the Guarantor

in Lecturing

Lecturer prof. dr hab. Damian Leszczyński

Brief Course Annotation

The course has two aims, related to the two relevant aspects of the very term ‘practical’.

On the one hand, practical philosophy, as opposed to theoretical philosophy, comprises the areas in which

strict (in a sense relevant to philosophy and not to formal sciences) and logically rigorous knowledge is hard

to obtain, so that one can know only roughly and more or less. In other words, the areas related to everyday

functioning of man in the surrounding world (called Lebenswelt or civitas terrena) for which it is necessary to

take into account the level of common sense or natural attitude. The answers this attitude tends to offer are

certain from a pragmatic point of view, but somewhat general and in terms that on closer philosophical

scrutiny turn out to be not so clear. The investigation, however, of these answers and what makes them

possible, or the subjective presuppositions thanks to which our everyday life works, enables us to establish

some optimal conditions of our functioning within it, something like Descartes’ provisional ethics,

comprehending also methodological issues – in particular, methods of philosophical investigation in the

present form of reality – overregulated, centralized and leaving little space for individual freedom which is

indispensable for a sound philosophical work.

It is here that the other aspect of practicality occurs – it is about mastering a skill to ensure means and space

for philosophical work. Since at present philosophical investigation is entangled in naturally prolific

bureaucratic procedures, one should learn how to make a good use of this basically detrimental and hostile

system; this boils down to the skill of gaining some means for research from the system. As far as the public

high school system presupposes that one tries to get financial aid “begging” at various institutions, one

should be prepared to this sort of enterprise of getting financial aid for research projects. This in turn

requires a recognition of the formal aspect of the enterprise – the way in which one should apply to be

effective. This is what the course is finally about.

Literature and Equipment needed
- Augustine A. & Walsh P. G. (2013). De civitate dei. Oxbow Books.
- Schopenhauer, A. (2021). Essays of arthur schopenhauer : the art of controversy (esprios

classics). BLURB.
- Sunzi S. (2014). The art of war : illustrated edition (Illustrated). Fall River Press.
- Nakamura, F. (2020), 100 Maksym o Dezinformacji. Chiaroscuro Publishing.
- V. Volkoff, V. (1999). Petite histoire de la désinformation Editions du Rocher.
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Information About Part-Time or Distance Study Form

Extent of consultations (Workshops) Hours

Information About Contacting the Lecturer
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B-III – Course Characteristics

Name of Course Great Philosophical Disputes

Type of Course Recommended Year/Term

Extent of Course Hours 10 Credits 10

Pre-requisites, Co-requisites,

Equivalence

Study Results Examination

Method

Attendance, Discussion about the
materials provided by the lectures
in each class. The presentation of a
philosophical dispute related to
one’s own doctoral research.

Form of Lecturing Lecture

Study Results Examination

Form and Other Requirements

The successful completion of the course depends on attendance and the

in-class presentation of a philosophical dispute related to the student’s

doctoral research project.

Course Guarantor dr Urszula Lisowska

Involvement of the Guarantor

in Lecturing

Lecturer dr Urszula Lisowska

Brief Course Annotation

The course includes two components:
1. An overview of selected philosophical disputes prepared by the lecturer.
2. The presentation of the disputes related to students’  doctoral research projects.

Topics to be included in Part 1 are:
Is political philosophy possible? Philosophy and/vs. politics.
Are there universal values (the case of women rights)? Universalism versus relativism.
How much of an animal is there in a political animal? Zoe and/vs. bios.
(Why) Should we care about the environment? Polis and/vs. physis.

Part 2: Philosophical disputes related to students’ doctoral research projects.

Literature and Equipment needed

- H. Arendt, Philosophy and Politics, “Social Research”, Vol. 57, No. 1 (1990), pp. 73–103.
- B. Latour, Politics of Nature: How to Bring the Sciences Into Democracy, transl. C. Porter, Harvard

University Press: Cambridge, Massachusetts, London, England 2004, pp. 9-53.
- M. C. Nussbaum, Not for Profit. Why Democracy Needs Humanities, Princeton University Press:

Princeton and Oxford 2010, pp. 1–11, 24–31, 47–56.
- L. Strauss, What is Political Philosophy?, “The Journal of Politics”, Vol. 19, No. 3 (1957), pp. 343–368.

