
 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do uchwały Nr 5 Senatu UMK z dnia 5 lutego 2019 r. 

 

 

P l a n   s t u d i ó w 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

I semestr* 

Wydział prowadzący studia: 

 

 Wydział Humanistyczny 

 Kierunek na którym są prowadzone studia: 
(nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu studiów  a 

zwłaszcza do zakładanych efektów uczenia się)  

Kognitywistyka 

Poziom studiów: 
(studia pierwszego, drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie) 

Studia pierwszego stopnia 

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji: 
(poziom 6, poziom 7) 

Poziom 6 

Profil studiów:  
(ogólnoakademicki, praktyczny) 

ogólnoakademicki 

Forma studiów: 
(studia stacjonarne, studia niestacjonarne) 

Studia stacjonarne 

Liczba semestrów: 6 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym 

poziomie: 

180 

Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych: 2090 

Nazwa 

grupy 

przedmiotów 

 

Nazwa przedmiotu 

Kod 

przedmiotu 

w USOS 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Liczba godzin z 

bezpośrednim udziałem 

nauczycieli lub innych 

 



 

 

 

 

 

 

Semestr II 

 

                                                           
* Każdy kolejny semestr należy opisać wg wzoru dla semestru I.  
1 Forma zajęć z poszczególnych przedmiotów musi być zgodna z określonymi w UMK przepisami w sprawie zasad    

ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych 

obowiązków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych. 
2 Zaliczenie na ocenę, egzamin. 
* Każdy kolejny semestr należy opisać wg wzoru dla semestru I.  
3 Forma zajęć z poszczególnych przedmiotów musi być zgodna z określonymi w UMK przepisami w sprawie zasad    

ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych 

obowiązków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych. 
4 Zaliczenie na ocenę, egzamin. 

osób prowadzących 

zajęcia – wg formy zajęć1 

---- 

Forma 

zaliczenia2 

W Ć L K S  

Grupy 

przedmiotów 

11  

Przedmioty 

wstępne 

 

Ochrona własności 

intelektualnej 
 1  10    zo 

Technologia pracy 

umysłowej 
 1  10    zo 

Grupa 

przedmiotów 3  

Przedmioty 

matematyczno-

informatyczne 

Wstęp do 

informatyki  

 3 30     zo 

Grupa 

przedmiotów 2  

Przedmioty  

bio-medyczne 

 

Wstęp do 

neurofizjologii 

człowieka 

 5 30   10  zo, egz 

Wstęp do anatomii 

układu  nerwowego 
 Przedmiot 

całoroczny 
20     Przedmiot 

całoroczny 

Grupa 

przedmiotów 4  

Przedmioty 

filozoficzno-

kognitywistycz

ne 

Lingwistyka 

kognitywna 
 3 30     zo 

Wstęp do 

kognitywistyki 
 2 30     zo 

Teoria i metodologia 

badań  

interdyscyplinarnych 

 5 30 15    zo, egz 

Wstęp do filozofii w 

kognitywistyce 

 5 30   30  zo, egz 

Grupa 

przedmiotów 1 

Przedmioty 

psychologiczne 

 

Wprowadzenie do 

psychologii 

poznawczej 

 5 30 30    zo, egz 

Razem: 30 335 X 

Nazwa 

grupy 

przedmiotów 

 

Nazwa przedmiotu 

Kod 

przedmiotu 

w USOS 

Liczb

a 

punkt

ów 

ECT

S 

Liczba godzin z 

bezpośrednim udziałem 

nauczycieli lub innych osób 

prowadzących zajęcia – wg 

formy zajęć3 

---- 

 

Forma 

zaliczenia4 

W Ć L K S  



 

 

 

 

 

 

Semestr III 

                                                           
* Każdy kolejny semestr należy opisać wg wzoru dla semestru I.  
5 Forma zajęć z poszczególnych przedmiotów musi być zgodna z określonymi w UMK przepisami w sprawie zasad    

ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych 

obowiązków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych. 
6 Zaliczenie na ocenę, egzamin. 

