
Sylabus modułu 

Nazwa przedmiotu Epistemologia  

Kierunek kognitywistyka 

Poziom kształcenia studia I st. stacjonarne 

Jednostka prowadząca Instytut Filozofii 

Jednostka dla której 

przedmiot jest oferowany 

Instytut Filozofii 

Typ przedmiotu Wybieralny – rozszerzenie kursu Filozofia dla 

kognitywistów 

Rok studiów I 

Semestr studiów I 

Forma zajęć i liczba godzin 

w semestrze 

KW: 30 

Wymagania wstępne Nie dotyczy 

Kontynuacje: Kursy powiązane: Teoria informacji, Problemy 

samowiedzy, Percepcja wizualna 

Opis przedmiotu Celem konwersatorium jest zapoznanie studentów z 

podstawowymi pojęciami i koncepcjami dotyczącymi 

filozoficznego ujęcia procesów i czynności poznawczych 

człowieka oraz różnorodnych rodzajów wiedzy. 

Wyjaśniona zostanie specyfika epistemologicznego i 

kognitywistycznego podejścia do poznania i wiedzy, w tym 

również różnice w filozoficznej, psychologicznej, 

ewolucyjnej interpretacji tych zjawisk. Ukazane zostaną 

różnice między epistemologią a kognitywistyką, jeśli idzie 

o metody badawcze, sposób uzasadniania i weryfikowania 

wyników, a także różnice między normatywnym 

charakterem epistemologii oraz opisowym i empirycznym 

kognitywistyki.  

Omówione będą następujące procesy i czynności 
poznawcze: percepcja, pamięć, wyobraźnia, kompetencje 

językowe i komunikacyjne. Charakteryzowane będą 

następujące postaci wiedzy: zdrowy rozsądek, 

światopogląd, przesąd, stereotyp, ideologia, wierzenie 

religijne, wiedza naukowa. Zestawione zostaną czynności i 

procedury formułowania, uzasadniania i wartościowania 

przekonań w różnych rodzajach wiedzy, ze szczególnym 

akcentem na różnice od tej strony między wiarą a nauką.  

Efekty kształcenia wiedza (max. 5): metoda 

weryfikacji 

EK 

kierunkowe 

 1. Zna terminologię epistemologiczną i stanowiska 

powstałe w tej dziedzinie 

Ocena 

aktywności na 

zajęciach, 

zaliczenie 

pisemne 

K_W04, 

K_W06, 

K_W12 

2. Potrafi wyróżnić zagadnienia kognitywistyczne w 

dziedzinie problemów epistemologicznych; potrafi 

powiązać terminologię obu dyscyplin 

Ocena 

aktywności na 

zajęciach, 

zaliczenie 

pisemne 

K_W01, 

K_W03, 

K_W05 

3. Zna kierunki rozwoju problemów i metody badania w 

epistemologii na tle kognitywistyki 

Ocena 

aktywności na 

zajęciach, 

zaliczenie 

K_W06, 

K_W14, 

K_W17 



pisemne 

umiejętności:  

1. Potrafi wskazać problemy epistemologiczne 

oraz rozpoznać problemy i pytania, z jakich one wyrastają 

Ocena 

aktywności na 

zajęciach 

K_U03, 

K_U07, 

K_U14 

2. Umie scharakteryzować procesy poznawcze za pomocą 

różnych metod badawczych i perspektyw poznawczych 

Ocena 

aktywności na 

zajęciach 

K_U10, 

K_U12, 

 

3. Umie formułować i uzasadniać własne stanowisko w 

kwestiach epistemologicznych 

Ocena 

aktywności na 

zajęciach 

K_U01, 

K_U15 

Kompetencje społeczne:  

1. Pogłębia swoją wiedzę o poznaniu i wiedzy ludzkiej w 

dziejach kultury i cywilizacji 

Ocena postawy 

na zajęciach 

K_K01 

2. Wykazuje analityczne i krytyczne podejście do historii 

zagadnień teoriopoznawczych 

Ocena postawy 

na zajęciach 

K_K05, 

K_K03 

3. Zachowuje krytycyzm wobec zjawisk masowej kultury i 

wiedzy popularnej, przesądów i stereotypów 

Ocena postawy 

na zajęciach 

K_K05 

Punkty ECTS 3  

Ogólna forma zaliczenia Zaliczenie na ocenę 

Język wykładowy polski 

Koordynator przedmiotu Marek Hetmański 

Dodatkowe informacje  

 