S. Benhabib, Situating the Self. Gender, Community and Postmodernism in Contemporary Ethics,
Polity Press: Cambridge, Malden 2007 (1992) – fragments.

- M. C. Nussbaum, A. Sen, Internal Criticism and Indian Rationalist Traditions [, WIDER Working Paper,
WP 30 1987, https://www.wider.unu.edu/sites/default/files/WP30.pdf;

- S. M. Okin, “Is Multiculturalism Bad for Women?”, [in:] J. Cohen, M. Howard, M. C Nussbaum (eds.),
Is Multiculturalism Bad for Women, Princeton University Press: Princeton, New Jersey 1999, pp.
7-24.
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- I. M. Young, “Asymmetrical Reciprocity: on Moral Respect, Wonder, and Enlarged Thought”, [in:]
Judgment, Imagination and Politics. Themes from Kant and Arendt, R. Beiner, J. Nedelsky (eds.).

- Rowman & Litllefield Publishers, Inc.: Lanham, Oxford 2001, pp. 205–228.
- L. M. G. Zerilli, “Relativism and the New Universalism: Feminists Claim the Right to Judge”, [in:]

eadem, A Democratic Theory of Judgment, The University of Chicago Press: Chicago and London
2016, pp. 163-183.

- H. Arendt, The Human Condition, second edition, The University of Chicago Press: Chicago & London

1998 (1958), pp. 96-101.

- G. Agamben, Homo Sacer. Sovereign Power and Bare Life, transl. D. Heller-Roazen, Stanford

University Press: Stanford 1998, pp. 1–12.

- R. Braidotti, The Posthuman, Polity Press: Cambridge 2013, pp. 186–197.

- D. Coole, S. Frost, “Introducing the New Materialisms”, [in:] D. Coole, S. Frost (eds.), New

Materialisms. Ontology, Agency, Politics, Duke University Press: London  2010, pp. 1–43.

- M. Foucault, “Lecture 11: 17th March 1976”, [in:] idem, Society Must be Defended. Lectures at

Collège de France, 1975-1976, transl. D. Macey, Picador: New York 2003, pp. 239–263.

- B. Latour, Politics of Nature: How to Bring the Sciences Into Democracy, transl. C. Porter, Harvard
University Press: Cambridge, Massachusetts, London, England 2004, pp. 9-53.

- J. M. Meyer, Political Nature. Environmentalism and the Interpretation of Western Thought, The MIT
Press: Cambridge, Massachusetts, London, England 2001 – fragments.

- J. W. Moore, “Introduction: Anthropocene or Capitalocene? Nature, History, and the Crisis of
Capitalism”, [in:] Anthropocene or Capitalocene? Nature, History, and the Crisis of Capitalism, J.W.
Moore (ed.), PM Press: Oakland, CA, 2016, pp. 1–11.

- A. Naess, The Shallow and the Deep, Long-Range Ecology Movement. A Summary, “Inquiry” 16
(1973), pp. 95–100.

Information About Part-Time or Distance Study Form

Extent of consultations (Workshops) Hours

Information About Contacting the Lecturer
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B-III – Course Characteristics

Name of Course Aesthetic Dimensions of the Political

Type of Course Recommended Year/Term II/3

Extent of Course Hours 10 Credits 10

Pre-requisites, Co-requisites,

Equivalence

Study Results Examination

Method

A presentation on one of the

readings from the reading list (or a

relevant reading suggested by the

student).

Form of Lecturing Lecture

Study Results Examination Form

and Other Requirements

The successful completion of the course depends on attendance and the

in-class presentation about one of the readings from the reading list (or a

relevant reading suggested by the student).

Course Guarantor dr Urszula Lisowska

Involvement of the Guarantor

in Lecturing

Lecturer dr Urszula Lisowska

Brief Course Annotation

The course will be focused on the following topics:

1. Political interpretations of Kantian judgment of taste.

2. The politics of aesthetics as the distribution of the sensible – Jacques Rancière.

3. Politics as a design discipline – Crispin Sartwell’s political aesthetics.

4. Aesthetics instead of politics – Frank R. Ankersmit’s aesthetic politics.

5. Criticisms – Walter Benjamin, Karl R. Popper.

Literature and Equipment needed

- H. Arendt, Lectures on Kant’s Political Philosophy, Chicago: The Chicago University Press 1992 (1982);

- I. Kant, Critique of Judgment, transl. W.S. Pluhar, Indianapolis/Cambridge: Hackett Publishing

Company 1987.