Grupa 

przedmiotów 3  

Przedmioty 

matematyczno-

informatyczne 

Matematyczne 

podstawy 

kognitywistyki 

 5 30 30    zo, egz 

Programowanie  I  2   30   zo 

Statystyczna analiza 

danych 

 5 30 30    zo, egz 

Grupa 

przedmiotów 2  

Przedmioty  

bio-medyczne 

 

Biologiczne 

podstawy 

zachowania 

 5 30 10    zo, egz 

Wstęp do anatomii 

układu nerwowego 

 3 20     egz 

Grupa 

przedmiotów 4  

Przedmioty 

filozoficzno-

kognitywistycz

ne 

Metodologia i praca 

empiryczna 

 5 30 15    zo, egz 

Wstęp do 

kognitywistyki 

 3 30     egz 

Grupa 

przedmiotów 5 

Zajęcia 

ogólnouczelnia

ne  lub zajęcia 

na innym kier. 

stud. 

Wykład 

ogólnouniwersytecki 

 2 30     zo 

Razem: 30 315 X 

Nazwa 

grupy 

przedmiotów 

 

Nazwa przedmiotu 

Kod 

przedmiotu 

w USOS 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Liczba godzin z 

bezpośrednim udziałem 

nauczycieli lub innych 

osób prowadzących 

zajęcia – wg formy zajęć5 

---- 

 

Forma 

zaliczenia6 

    W Ć L K S  

Grupa 

przedmiotów 9  

Lektorat z 

języka obcego 

Język obcy 

specjalistyczny I 
 3  60    zo 

Grupa 

przedmiotów 8  

Zajęcia  

z wychowania 

fizycznego 

 

WF  0  30    zo 

Grupa 

przedmiotów 2  

Przedmioty  

bio-medyczne 

 

Neuronauka  

procesów 

percepcyjnych 

i uwagowych 

 5 30 30    zo, egz 

Grupa 

przedmiotów 1 

Przedmioty 

psychologiczne 

 

Psychologia 

ewolucyjna 
 5 30 30    zo, egz 



 

 

 

 

 

 

Semestr IV 

 

                                                           
* Każdy kolejny semestr należy opisać wg wzoru dla semestru I.  
7 Forma zajęć z poszczególnych przedmiotów musi być zgodna z określonymi w UMK przepisami w sprawie zasad    

ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych 

obowiązków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych. 
8 Zaliczenie na ocenę, egzamin. 

Grupa 

przedmiotów 4  

Przedmioty 

filozoficzno-

kognitywistycz

ne 

Logiczne podstawy 

kognitywistyki 
 5 30 30    Zo, egz 

Grupa 

przedmiotów 3  

Przedmioty 

matematyczno-

informatyczne 

 

 

Programowanie II  2   30   zo 

Grupa 

przedmiotów 6  

Przedmioty  

do wyboru 

Przedmioty 

dodatkowe* (konw., 

mon, lab.) 

 6 90     zo 

Grupa 

przedmiotów 5 

Zajęcia 

ogólnouczelnia

ne  lub zajęcia 

na innym kier. 

stud. 

Wykład 

ogólnouniwersytecki

** 

 2 30     zo 

Razem: 28 420 X 

Nazwa 

grupy 

przedmiotów 

 

Nazwa przedmiotu 

Kod 

przedmiotu 

w USOS 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Liczba godzin z 

bezpośrednim udziałem 

nauczycieli lub innych 

osób prowadzących 

zajęcia – wg formy zajęć7 

---- 

 

Forma 

zaliczenia8 

W Ć L K S  

Grupa 

przedmiotów 9  

Lektorat z 

języka obcego 

Język obcy 

specjalistyczny I 
 4  60    zo 

Grupa 

przedmiotów 8  

Zajęcia  

z wychowania 

fizycznego 

WF  0  30    zo 

Grupa 

przedmiotów 6  

Przedmioty  

do wyboru 

Przedmioty 

dodatkowe* (konw., 

mon, lab.) 

