
Uchwala nr 1553

Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku
zdnia26 marca2Ol4 r,

w sprawic utworzenia kierunku kognitywistyka i komunikacia, na poziomie

siuditiw pierwszego stopnia o prolilu og6lnoakademickim i prowadzenia

k ie r u nk u p rzez lVy dzial H is to ry czno -S o ci o lo g i czny o r az o kr ei len ia efe ktd w

ksztalcenia dla tego kierunku

Na podstawie $ 24 ust. 2 pkt 11 Statutu Uniwersltetu w Bialymstoku

Senat Uniwersytetu w Bialymstoku uchwala, co nastgpuje:

$1
Senat Uniwersytetu w Bialymstoku tworzy kierunek kognityutistyka

i komunikacia, na poziomie studi6w pierwszego stopnia o profilu

og6lnoakademickim, w formie studi6w stacjonamych. Kierunek prowadzony

UgAzie przez Wydzial Historyczno-Socjologiczny, poczqwszy od roku

akademickieg o 20 | 5 I 20 | 6.

$2
Senat okre6la efekty ksztalcenia dla kierunku kognit wistyka

i komunikacja, na poziomie studi6w pierwszego stopnia o profilu

og6lnoakademickim. Opis efekt6w ksztalcenia stanowi Zalqcznik do niniejszej

Uchwaty.

$3
Senat Uniwersltetu w Biatymstoku wyraaa zgodg na prowadzenie tego kierunku

studi6w przez Wydzial Historyczno-Socjologiczny, poczqwszy od roku

akademickiego 2015/20L6, pod warunkiem uzyskania uprawnieri do

prowadzenia kierunku decyil1Ministra Nauki i Szkolnictwa WyZszego.

$4
Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.



Zal4cznik
do Uchwaly nr 1553

Senatu Uniwers)'tctu w Bialymstoku
z dnia 26 marca 2014 roku

EFEKTY KSZTAtr,CENIA
dla kierunku kognitywistyka i komunikacja

studia pierwszego stopnia - profil og6lnoakademicki

Umieiscowienie kierunku w obszarze ksztalcenia

Kierunek studi6w pierwszego stopnia kognitywistyka i komunikacja jest sprofilowan4 wersjQ

kognitywistyki (ang. cognitive science) - interdyscyplinarnej nauki o umySle, poznaniu,

komunikacji oraz ich roli w inteligentnym dzialaniu. Kognitywistyka i komunikacja zostala

przyporz4dkowana dw6m obszarom ksztalcenia - w zakresie nauk spolecznych

i humanistycznych.

Obia5nienia oznacze6:
K (przed podkredlnikiem) - efekty ksztalcenia dla kierunku
W - kategoria wiedzy
U - kategoria umiejgtnoSci
K (po podkreslniku) - kategoria kompetencji spolecznych
HIA - efekty ksztalcenia w ob szarze kszlalcenia w zakesie nauk humanistycznych dla studi6w

pierwszego stopnia
SIA - efekty ksztalcenia w obszarze ksztalcenia w zakresie nauk spolecmych dla studi6w

pierwszego stopnia
efektu ksztalcenia
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OPIS KIERUNKOWYCH EFEKToW KSZTAI-CENIA

Po ukoriczeniu studi6w pierwszego stopnia na kierunku
kognitywisty ka i ko m unikacia absolwent:

Odniesienie do
ef€kt6w

ksztalcenia
w obszarach
ksztalcenia

w zakresie nauk
humanistycznych

i spolecznych

WIEDZA

K WOl ma wiedzg na temat miejsca kognitywistyki w5r6d innych nauk
slA wol
H tA W05

