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Dziekanat

 pok. 28, pani Małgorzata Oleszczuk

przyjmuje interesantów od wtorku do piątku, godz. 11:00 – 14:00

 
 pok. 29, dr hab. Piotr Giza, Prodziekan ds. studenckich

 wtorek 13.00-14.00, czwartek, 10.00-11.00

• Aktualności, ważne informacje dla studentów: http://wfis.umcs.lublin.pl

W szczególności: http://wfis.umcs.lublin.pl/archives/category/ogloszenia-ogolne-dziekanatu

 Pomoc materialna:

 http://www.umcs.lublin.pl/pomoc_materialna (informacje, druki)

 Pomoc materialna przysługuje studentowi, w którego rodzinie dochód miesięczny na jedną osobę w 

2011 nie przekroczył kwoty ok. 780 PLN netto 

oraz który złoży komplet wymaganych dokumentów do ostatniego dnia danego miesiąca (przychód i 

dochód za 2011, zaświadczenie o prowadzeniu/nie prowadzeniu działalności gospodarczej w 2011 oraz 

wypełniony i podpisany kalkulator dochodów)

 kognitywistyka.umcs.lublin.pl

http://wfis.umcs.lublin.pl/


  

Zajęcia fakultatywne

 Philosophy of the Internet I (SiL), dr hab. Piotr Giza, WY/LAB, I semestr 2012/13; 
 Umysł w świecie znaków (ZiJ), dr hab. Zbysław Muszyński, WY, I semestr 2012/13;
 Umysł – język – świat (ZiJ, SiL), dr Piotr Konderak, WY; czwartki, 8:00-9:30, s.201
 Metafora jako narzędzie poznania (ZiJ), dr hab. Maciej Kociuba, WY, I semestr 2012/13

oraz powiązane z kognitywistyką:
● Historia problemu psychofizycznego (ZiJ, SiL), dr hab. Marek Hetmański, WY I semestr 2012/13
● Metodologia badań medioznawczych, (ZiJ), dr Maciej Rajewski, WY, I semestr 2012/13

Zapisy:

http://zapisy.routenet.pl

1. wypełnij formularz rejestracyjny dla studentów I roku

2. zaloguj się i wybierz fakultet:

- I semestr: 1 fakultet

- w ciągu studiów 10 przedmiotów fakultatywnych, 5 dedykowanych ścieżce kształcenia

3. terminy zapisów: 28.IX – 8.X.2012 (I termin) 9.X-15.X.2012 (II termin)

Fakultet odbędzie się, jeśli zapisze się przynajmniej 20 osób. kognitywistyka.umcs.lublin.pl



  

Zajęcia inne

 Język angielski realizuje Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych, Radziszewskiego 18, 

(D.S. 'AMOR' k/Chatki Żaka);  tel. 81 533 33 63
 30h semestr zimowy + 30h semestr letni
 Informacje: 4.X, godz. 8:00, Aula, mgr Dorota Gibka, mgr Elżbieta Puzia
 Wychowanie fizyczne: realizuje Centrum Kultury Fizycznej UMCS, ul. Langiewicza 22, tel. 81 533 71 

99; 
 15h semestr zimowy + 15h semestr letni; 
 zapisy na zajęcia WF: http://www.wf.net.pl; od 4 (godz. 10:00) do 7 października 2012 r.
 Prawo autorskie i ochrona własności intelektualnej, dr Monika Torczyńska, 15 h WY, I semestr
 Szkolenie biblioteczne: http://biblioteka.kampus.umcs.lublin.pl/moodle/, Biblioteka Główna UMCS, 

ul. Radziszewskiego 11
 Wymagane zaliczenie testu online;
 Terminy: test od 22.10.2012 do 04.11.2012, termin składania indeksów przez starostę roku 05-

09.11.2012, kontakt: mgr Urszula Poślada

kognitywistyka.umcs.lublin.pl
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System Jakości Kształcenia

 http://sjk.umcs.lublin.pl 
 Opisy przedmiotów w kategoriach efektów kształcenia
 Sylabusy przedmiotów 2012/13: http://syjon-1.umcs.lublin.pl (plany studiów, wyszukiwarka 

sylabusów)
 Ankiety studenckie

kognitywistyka.umcs.lublin.pl



  

O kognitywistyce

http://kognitywistyka.umcs.lublin.pl 

http://cognitivescience.umcs.lublin.pl

kognitywistyka.umcs.lublin.pl



  

Starosta roku

 pozostaje w stałym kontakcie z Dziekanatem (i przyjmowany jest poza kolejnością)
 Odpowiada za sprawy organizacyjne, jak: pobieranie kart egzaminacyjnych, składanie indeksów po sesji 

oraz odbieranie ich, przedłużanie ważności legitymacji etc.
 Utrzymuje kontakt z Samorządem Studentów
 W najbliższym czasie: zbiera podpisane ślubowania i potwierdzenia odbioru indeksów i legitymacji
 Zgłasza się do Dziekanatu, by pobrać listy na zapisy na zaświadczenia
 Odbiera z Dziekanatu legitymacje

Starosta proszony jest o kontakt z Kierownikiem Dziekanatu (pok. 8)

kognitywistyka.umcs.lublin.pl



  

 Może warto się zaangażować?

Studenckie koła naukowe, w szczególności Koło Kognitywistyki UMCS 

(http://bacon.umcs.lublin.pl/~kognitywistyka)

• Seminarium Kognitywistyczne UMCS

• Festiwal Nauki / Otwarte Drzwi UMCS

• Redakcja strony internetowej 

• Konferencje naukowe

kognitywistyka.umcs.lublin.pl



  

 Życzymy Państwu satysfakcji z podjętych studiów...
...i wytrwałości w pracy

Zespół kognitywistyki:

Prof. dr hab. Jacek Paśniczek, prof. dr hab. Wiesław Kamiński, prof. dr hab. Henryk Kardela, dr hab. Piotr 

Giza, dr hab. Marek Hetmański, dr hab. Andrzej Kapusta, dr hab. Andrzej Łukasik, dr hab. Zbysław 

Muszyński, dr Jacek Gurczyński, dr Piotr Konderak, dr Barbara Trybulec, dr Marcin Wolski

kognitywistyka.umcs.lublin.pl
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