 8    60  zo 

Grupa 

przedmiotów 4  

Przedmioty 

filozoficzno-

kognitywistycz

ne 

Teoria poznania  5 30 30    zo, egz 

Filozofia umysłu  5 30 30    zo, egz 

Grupa 

przedmiotów 2  
Neurobiologia  3 30     zo, egz 



 

 

 

 

 

 

 

Semestr V 

 

                                                           
* Każdy kolejny semestr należy opisać wg wzoru dla semestru I.  
9 Forma zajęć z poszczególnych przedmiotów musi być zgodna z określonymi w UMK przepisami w sprawie zasad    

ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych 

obowiązków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych. 
10 Zaliczenie na ocenę, egzamin. 

Przedmioty  

bio-medyczne 

 

Grupa 

przedmiotów 1 

Przedmioty 

psychologiczne 

 

Neuropsychologia  5 30 30    zo, egz 

Grupa 

przedmiotów 7  

Pisanie pracy 

dyplomowej 

Seminarium 

licencjackie 
 2     30 zo 

Razem: 32 390 X 

Nazwa 

grupy 

przedmiotów 

 

Nazwa przedmiotu 

Kod 

przedmiotu 

w USOS 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Liczba godzin z 

bezpośrednim udziałem 

nauczycieli lub innych 

osób prowadzących 

zajęcia – wg formy zajęć9 

---- 

 

Forma 

zaliczenia10 

W Ć L K S  

Grupa 

przedmiotów 1 

Przedmioty 

psychologiczne 

 

Psychometria  3 30     egz 

Grupa 

przedmiotów 3  

Przedmioty 

matematyczno-

informatyczne 

Informatyka 

stosowana 

 3   30   zo 

Grupa 

przedmiotów 7  

Pisanie pracy 

dyplomowej 

Seminarium 

licencjackie 
 2     30 zo 

Grupa 

przedmiotów 4  

Przedmioty 

filozoficzno-

kognitywistycz

ne 

Logika kognitywna  5 30 30    zo, egz 

Grupa 

przedmiotów 5 

Zajęcia 

ogólnouczelnia

ne  lub zajęcia 

na innym kier. 

stud. 

Wykład 

ogólnouniwersytecki

** 

 2 30     zo 

Grupa 

przedmiotów 6  

Przedmioty  

do wyboru 

Przedmioty 

dodatkowe* (konw., 

mon, lab.) 

 10 90   30  zo 

Razem: 25 300 X 



 

 

 

 

 

 

 

Semestr VI 

 

 

 

 
Plan studiów  obowiązuje od semestru ……….. roku akademickiego …………………………… 

 

     ……………………………………………………… 
                                        (pieczątka i podpis dziekana) 

                                                           
* Każdy kolejny semestr należy opisać wg wzoru dla semestru I.  
11 Forma zajęć z poszczególnych przedmiotów musi być zgodna z określonymi w UMK przepisami w sprawie zasad    

ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych 

obowiązków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych. 
12 Zaliczenie na ocenę, egzamin. 

Nazwa 

grupy 

przedmiotów 

 

Nazwa przedmiotu 

Kod 

przedmiotu 

w USOS 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Liczba godzin z 

bezpośrednim udziałem 

nauczycieli lub innych 

osób prowadzących 

zajęcia – wg formy 

zajęć11 

---- 

 

Forma 

zaliczenia12 

W Ć L K S  

Grupa 

przedmiotów 2  

Przedmioty  

bio-medyczne 

 

Genetyka 

kognitywna 
 5 30 30     

Neuronauka 

wyższych procesów 

poznawczych 

 5 30 30     

Grupa 

przedmiotów 7  

Pisanie pracy 

dyplomowej 

Seminarium 

licencjackie 

 10     30 zo 

Grupa 

przedmiotów 

10  

Praktyki 

Praktyki  7  90     

Grupa 

przedmiotów 5 

Zajęcia 

ogólnouczelnia

ne  lub zajęcia 

na innym kier. 

stud. 

Wykład 

ogólnouniwersytecki

** 

 2 30      

Grupa 

przedmiotów 6  

Przedmioty  

do wyboru 

Przedmioty 

dodatkowe* (konw., 

mon, lab.) 

 6 30   30   

Razem: 35 330 X 


