
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: Seminarium magisterskie

WIEDZA

01 Ma wiedzę na temat miejsca problematyki seminarium w spektrum problemów kognitywistycznych; K2_W01, H2A_W01, 
S2A_W01,

02 Ma pogłębioną wiedzę na temat pojęć i problemów kognitywistyki jak również istniejących rozwiązań -
związanych z tematyką seminarium

K2_W02, K2_W03, 
K2_W04, K2_W11

H2A_W02, 
H2A_W03, 
H2A_W04, 
H2A_W05, 
S2A_W05

03 Zna wybrane metody badań w ramach kognitywistyki - w zakresie problematyki seminarium K2_W06, K2_W11 H2A_W01,
H2A_W04, 
H2A_W05 
H2A_W06

04 Ma wiedzę o wkładzie różnych dyscyplin kognitywnych w rozwiązania problemów związanych z 
tematyką seminarium

K2_W05, K2_W06, H2A_W01, 
H2A_W05, 
S2A_W01, 

05 Ma wiedzę o współcześnie dyskutowanych zagadnieniach kognitywistycznych i aktualnym stanie badań
związanych z tematyką seminarium

K2_W12, K2_W13 H2A_W04, 
H2A_W06

UMIEJĘTNOŚCI

06 Potrafi samodzielnie odnaleźć, analizować i dobrać informacje (w języku polskim i angielskim) 
niezbędne do realizacji zadań seminaryjnych; w szczególności potrafi zanalizować wielowymiarowo 

K2_U01, K2_U02, 
K2_U03, K2_U07, 

H2A_U01, 
H2A_U03,



teksty; integruje informacje proponując rozwiązania problemów K2_U08, K2_U10, 
K2_U15

H2A_U04, 
H2A_U05 S2A_U02,
S2A_U03, S2A_U06,
S2A_U07, 
H2A_U11, S2A_U11

07 Potrafi samodzielnie dobrać odpowiednie metody do realizowanych w ramach seminarium zadań; 
potrafi zanalizować dane (stosownie do problematyki seminarium)

K2_U04, K2_U10, H2A_U02,
H2A_U03,  
S2A_U04, S2A_U07

08 Potrafi zaprezentować wyniki swoich dociekań w postaci wypowiedzi ustnej (również w formie 
stanowiska w dyskusji) oraz – ostatecznie w postaci pracy spełniającej kryteria pracy magisterskiej

K2_U11, K2_U13, 
K2_U14, K2_U15

H2A_U06, 
H2A_U07, 
H2A_U08,
H2A_U09,  
H2A_U10, 
H2A_U11
S2A_U02, S2A_U10,
S2A_U11

09 Potrafi wykorzystać wiedzę i umiejętności zdobywane w trakcie seminarium z działalnością praktyczną K2_U16 H2A_U03, 
H2A_U04, S2A_U06

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

10 Przygotowując pracę magisterską rozwija w sobie zdolność krytycznej oceny dostępnych informacji 
biorąc pod uwagę także wiarygodność źródeł; 

K2_K03 S2A_K06

11 Poszerza samodzielnie swoją wiedzę ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych osiągnięć w 
zakresie przewidzianym przez tematykę seminarium

K2_K01, K2_K02 H2A_K01,
S2A_K01, S2A_K06

12 Przygotowując prace seminaryjne  przestrzega prawa autorskiego oraz zasad związanych z własnością 
intelektualną

K2_K09 H2A_K04


