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Opis przedmiotu Wykład prezentuje problemy z teorii i praktyki 
podejmowania decyzji ze szczególnym akcentem na 
zagadnienia poznawcze. Są one omówione w ramach 
teorii racjonalności działań praktycznych i 
poznawczych człowieka. Omawiana jest struktura 
sytuacji problemowej jednostek i grup, w której dla 
podjęcia decyzji niezbędny jest dostęp do 
odpowiednich informacji oraz posiadanie właściwych 
kompetencji poznawczych. Podjęta jest klasyfikacja 
decyzji oraz sposobów rozwiązywania problemów – 
decyzje opisowe, wyjaśniające, przewidujące i 
oceniające. Analizowane są: czynności wnioskowania,
uzasadniania, percepcja ryzyka, intuicja, wybór, 
wartościowanie. Prezentowane są również 
ekonomiczne, politologiczne, matematyczne 
(statystyczne) i informatyczne teorie i modele 
dokonywania decyzji. Omawiane są modele 
wspomagające podejmowanie decyzji w zarządzaniu, 
gospodarce czy polityce. 
     Tematyka wykładów:
1. Decyzje jako składowa działania 
2. Struktura decyzji: opis sytuacji, wyjaśnianie, 
szacowanie ryzyka, przewidywanie, wybór.
3. Niepewność i pewność wiedzy, dostęp do 
informacji i danych. Określanie prawdopodobieństwa 
zdarzeń.
4. Ryzyko – jego percepcja, pojmowanie, mierzenie 
oraz przewidywanie. 
5. Wzrost niepewności i ryzyka przyczyną trudności 
w podejmowaniu decyzji.
6. Strategie racjonalnego działania podczas 
podejmowania decyzji; działania nieracjonalne. . 
7. Dyskusje na temat racjonalności w filozofii, 
kognitywistyce, ekonomii, polityce
8. Podejmowanie decyzji w działalności 
gospodarczej, publicznej, politycznej, naukowej. 
9. Kulturowe zróżnicowanie strategii podejmowania 
decyzji.

Efekty kształcenia wiedza (max. 5): metoda EK 



weryfikacji kierunkowe

Zna i definuje podstawowe terminy z zakresu 
psychologicznych i ekonomicznych teorii decyzji

Test i 
egzamin

K2_W02, 
K2_W04

Opisuje jednostkę i grupę jako naturalny system 
podejmowania decyzji o uwarunkowaniach estrony 
środowiska społecznego 

Test i 
egzamin

K2_W11

Wie o interdyscyplinarnym charakterze badań nad 
decydowaniem

Test i 
egzamin

K2_ W05

Zna filozoficzne koncepcje i współczesne spory 
wokół racjonalności poznawczej i praktycznej 
człowieka i umie je łączyć z kognitywistycznymi 
badaniami

egzamin K2_W07
K2_W10
K2_W12

umiejętności:

Umie gromadzić, analizować i integrować informacje 
o poznawczych aspektach podejmowania decyzji w 
ramach poszczególnych teorii decydowania

uczesnictwo 
w 
konwersatoriu
m, test

K2_U02
K2_U03

Umie rozpoznawać i oceniać różne stopnie 
prawdopodobieństwa, ryzyka i niepewności w 
podejmowaniu różnych decyzji; wykorzystuje tę 
umiejętność w sytuacjach praktycznych

Test i 
egzamin

K2_U09, 
K2_U10,
K2_U16

Potrafi przytoczyć argumentację za racjonalnością 
(względnie nieracjonalnością) podejmowania decyzji 
rozpatrywanych w dziedzinach ekonomii, psychologii
i polityki

dyskusja na 
kw, egzamin

K2_U11

kompetencje społeczne:

W zespole interdyscyplinarnym potrafi podejmować 
decyzje w oparciu o dostępne informacje

Ocena w 
oparciu o 
zaangażowani
e w zajęcia

K2_K05

Skutecznie planuje własne działanie i podejmuje w 
nim decyzje biorąc odpowiedzialność za 
konsekwencje decyzji

Ocena w 
oparciu o 
zaangażowani
e w zajęcia

K2_K06, 
K2_K07

Krytycznie ocenia w wybranych działaniach 
społecznych racjonalność i nieracjonalność podjętych 
decyzji

Uczestnictwo 
w zajęciach

K2_K03
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Punkty ECTS 4

Ogólna forma zaliczenia Test zaliczeniowy oraz egzamin ustny

Warunki zaliczenia Aktywność na konwersatorium, 75 % poprawnych 
odpowiedzi na teście zaliczeniowym oraz 75% na 
egzaminie ustnym

Język wykładowy polski
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