
Załącznik nr 6

Efekty modułowe

Nazwa kierunku studiów: kognitywistyka
Poziom kształcenia: studia II stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Nr efektu Efekty modułowe – opis słowny Odniesienie do 
efektów kierunkowych

Odniesienie do 
efektów 
obszarowych

Moduł: Antropologia poznawcza

WIEDZA

01 Zna rolę badań interdyscyplinarnych w rozwoju antropologii poznawczej; posiada wiedzę na temat 
zależności antropologii poznawczej od etnografii i lingwistyki. 

K2_W05 H2A_W01, 
H2A_W05, 
S2A_W01

02 Zna trudności związane z odmiennością języków i metod (m.in. statystycznych, empirycznych), które są
wykorzystywane w obrębie antropologii poznawczej

K2_W02
K2_W04
K2_W06

H2A_W01, 
H2A_W02, 
H2A_W03, 
H2A_W05

03 Ma wiedzę o badaniach antropologicznych nad językiem, jako wyróżnionym system kultury K2_W04
K2_W18
K2_W19
K2_W20

H2A_W03, 
H2A_W04, 
H2A_W09

04 Zna wybrane filozoficzne teorie leżące u podstaw wyjaśniania zjawisk poznawczych -  tradycję 
epistemologii ukształtowanej w XVII i XVIII wieku; zna znaczenie dla kultury Zachodu oświeceniowej 
wiary w rozum (Comte).

K2_W02
K2_W07

H2A_W03

05 Ma wiedzę o człowieku jako twórcy kultury pojmowanej jako forma i sposób organizacji modeli 
poznawczych, pozwalających konceptualizować i rozumieć rzeczywistość a także działać w jej obrębie 
tak w wymiarze społecznym jak i indywidualnie.  

K2_W11 H2A_W01, 
H2A_W04, 
S2A_W05

UMIEJĘTNOŚCI

06 Potrafi analizować i selekcjonować dostępne informacje oraz oceniać ich wartość w procesie K2_U02 H2A_U01, 



ujawniania "ideacyjnego" (głębokiego, istotowego) porządku kultury. H2A_U07, S2A_U02

07 Potrafi dokonać analizy konkretnych artefaktów i zjawisk kulturowych i integrować informacje 
pochodzące z analiz w spójny opis rzeczywistości kulturowej. 

K2_U03
K2_U07
K2_U08

H2A_U02, 
H2A_U04, 
H2A_U05, 
S2A_U02, S2A_U03,
S2A_U07

08 Potrafi dobrać metody i różnicować metody badawcze w zależności od poziomu ogólności 
podejmowanej problematyki. 

K2_U04
K2_U07
K2_U08

H2A_U02, 
H2A_U05, 
S2A_U02, S2A_U04,

09 Potrafi wziąć czynny udział w dyskusji nad rolą języka jako podstawowego medium kultury; potrafi 
budować argumentację w oparciu o posiadaną wiedzę.  

K2_U12 H2A_U06, 
H2A_U07, 
H2A_U08, 
H2A_U10

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

10 Nabywa zdolności krytycznej oceny i selekcji informacji na gruncie antropologii poznawczej ale także 
na gruncie rzeczywistości kulturowej i społecznej,  w obrębie  której funkcjonuje. 

K2_K03 S2A_K06