- F. Schiller, On the Aesthetic Education of Man, transl. K. Tribe, Penguin Classics 2016.

- J. Rancière, Disagreement. Philosophy and Politics, trans. J. Rose, University of Minnesota Press:

Minneapolis-London 1999.

- J. Rancière, The Politics of Aesthetics. The Distribution of the Sensible, transl. G. Rockhill, Bloomsbury:

London 2013.

- C. Sartwell, Political Aesthetics, Ithaca and London: Cornell University Press 2010.

- F. R. Ankersmit, Aesthetic Politics. Political Philosophy Beyond Fact and Value, Stanford: Stanford

University Press 1996.

- W. Benjamin, The Work of Art in the Age of its Mechanical Reproduction and Other Writings on

Media, M. W. Jennings, B. Doherty, T. Y. Levin (eds.), transl. E. Jephcott, R. Livingstone, H. Eiland et al.

(The Belknap Press of Harvard University Press: Cambridge, MA, London, England 2008.

- K. R. Popper, The Open Society and Its Enemies, Volumes I and II, Routledge: London and New York

1966.

Information About Part-Time or Distance Study Form

Extent of consultations (Workshops) Hours

Information About Contacting the Lecturer
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B-III – Course Characteristics

Name of Course Contemporary Political Ontologies

Type of Course Recommended Year/Term

Extent of Course Hours 10 Credits 10

Pre-requisites, Co-requisites,

Equivalence

Study Results Examination

Method

Activity, final essay, essay interview. Form of Lecturing Lecture

Study Results Examination Form

and Other Requirements

The student has to write a final essay. In addition, the lecturer will

conduct a conversation with the student about the issues raised in the

essay.

Course Guarantor dr hab. Mariusz Turowski

Involvement of the Guarantor

in Lecturing

Lecturer dr hab. Mariusz Turowski

Brief Course Annotation

The course will be focused on the following topics:

1. Contemporary political ontologies.  An introduction.

2. Laclau: the "rhetorical" ontology of social antagonism.

3. Hardt and Negri: the ontology of bio-power.

4. Agamben: the ontology of "bare life".

5. Lacan: the Ontology of the Real.

Literature and Equipment needed

- Mihai, M (ed.), McNay, L, Marchart, O, Norval, A, Paipais, V (ed.), Prozorov, S & Thaler, M (ed.) (2017)

"Democracy, critique and the ontological turn", Contemporary Political Theory, vol. 16, no. 4, pp.

501-531.

- Paipais, V. (2016) Political Ontology and International Political Thought: Voiding a Pluralist World.

Basingstoke: Palgrave McMillan.

- Prozorov, S. (2013) Ontology and World Politics: Void Universalism I, London and New York: Routledge.

- Laclau, E. (2005) On Populist Reason. London: Verso.

- Laclau, E. (2014) The Rhetorical Foundations of Society. London; New York: Verso.

- Hardt, M., Negri A. (2001) Empire. Cambridge, MA.: Harvard University Press.

- Laclau, E. (2001) Can immanence explain social struggles? “Diacritics”, 2001.

- Agamben, G. (1999) Potentialities. Collected Essays in Philosophy. Stanford: Stanford University Press.

- Agamben, G. (2005) The Time That Remains: A Commentary on the Letter to the Romans. trans. P.

Dailey. Stanford: Stanford University Press.

- Agamben, G. (2015) Stasis: Civil War as a Political Paradigm. Stanford: Stanford University Press.

- Stavrakakis, Y. (1999), Lacan and the Political. London: Routledge.

- Homer, S. (2005) Lacan. London and New York: Routledge.