K W02
zna dyscypliny wchodz4ce w sklad kognitywistyki oraz charakteryzuJe

zwiazki i zaleZnoSci zachodz4ce migdzy nimi
HIA W0t
H lA W03

K W03
wie na crym polega interdyscyplinamy charakter kognitywistykt oraz

specyfika interdyscyplinarnych program6w badawczych
H lA W05

K W04
rozumie podstawowe pojgcia dyscyplin wchodz4cych w sklad

kogniryrvistyki i komunikacj i

HIA
HIA

_w02
w03

K W05
zna metody badawcze stosowane w naukach o poznaniu i komunikacji

spolecznej

H lA Wol
s lA w06

K W06 zna podstawowe nurty badari kognityrvistycznych oraz ich historig HIA W07

K W07
ma podstawowq
wykorzystywanych
i komunikacyjnych

wiedzg o technologiach informacyjnych
do wspomagania proces6w poznawczych stA w06

K W08
zna metody sztucznej inteligencji wykorzystywane w modelowaniu

i analizie system6w poznawczych i komunikacyjnych
H lA W04
S IA WO6

K W09
ma podstawow4 wiedzg z zakresu programowania (zna wybrane

wsp6tczesne jgzyki programowania)

H rA W04
sl A w06



K WlO
ma wiedzg na temat kulturowych, spolecznych i instytucjonalnych
uwarunkowai proces6w komunikacyjnych

sl A w02
s rA w03

KWil zna metody i narzgdzia logiki matematycznej wykorzystywane
w ,,kognitywistce i komunikacji"

SIA
HIA

w06
w04

K Wl2 rozumie fogiczn4 strukturg wiedzy oraz proces6w poznawczych
i komunikacyjnych

slA w06
HIA W07

K Wl3
ma wiedzg o roli jgzyka i innych system6w semiotycznych jako
narzqdzi poznania i komunikacji

H rA W02
H tA W04
HIA W07

K Wl4 ma wiedzg o mechanizmach poznawczych komunikacji spolecznej
ikulturowei

s lA w03
stA w05

K Wl5 rozumie spoleczny, instytucjonalny i normatywny wymiar poznanta SIA w09

K Wl6 zna problemy kognitywistyczne w naukach spolecznych, zwlaszcza
w socjologii

slA wol
s rA w09

K Wl7 ma wiedzg o czlowieku jako systemie poznawczym zdolnym
do tworzenia struktur i insMuciisoolecznvch

w02
w03
w05

SIA
SIA
SIA

K Wl8 zna teorie psychologiczne podstawowych czynno5ci poznawczych
i proces6w komunikacyjnych

HIA W04

K Wl9 ma wiedzg o neurobiologicznych mechanizmach proces6w
poznawczych i komunikacyjnych

Ht A W04

K W20
ma podstawowq wiedzg na temat ewolucji system6w poznawczych
i komunikacyjnych oraz ich r62norodnoSci w przyrodzie

HIA W04

K W2l zna gl6wne filozoficzne koncepcje umyslu i poznania _w03
w04

HIA
HIA

K W22
zna podstawowe normy prawne z zakresu ochrony wlasno6ci
przemyslowej i intelektualnej oraz prawa autorskiego

slA wl0

UMTEJ4TNOSCT

K UOI
postuguje sig terminologi4, pojgciami iteoriami specyficznymi dla
dyscyplin wchodz4cych w sklad kognitywistyki

HIA UO4

K UO2
potrafi wyja6ni6 na prrykladach, na czym polega interdyscyplinamy
charakter badari nad poznaniem ikomunikacj4

SIA UO2

K UO3
przedstawia w spos6b uporz4dkowany i przystgpny podstawowe fakty,
twierdzenia iteorie nauk o poznaniu i komunikacji spolecznej

u03
u02

SIA
HIA

K UO4

potrafi samodzielnie wyszukiwa6, analizowa6, ocenia6 i selekcjonowa6
informacje z wykorzystaniem r62nych 2r6del oraz rozwijat
umiejgtno6ci badawcze, kieruj4c si9 wskaz6wkami opiekuna
naukowego

u0l
u03

HIA
HIA

K UO5
umie sformulowa6 kognitywistyczny problem badawczy oraz
zaproponowa6 jego rozwiqzanie w postaci hipotezy badawczej

