
Sylabus modułu 

Nazwa przedmiotu Wstęp do psychologii poznawczej  

Kierunek kognitywistyka 

Poziom kształcenia studia I st. stacjonarne 

Jednostka prowadząca Instytut Psychologii 

Jednostka dla której 

przedmiot jest oferowany 

Instytut Filozofii 

Typ przedmiotu Obowiązkowy 

Rok studiów I 

Semestr studiów II 

Forma zajęć i liczba godzin 

w semestrze 

WY: 30 

KW: 30 

Wymagania wstępne Nie dotyczy 

Kontynuacje: Sugerowane: wybrane zagadnienia psychologii poznawczej 

Opis przedmiotu Tematyka przedmiotu obejmuje problematykę procesów, 

które pozwalają człowiekowi orientować się w świecie i 

tworzyć sobie obraz świata (procesy percepcyjne, 

wyobrażeniowe, myślowe, decyzyjne, uwagowe, pamięci i 

uczenia się̨). W obszarze tym prezentowane są różne 

stanowiska wyjaśniające te zjawiska od strony 

mechanizmów i ich regulacyjnych funkcji. Zaprezentowana 

zostanie problematyka reprezentacji poznawczych 

(trwałych i nietrwałych).  

 

Efekty kształcenia wiedza (max. 5): metoda 

weryfikacji 

EK 

kierunkowe 

 1 Student zna treść i zakres pojęć wyznaczanych tematyką 

zajęć (w szczególności pojęć funkcjonujących w 

kognitywistyce) 

Egzamin 

pisemny, 

kolokwium 
pisemne 

K_W01, 

K_W04, 

K_W05, 
K_W08 

2 Student posiada wiedzę odnośnie do prawidłowości 

przebiegu podstawowych procesów poznawczych 

orientujących jednostkę̨ w świecie (mechanizmy, funkcje).  

Egzamin 

pisemny, 

dyskusje w 

trakcie zajęć 

K_W06, 

K_W08, 

K_W12 

 

3 Student zna podstawowe paradygmaty badawcze 

wypracowane na gruncie psychologii poznawczej.  
Egzamin 

pisemny, 

kolokwium 

pisemne 

K_W12, 

K_W17, 

K_W13 

4. Student zna różne stanowiska teoretyczne odmiennie 

wyjaśniające mechanizmy przebiegu funkcji poznawczych.  

Egzamin 

pisemny, 

dyskusja w 

trakcie zajęć 

K_W02, 

K_W12, 

K_W14 

 

   

umiejętności:  

1. Student umie wyjaśnić wybrane zjawiska natury 

poznawczej odwołując się̨ do określonych stanowisk 

teoretycznych; odwołuje się w wyjaśnieniach do wyników 

eksperymentów 

dyskusja w 

trakcie zajęć 

K_U03, 

K_U05, 

K_U08 

2. Student umie przeprowadzić́ analizę̨ porównawczą 

między określonymi stanowiskami teoretycznymi 

odmiennie wyjaśniającymi wybrane zjawiska poznawcze; 

potrafi odnieść wiedzę psychologiczną do problemów 

ocena w trakcie 

zajęć 

K_U08, 

K_U12, 

K_U13 



kognitywistycznych  

3 Umie wskazać́ obszary sporne i dyskusyjne w obszarze 

oferowanej mu wiedzy poznawczej.  

ocena pracy w 

trakcie zajęć 

K_U10, 

K_U13 

 

4. Potrafi zaplanować i przeprowadzić prosty eksperyment 

w zakresie funkcjonowania poznania ludzkiego, omówić 

jego przebieg i wskazać wnioski 

Ocena 

przygotowania 

do zajęć 

K_U06, 

K_U08 

   

Kompetencje społeczne:  

1. Student wykazuje się postawą odpowiedzialności w 

zakresie przyjmowanych do realizacji zadań́ 

dydaktycznych.  

Ocena 

przygotowania 

do zajęć na 

oddziale 

szpitala 

K_K07  

2. Wykazuje się postawą etyczną w zakresie 

przygotowywania, opracowywania i udostępniania innym 

studentom materiałów naukowych. Przejawia również̇ 

postawę̨ etyczną w relacjach interpersonalnych.  

Ocena pracy w 

trakcie 

laboratorium; 

ocena stosunku 

do pacjentów 

K_K02, 

K_K07 

3. Wykazuje się̨ postawą krytyczną względem oferowanej 

mu wiedzy w zakresie funkcjonowania umysłu ludzkiego.  

Ocena 

zachowania na 

oddziale 

szpitala 

K_K05 

Punkty ECTS 6  

Ogólna forma zaliczenia Egzamin 

Język wykładowy polski 

Koordynator przedmiotu Renata Wiechnik 

Dodatkowe informacje  

 