Information About Part-Time or Distance Study Form

Extent of consultations (Workshops) Hours

Information About Contacting the Lecturer
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B-III – Course Characteristics

Name of Course Social Order and the Struggle for Recognition: Contemporary Approaches

in Political Philosophy

Type of Course Recommended Year/Term

Extent of Course Hours 10 Credits 10

Pre-requisites, Co-requisites,

Equivalence

Study Results Examination

Method

Attendance on the lectures. A
presentation on one of the texts
from the reading list as given by the
lecturer (or a relevant reading
suggested by the student).

Form of Lecturing Lecture

Study Results Examination

Form and Other Requirements

The successful completion of the course depends on attendance and the

in-class presentation about one of the readings from the reading list as

given by the lecturer (or a relevant reading suggested by the student).

Course Guarantor dr hab. Mariusz Turowski

Involvement of the Guarantor

in Lecturing

Lecturer dr hab. Mariusz Turowski

Brief Course Annotation

The course will be focused on the following topics:

1. Historical background – Hegelian theory of recognition.

2. Historical background – theories of social order.

3. Contemporary debates on recognition .

4. Contemporary approaches to social order.

Literature and Equipment needed

- G. W. F. Hegel, Phenomenology of the Spirit, transl. A. V. Miller, Oxford: Clarendon Press, 1977 [1807]

[selected fragments].

- G. W. F. Hegel, Elements of the Philosophy of Right, transl. H. B. Nisbet. Cambridge: CUP, 1991 [1821]

[selected fragments].

- Ch. Taylor, ‘The Politics of Recognition’, [in:] Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition,

ed. Amy Gutmann. Princeton: Princeton University Press, 1994, pp. 25-73.

- A. Honneth, The Struggle for Recognition: The Grammar of Social Conflicts, Cambridge: Polity, 1995

[selected fragments].

- N. Fraser, Justice Interruptus: Critical Reflections on the “Postsocialist” Condition, New York:

Routledge, 1997.

- Selected readings from: Theories of Social Order: A Reader, Second Edition, ed. M. Hechter, Ch.

Horne, Stanford: Stanford University Press, 2003, 2009.

Information About Part-Time or Distance Study Form

Extent of consultations (Workshops) Hours

Information About Contacting the Lecturer
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B-III – Course Characteristics

Name of Course Methodology of Social Science: A Historical Perspective

Type of Course Recommended Year/Term

Extent of Course Hours 10 Credits 10

Pre-requisites, Co-requisites,

Equivalence

Study Results Examination

Method

Attendance and oral presentation: a
contemporary socio-political issue
analysed from the perspective of
one of the discussed methodologies

Form of Lecturing Lecture

Study Results Examination Form

and Other Requirements

The successful completion of the course depends on attendance and the

in-class presentation about one of the readings from the reading list as given by

the lecturer (or a relevant reading suggested by the student).

Course Guarantor dr hab. Mariusz Turowski

Involvement of the Guarantor

in Lecturing

Lecturer dr hab. Mariusz Turowski

Brief Course Annotation

The course will be focused on the following topics:

1. Utilitarianism.

2. Karl R. Popper’s critical rationalism.

3. Michel Foucault’s analysis of power-knowledge.

4. Phenomenology as a methodology of social science.

5. Rosi Braidotti’s cartographic methodology.

Literature and Equipment needed

- J. Bentham, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, Jonathan Bennett 2017,

https://www.earlymoderntexts.com/assets/pdfs/bentham1780.pdf [selected fragments];

- J. S. Mill, Utilitarianism, Jonathan Bennett 2017,

https://www.earlymoderntexts.com/assets/pdfs/mill1863.pdf [selected fragments];

- J. S. Mill, On Liberty, Batoche Books: Kitchener 2001 [selected fragments].

- K. R. Popper, Objective Knowledge, Oxford: The Clarendon Press, 1972 [selected fragments];

- K. R. Popper, The Open Society and Its Enemies, Fourth Edition, New York: Harper & Row, 1962 [selected

fragments].

- M. Foucault, Discipline and Punish, transl. A. Sheridan, London: Allen Lane, 1977 [selected fragments];

- M. Foucault, The History of Sexuality. Volume 1: an Introduction, transl. R. Hurely, New York: Pantheon

Books, 1978 [selected fragments].

