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Opis przedmiotu Celem kursu jest ukazanie neurobiologicznych i 
psychologicznych podstaw społecznej interakcji i 
komunikacji oraz problemów jakie niesie ze sobą 
zaburzenie podstawowych mechanizmów empatii i 
intersubiektywności (autyzm, schizofrenia). 
Mindreading - wiedza o umysłach, empatii oraz 
intersubiektywności jest przedstawiona jako 
zjawisko naturalne i wyjaśnione w oparciu o badania
z zakresu nauk neurokognitywnych. Student 
zdobędzie informacje na temat rozwoju tych 
umiejętności u dzieci (psychologia rozwojowa, test 
fałszywych przekonań), u zwierząt (etologia) oraz 
szeregu badań z zakresu neurobiologii, 
neurokognitywistyki, psychologii społecznej i 
psychopatologii.

Efekty kształcenia wiedza (max. 5): metoda 
weryfikacji

EK 
kierunkowe

1. Student zna i rozumie podstawowe terminy z 
zakresu teorii umysłu oraz poznania innych umysłów

Egzamin K2_W02,
K2_W03,
K2_W07

2. Student zna podstawowe fakty z zakresu 
psychologii rozwojowej, etologii, neuropsychologii 
oraz psychologii społecznej odnoszące się do teorii 
umysłu i poznania innych umysłów

Egzamin K2_W05,
K2_W11
K2_W12
K2_W13

3. Student zna kognitywne koncepcje teorii umysłu i 
poznania innych umysłów

Egzamin K2_W05, 
K2_W12

4. Student zna podstawowe zaburzenia teorii umysłu Egzamin K2_W05
K2_W13

5. Student zna podstawy poznania społecznego i 
neurosocjologii

Egzamin K2_W08,
K2_W11

umiejętności:

1. Student potrafi wyjaśnić (w formie ustnej lub 
pisemnej) zależność między pojęciem mindreading a
pojęciami pokrewnymi

aktywność w 
trakcie zajęć

K2_U01,
K2_U13,
K2_U14



2. Student umie przedstawić, wyjaśnić oraz 
przedyskutować (w języku polskim i angielskim) 
naukowe koncepcje mindreadingu

aktywność w 
trakcie zajęć

K2_U02,
K2_U11,
K2_U12

3. Student umie przedstawić, wyjaśnić oraz 
przedyskutować (w języku polskim lub angielskim) 
kognitywne teorie mindreadingu

aktywność w 
trakcie zajęć

K2_U02,
K2_U03,
K2_U12

4. Student umie przedstawić oraz wyjaśnić charakter 
zaburzeń mindreadingu

aktywność w 
trakcie zajęć

K2_U12,
K2_U14

5. Student umie wskazać na relacje między 
mindreadingiem a poznaniem społecznym

aktywność w 
trakcie zajęć

K2_U08

Kompetencje społeczne:

1. Student rozumie potrzebę poszerzania wiedzy i 
umiejętności dotyczących poznaniu innych umysłów

aktywność w 
trakcie zajęć

K2_K01

2. Student śledzi najnowsze osiągnięcia i wyniki 
badań z zakresu  teorii umysłu oraz poznania innych 
umysłów

aktywność w 
trakcie zajęć

K2_K02,
K2_K03

3. Student planuje własne działania i organizuje 
działania grupowe uwzględniając wiedzę na temat 
teorii umysłów.

aktywność w 
trakcie zajęć

K2_K04,
K2_K06
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