
Sylabus modułu 

Nazwa przedmiotu Social cognition  

Kierunek kognitywistyka 

Poziom kształcenia studia I st. stacjonarne 

Jednostka prowadząca Instytut Filozofii 

Jednostka dla której 

przedmiot jest oferowany 

Instytut Filozofii 

Typ przedmiotu Wybieralny – blok poznanie i wiedza 

Rok studiów I, III 

Semestr studiów II, VI 

Forma zajęć i liczba godzin 

w semestrze 

KW: 30 

Wymagania wstępne brak 

Kursy powiązane: sugerowane kursy jako kontynuacje: 

Poznanie i działanie, Percepcja i działanie  

Poznanie i komunikacja , Komunikacja i wizualizacja 

danych, Etnografia kognitywna  

Opis przedmiotu W ramach zajęć postaramy się odpowiedzieć na pytania: 

Co to znaczy, że człowiek jest istotą społeczną? Jak 

jednostki współtworzą i funkcjonują w rzeczywistości 

społecznej? Jakie procesy społeczne wpływają na nasze 

zachowania i oceny? W tym celu odwołamy się do szeregu 

koncepcji i idei z obszaru psychologii społecznej (wpływ 

grupy na podejmowanie decyzji i rozwiązywanie 

problemów, pojęcie stereotypu, pojęcie jaźni 

odzwierciedlonej, rola emocji w procesach poznawczych), 

neuronauk (geneza "społecznej natury" człowieka), 

socjologii (społeczne tworzenie rzeczywistości, socjalizacja 

pierwotna i wtórna), filozofii nauki (poznanie społeczne 

Ludwika Flecka) i nurtów związanych z tzw. 

ucieleśnionym poznaniem. 

Efekty kształcenia wiedza (max. 5): metoda 

weryfikacji 

EK 

kierunkowe 

 1 Zna najważniejsze pojęcia, problemy i koncepcje z 

wybranych dziedzin zajmujących się poznaniem w 

kategoriach społecznych (psychologii społecznej, 

socjologii, neuronauk, filozofii nauki, nurtów związanych z 

tzw. ucieleśnionym poznaniem) 

 

kolokwium 

pisemne, 

obecność na 

zajęciach, 

aktywność na 

zajęciach, 

przygotowanie 

do zajęć (m.in. 

pisemne 

odpowiedzi na 

pytania do 

zadanych 

tekstów) 

K_W02, 

K_W05, 

K_W06, 

K_W12 

2 Zna zakresy poruszanej problematyki, możliwości i 

ograniczenia wynikające ze specyfiki różnorodnych 

omawianych na zajęciach dziedzin 

 

kolokwium 

pisemne, 

obecność na 

zajęciach, 

aktywność na 

zajęciach, 

przygotowanie 

do zajęć (m.in. 

pisemne 

K_W05, 

K_W13, 

K_W14, 

 



odpowiedzi na 

pytania do 

zadanych 

tekstów) 

3 Wymienia i wyjaśnia stanowiska związane z problemami 

wpływu grupy na czynności poznawcze i społecznej natury 

człowieka 

kolokwium 

pisemne, 

obecność na 

zajęciach, 

aktywność na 

zajęciach, 

przygotowanie 

do zajęć (m.in. 

pisemne 

odpowiedzi na 

pytania do 

zadanych 

tekstów) 

K_W05, 

K_W12, 

K_W14 

 

4   

5   

umiejętności:  

1 Potrafi wskazać zasadnicze problemy poruszane w 

obszarze poznania społecznego oraz przedstawić je z 

punktu widzenia różnych omawianych stanowisk  

obecność na 

zajęciach, 

aktywność na 

zajęciach 

K_U10, 

K_U11 

K_U01 

2 Potrafi powiązać stawiane problemy badawcze i 

stanowiska z określonymi dziedzinami omawianymi na 

zajęciach 

kolokwium 

końcowe, 

obecność na 

zajęciach, 

aktywność na 

zajęciach 

K_U13, 

K_U11  

3 Potrafi odszukać i dokonać syntezy informacji zawartych 

w tekstach anglojęzycznych 

kolokwium 

pisemne, 

obecność na 

zajęciach, 

aktywność na 

zajęciach, 

przygotowanie 

do zajęć (m.in. 

pisemne 

odpowiedzi na 

pytania do 

zadanych 

tekstów) 

K_U16, 

K_U03, 

K_U04 

4 Umie formułować argumenty i kontrargumenty wobec 

omawianych stanowisk 

obecność na 

zajęciach, 

aktywność na 

zajęciach 

K_U02, 

K_U15 

Kompetencje społeczne:  

1 Komunikuje nabytą wiedzę oraz swoje wątpliwości, 

trudności i krytyczne spostrzeżenia 

obecność na 

zajęciach, 

aktywność na 

zajęciach 

K_K02 

2 Przyjmuje odmienną od swojej argumentację i potrafi na 

nią odpowiedzieć z szacunkiem i otwartością wobec 

rozmówcy  

obecność na 

zajęciach, 

aktywność na 

zajęciach 

K_K03 

3   



Punkty ECTS 4  

Ogólna forma zaliczenia Zaliczenie na ocenę 

Język wykładowy Angielski 

Koordynator przedmiotu Aleksandra Kołtun 

Dodatkowe informacje  

 