- H. Arendt, “What is Freedom?”, [in:] eadem, Between Past and Future. Six Exercises in Political Thought,

New York: The Viking Press, 1961, pp. 143–171;

- H. Arendt, The Human Condition, second edition, The University of Chicago Press: Chicago & London 1998

(1958) [selected fragments].

- R. Braidotti, The Posthuman, Cambridge: Polity Press 2013 [selected fragments];

- R. Braidotti, Nomadic Subjects, Embodiment and Sexual Difference in Contemporary Feminist Theory,

Second Edition, Columbia University Press, 2011 [selected fragments].

Information About Part-Time or Distance Study Form
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Extent of consultations (Workshops) Hours

Information About Contacting the Lecturer
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B-III – Course Characteristics

Name of Course Mysticism in Eastern Christianity

Type of Course Recommended Year/Term

Extent of Course Hours 10 Credits 10

Pre-requisites, Co-requisites,

Equivalence

Study Results Examination Method The primary verification method is a

continuous assessment of the

student’s work in debates

summarizing the theses presented

during lectures.

In addition, students write an essay

related to the research areas of the

course after agreeing on the details

with the lecturer.

Form of Lecturing Lecture

Study Results Examination Form and

Other Requirements

Student assessment is based on active participation in the debates that

conclude each lecture. In individual cases, especially related to possible

absences, it is possible to obtain a grade based on an essay relating to the

research area of the course. All conditions associated with this should be

agreed upon in advance with the lecturer.

Course Guarantor dr Paweł Wróblewski

Involvement of the Guarantor in

Lecturing

Lecturer dr Paweł Wróblewski

Brief Course Annotation

The lecture is dedicated to the attempt to examine the relationship of mysticism in the Eastern tradition of

Christianity, especially in its representative form, which is Hesychasm, to philosophy, especially in the context of the

relationship between ontology and epistemology. The course is particularly devoted to:

(1) A comparative analysis of selected fragments of the texts attributed to Anthony the Hermit (3rd/4th cent.) as

the initial patristic form of Hesychasm and its most mature version by Gregory Palamas (13th/14th cent.)

concerning their philosophical counterpoints, that is, in turn, ancient Greek philosophy and medieval scholasticism;

(2) A consideration whether Hesychasm retains any relation to contemporary approaches to philosophy, especially

phenomenology and applied fields . It is proposed to work with texts using genetic and hermeneutic methods.

Literature and Equipment needed

TEXTS AND TRANSLATIONS

- St Antony the Great, On the Character of Men and on the Virtuous Life: One Hundred and Seventy Texts,

[in:] Palmer G. E. H., Ware K., Sherrard Ph. (eds), The Philokalia: The Complete text compiled by St

Nikodimos of the Holy Mountain and St Makarios of Corinth, Vol. 1, Faber and Faber 1979, p. 327-355.

- St Gregory Palamas, The Declaration of the Holy Mountain in Defence of Those who Devoutly Practice a Life

of Stillness, [in:] Palmer G. E. H., Ware K., Sherrard Ph. (eds), The Philokalia: The Complete text compiled by

St Nikodimos of the Holy Mountain and St Makarios of Corinth, Vol. 4, Faber and Faber 1995, p. 418-425.

SECONDARY SOURCES

215215



- J. Wortley, An introduction to the Desert Fathers, Cambridge University Press 2019, obligatory p. 1-27,

48-55.

- R. E. Sinkewicz, The concept of spiritual perception in Gregory Palamas first Triad in defence of the Holy

Hesychast, Христианский Восток 1 (7) 1999, p. 374-390 (optional text).

- D. Chițoiu, Can St Gregory Palamas’ “Appeal to Experience” be Considered as Radical Phenomenology?, [in:]

Athanasopoulos C. (ed.), Orthodox Mysticism and Asceticism: Philosophy and Theology in St Gregory

Palamas’ Work, Cambridge Scholars Publishing 2020, p. 106-119.

- Ch. D. L. Johnson, The Globalization of Hesychasm and the Jesus Prayer: Contesting Contemplation,

Continuum International Publishing Group 2010, p. 152-175 (optional text).

Information About Part-Time or Distance Study Form

Extent of consultations (Workshops) Hours

Information About Contacting the Lecturer
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