
Załącznik nr 2 (kompetencje społeczne)

Odniesienie kierunkowych efektów kształcenia do obszarowych efektów kształcenia dla obszaru lub obszarów kształcenia
przyporządkowanych temu kierunkowi

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Nazwa kierunku studiów: kognitywistyka

Poziom kształcenia: studia II stopnia

Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Symbol
efektów

kierunkowy
ch

kierunkowe efekty kształcenia- opis słowny
odniesienie do
obszarowych

efektów kształcenia
w Krajowych

Ramach Kwalifikacji

nazwa modułu/modułów realizujących
poszczególne efekty kształcenia

K2_K01 Rozumie potrzebę systematycznego poszerzania swojej 
interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności 

H2A_K01, 
S2A_K06

Filozofia kognitywistyki, psychologia 
rozwojowa, językoznawstwo ogólne, 
Human Problem Solving, 
neuropsychologia, Mindreading, neuro- i 
psycholingwistyka, Neuroaesthetics, 
fizyczne podstawy procesów 
poznawczych, seminarium, Cognitive 
Semantics, Natural Language Processing, 
Origins of Signs and Language

K2_K02 Śledzi najnowsze osiągnięcia i wyniki badań w ramach 
kognitywistyki i dyscyplin powiązanych

S2A_K01, 
S2A_K06,

Filozofia kognitywistyki, językoznawstwo 
ogólne, kognitywne aspekty komunikacji,
teorie badania świadomości, 



neuropsychologia, Mindreading, 
Neuroaesthetics, fizyczne podstawy 
procesów poznawczych, seminarium, 
systemy eksperckie, język w działaniu

K2_K03 Rozwija w sobie zdolność krytycznej oceny dostępnych 
informacji biorąc pod uwagę także wiarygodność źródeł

S2A_K06 Filozofia kognitywistyki, psychologia 
rozwojowa, językoznawstwo ogólne, 
kognitywne aspekty komunikacji, 
antropologia poznawcza, teorie badania 
świadomości, Mindreading, neuro- i 
psycholingiwstyka, Neuroaesthetics, 
kognitywne teorie decyzji, fizyczne 
podstawy procesów poznawczych, 
seminarium, formalne analizy języka 
naturalnego, Cognitive Semantics, 
systemy eksperckie, język w działaniu, 
Origins of Signs and Language, warsztaty 
medialne

K2_K04 Podejmuje działania popularyzujące kognitywistykę, 
upowszechniając jej osiągnięcia

H2A_K01 Filozofia kognitywistyki, Human Problem 
Solving, Mindreading, Neuroaesthetics, 
praktyki, systemy eksperckie, Natural 
Language Processing, warsztaty medialne

K2_K05 Współpracuje w zespołach interdyscyplinarnych, podejmując 
się różnych ról

H2A_K02 Neuropsychologia, kognitywne teorie 
decyzji, neuromodelowanie, Origins of 
Signs and Language, neuromodelowanie 
rozszerzone

K2_K06 Rozwija swoje zdolności organizacyjne, planując własne 
działania i organizując działania grupowe - zgodnie z 
ustalonymi priorytetami 

H2A_K02, 
H2A_K03

Filozofia kognitywistyki, Human Problem 
Solving, kognitywne aspekty komunikacji,
teorie badania świadomości, 
Mindreading, Neuroaesthetics, 
kognitywne teorie decyzji, Origins of 



Signs and Language, warsztaty medialne
K2_K07 Podejmuje odpowiedzialne działania licząc się ze społecznymi

konsekwencjami wykorzystania  zdobytej wiedzy i 
umiejętności 

H2A_K04, 
S2A_K05

Filozofia kognitywistyki, 
neuropsychologia, praktyki, kognitywne 
teorie decyzji, warsztaty medialne

K2_K08 Działa na rzecz społeczności (akademickiej, lokalnej etc.) H2A_K02 językoznawstwo ogólne, praktyki, Netural
Language Processing, Origins of Signs 
and Language, warsztaty medialne

K2_K09 Szanuje pracę intelektualną respektując prawa autorskie i 
własność intelektualną

H2A_K04 Filozofia kognitywistyki, psychologia 
rozwojowa, Human Problem Solving, 
kognitywne aspekty komunikacji, teorie 
badania świadomości, neuro- i 
psycholingwistyka, seminarium, systemy 
eksperckie


