
 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 drugiego stopnia 

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

Poziom 7 

Profil studiów:  
(ogólnoakademicki, praktyczny) 

Ogólnoakademicki 

Forma studiów: 
(studia stacjonarne, studia niestacjonarne) 

Studia stacjonarne 

Liczba semestrów: 4 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym 

poziomie: 

120 

Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych: 960  



 

 

 

 

 

 

 

 

I semestr 

                                                           
* 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. 

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 zajęć1 

---- 

 

Forma 

zaliczenia2 

W Ć L K S  

MK_1 

przedmioty 

obowiązkowe 

Filozofia 

kognitywistyki 

 4    30  Zal. z oc. 

MK_5 

Seminarium 

magisterskie 

Seminarium 

magisterskie 

 5     30 Zal. z oc. 

MK_1 

przedmioty 

obowiązkowe 

Neuroekonomia  4 30     Egz. 

MK_2 

Przedmioty 

dodatkowe 

Według oferty 

(Lista A) 

 5 30  Zal. z oc. 

MK_4 

Przedmioty 

ogólnouczelni

ane 

Wykład 

ogólnouniwersytecki 
 2 30     Zal. z oc. 

MK_3 

Przedmioty 

do wyboru, w 

tym 

niezwiązane z 

kierunkiem 

lub zajęcia 

oferowane na 

innym 

kierunku 

studiów 

Wykład mon. 

Konwersatorium, 

 

 8    60  Zal. z oc. 

MK_6*: 

Przedmioty 

uzupełniające 

dla studentów 

kierunku 

innego niż 

kognitywistyk

a 

Wprowadzenie do 

psychologii 

poznawczej 

 5 30 30    Zal. z oc., 

egz 

MK_6*: 

Przedmioty 

uzupełniające 

Wstęp do 

neurofizjologii 

człowieka 

 5 30 10    Zal. z oc., 

egz 



 

 

 

 

 

 

 

II semestr 

                                                           
* 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. 

dla studentów 

kierunku 

innego niż 

kognitywistyk

a 

Razem: 28 210 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 zajęć3 

---- 

 

Forma 

zaliczenia4 

W Ć L K S  

MK_6: 

Lektorat z 

języka obcego 

 

Język angielski 

specjalistyczny II 
 3  30    Zal. z oc. 

egz. 

MK_1 

przedmioty 

obowiązkowe 

Neuropsychologia 

II 

 5 30     Zal. z oc. 

egz. 

MK_1 

przedmioty 

obowiązkowe 

Teoria obliczeń  4 30 30    Zal. z oc. 

egz. 

MK_1 

przedmioty 

obowiązkowe 

Techniki 

obrazowania 

mózgu i ich 

zastosowanie 

 4 30     Zal. z oc.  

MK_5 

Seminarium 

magisterskie 

Seminarium 

magisterskie 

 5     30 Zal. z oc. 

MK_2 

Przedmioty 

dodatkowe 

Według oferty 

(Lista A) 

 5 30     Zal. z oc. 

MK_4 

Przedmioty 

ogólnouczelni

ane 

Wykład 

ogólnouniwersytecki 
 2 30     Zal. z oc. 

MK_3 

Przedmioty 

do wyboru, w 

tym 

niezwiązane z 

kierunkiem 

lub zajęcia 

oferowane na 

innym 

Wykład mon. 

Konwersatorium 

 

 4    30  Zal. z oc. 



 

 

 

 

 

 

* Zamiast 10 ECTS z MK_3 

 

 

 

 

 

 

III semestr 

                                                           
* 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. 

kierunku 

studiów 

MK_6*: 

Przedmioty 

uzupełniające 

dla studentów 

kierunku 

innego niż 

kognitywistyk

a 

Statystyczna 

analiza danych 

 5 30     Zal. z oc., 

egz 

MK_6*: 

Przedmioty 

uzupełniające 

dla studentów 

kierunku 

innego niż 

kognitywistyk

a 

Neuropsychologia  5 30     Zal. z oc., 

egz 

Razem: 32 270 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  

MK_1 

przedmioty 

obowiązkowe 

Rozwojowe badania 

nad mindreadingiem 
 4 30     egz 

MK_1 

przedmioty 

obowiązkowe 

Struktura i funkcja w 

kognitywnym 

mózgu. Elementy 

zaawans.  

neuroanatomii 

kognitywnej 

 5 30     egz 



 

 

 

 

 

* Zamiast 5 ECTS z MK_3 

 

IV semestr 

                                                           
* 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. 

MK_1 

przedmioty 

obowiązkowe 

Translatorium 

tekstów 

kognitywistycz. 

anglojęzycznych 

 3   30   Zal. z oc. 

MK_1 

przedmioty 

obowiązkowe 

Zaawansowana 

analiza danych 

statystycznych 

 5 30 30    Zal. z oc., 

egz 

MK_5 

Seminarium 

magisterskie 

Seminarium 

magisterskie 

 5     30 Zal. z oc. 

MK_2 

Przedmioty 

dodatkowe 

Według oferty 

(Lista A) 

 5 30     Zal. z oc. 

MK_3 

Przedmioty 

do wyboru, w 

tym 

niezwiązane z 

kierunkiem 

lub zajęcia 

oferowane na 

innym 

kierunku 

studiów 

Wykład mon. 

Konwersatorium 

 

 2 30     Zal. z oc. 

MK_6*: 

Przedmioty 

uzupełniające 

dla studentów 

kierunku 

innego niż 

kognitywistyk

a 

Neuronauka 

procesów 

percepcyjnych i 

uwagowych 

 5 30 30    Zal. z oc., 

egz 

Razem: 29 240 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  

MK_1 

przedmioty 

obowiązkowe 

Wizualizacja wiedzy 

naukowej   
 5    30  Zal. z oc. 

MK_1 

przedmioty 

obowiązkowe 

Poznanie 

ucieleśnione 

 4 30     egz 



 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

MK_5 

Seminarium 

magisterskie 

Seminarium 

magisterskie 

 5     30 egz 

MK_2 

Przedmioty 

dodatkowe 

Według oferty 

(Lista A) 

 5 30     Zal. z oc. 

MK_3 

Przedmioty 

do wyboru, w 

tym 

niezwiązane z 

kierunkiem 

lub zajęcia 

oferowane na 

innym 

kierunku 

studiów 

Wykład mon. 

Konwersatorium, 

 

 12 60    60  Zal. z oc. 

Razem: 31 240 X 