_u02
u02

HIA
SIA

K UO6

umie jasno komunikowad posiadan4 wiedzg, zajmowa6 stanowisko
w dyskusji oraz podawa6 argumenty poprawne pod wzglgdem

merytorycznym i logicznym
HIA UO6

K UO7

posluguje sig technologiami i narzgdziami informatycznymi
do poryskiwania informacji oraz wspomagania proces6w poznawcrych
ikomunikacyjnych

HIA UOI

K UO8
posluguje sig narzgdziami logiki matematycznej w analizie jgzykowych

system6w reprezentacji wiedzy i przekonari
HIA UOI
HIA UO2

K UOg
potrafi przeprowadzic analizg logiczn4 *ypowiedzi jgzykowej z uwagi

najej wartos6 poznawczq i komunikacyjnq
H IA UO4



K UIO
posiada umiejgtno66 rozumienia, 

^nalizy 
i interpretacji zjawisk

spoleczno-kulturowych z perspektywy kognitywistycznej

SIA UOI
SIA UO3

S IA UO4

SIA UO8

K UII wykorzystuje wiedzg i narze1dzia badawcze,,kognitywistyki
i komunikacji" do prognozowania i wyjaSniania proces6w spolecznych

SIA UO2

SIA UO3

SIA UO4

SIA UO8

K U12
ma umiejgtno66 analizy zmiennych psychologicznych w przebiegu
proces6w poznawczych i komunikacyjnych

SIA UO3

HI A UO4

ul3K
potrafi w spos6b prrystgpny opisa6 mechanizmy neurobiologiczne
le24ce u podstaw proces6w poznawczych i komunikacyjnych

slA
HIA

u03
u04

K U14
posluguje sig r62norodnymi kodami w komunikacji spolecmej
i migdzykulturowej

SIA UO2

HIA UO4

K UI5
porozumiewa sig z wykorzystaniem r62nych
komunikacyjnych ze specjalistami dyscyplin

- wjgzyku polskim i angielskim

kanal6w i technik
kogniR.wistycznych u02SIA

K UI6
przygotowuje prace pisemne w jgzyku polskim oraz proste prace

w jgzyku angielskim z wybranej dyscypliny zaliczanej
do kognitywistyki i komunikacji

u09SIA

K UI7
przygotowuje wyst4pienia ustne - w jgzykach polskim i angielskim

- dotycz4ce szczeg6lowych zagadnieh kognitywistyki i komunikacji
ut0SIA

K UI8
ma umiejgtno5ci jgzykowe w zakresie jgzyka angielskiego zgodne
z wymaganiami oke6lonymi dla poziomu 82 Europejskiego Systemu
Opisu Ksztalcenia Jgzykowego

ul ISIA

KOMPETENCJE SPOLECZNE

K KOI rozumie potrzebg uczenia sig przez cale Lycie K0tSIA

K KO2 jest aktywny w podnoszeniu kompetencji osobistych i zawodowych S IA KO6

K KO3
potrafi wsp6ldziala6 w grupach oraz interdyscyplinamych zespolach
badawcrych, przyjmuj4c w nich r62ne role

slA K02

K KO4
dobiera wla5ciwe metody sluZ4ce do rozwiqzznia zadari praktycznych

- poznawczych i komunikacyjnych
S IA KO3

K KO5
wykorzystuje zdoby4 wiedzg i umiejgtno6ci do rozwi4zywanra
problem6w zwi4zanych z wykonywaniem zawodu

HIA
HIA

_K04
K05

K KO6
aktywie uczestniczy w ?yciu spolecznym i kulturalnym *ykorzystujqc
wiedzg z zakresu kognitywistyki ikomunikacji

H IA KO6

K KO7
przyjrnuje postawg krytyczn4 w dyskusjach naukowych
i Swiatopoglqdowych

SIA
SIA

K0l
K06

K KOS
cechuje go otwarto66 na nowe tendencje we wsp6lczesnej nauce

i w sooleczerlstwie
SIA
SIA

K0l
K06


