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Teorie iluzji percepcyjnych 
Wykład monograficzny z modułu „Procesy poznawcze” 

Kod przedmiotu: 
08.9I43AI04_40 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:  
Wydział Humanistyczny, Instytut Filozofii 

Nazwa kierunku:  
Kognitywistyka komunikacji 

Forma studiów: 
stacjonarne, pierwszego stopnia 

Profil kształcenia: 
ogólnoakademicki (A) 

Specjalność: 

Rok  / semestr:  
rok 2 i 3, semestry 4 i 5 

Status przedmiotu /modułu: 
Przedmiot do wyboru w ramach 
modułu „Procesy poznawcze” 

Język przedmiotu / modułu: polski 

Forma zajęć wykład ćwiczenia 
ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  
(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 
 

30      

Koordynator przedmiotu / modułu 
 

dr hab. Adriana Schetz 

Prowadzący zajęcia 
 

dr Katarzyna Szymańska 

Cel przedmiotu / modułu 
 

    Celem przedmiotów zgłaszanych w ramach modułu „Procesy poznawcze” jest 
przekazanie studentom wiedzy o procesach i mechanizmach leżących u podstaw 
różnych form szeroko rozumianej aktywności poznawczej człowieka, a także o 
zaburzeniach wynikających z uszkodzeń tych mechanizmów.  
Wykład monograficzny „Teorie iluzji percepcyjnych” ma na celu przekazanie 
studentom wiedzy na temat iluzji percepcyjnych, ich definicji, prób klasyfikacji oraz 
hipotez wyjaśniających. Wykład z pogranicza filozofii, psychologii i neurofizjologii 
ma na celu ukazanie złożoności mechanizmów percepcyjnych oraz uświadomienie, 
że badanie ich wymaga interdyscyplinarnego podejścia.  

Wymagania wstępne 
 

Elementarna wiedza z zakresu psychologii poznawczej i kognitywistyki.  

EFEKTY KSZTAŁCENIA 
 

Pracownik zgłaszający przedmiot w ramach modułu „Procesy poznawcze” może 
doprecyzować podane niżej efekty kształcenia pod warunkiem zachowania ich 

ogólnej treści oraz odniesień do efektów kształcenia dla programu.  
 

Odniesienie do 
efektów dla 
programu 

Odniesienie do 
efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 Student wymienia i charakteryzuje opisywane na gruncie 
kognitywistyki mechanizmy i procesy poznawcze, rozpoznaje 
założenia teoretyczne oraz podstawy empiryczne omawianych 
stanowisk. 

 
02 Student wymienia i charakteryzuje najnowsze tendencje 
badawcze w kognitywistyce ze szczególnym uwzględnieniem 
relacji między nimi.  

K_W05 
 
 
 
 

K_W06 

H1A_W04 
 
 
 
 

H1A_W04 
H1A_W05 
H1A_W06 

Umiejętności 

03 Student samodzielnie definiuje cele swojego rozwoju i 
planuje indywidualną ścieżkę kształcenia.  
 
04 Student porządkuje zdobytą wiedzę teoretyczną na temat 
omawiany na zajęciach, wyprowadza z niej wnioski o 
charakterze empirycznym. 
 
05 Student formułuje podstawowe ekspertyzy i dyrektywy 
praktyczne dotyczące technik stymulujących prawidłowy rozwój 
zdolności i mechanizmów poznawczych omawianych na 
zajęciach.  

K_U02 
 
 

K_U03 
 
 
 

K_U13 

H1A_U02 
H1A_U03 

 
H1A_U02 
H1A_U05 

 
 

H1A_U04 
H1A_U05 

 

Kompetencje 
społeczne 

06 Student ma świadomość odpowiedzialności za swój rozwój 
intelektualny. 

 
07 Student docenia rolę badań kognitywistycznych dla 
rozumienia życia społecznego, a zwłaszcza dla terapii 
upośledzeń mechanizmów poznawczych i dla zapobiegania 

K_K01 
 
 

K_K06 
 

H1A_K01 
 
 

H1A_K04 
 



wykluczeniom związanych z tymi upośledzeniami.  
 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 
Wykład 30 

1. Definicja, rodzaje i klasyfikacje iluzji 4 

2. Iluzje a inne błędy poznawcze – halucynacje, urojenia, pareidolie, przywidzenia 4 

3. Neurofizjologia wzroku 2 

4. Filozoficzne teorie percepcji i brak zadawalającego wyjaśnienia iluzji 2 

5. Ślepota na zmiany i ślepota pozauwagowa - problem wielkiej iluzji 2 

6. Iluzje – błąd czy norma 2 

7. Hipoteza dwuch dróg wzrokowych – a iluzje wzrokowe 2 

8. Hipoteza spostrzegania teraźniejszości jak sposób na stworzenie rzetelnej klasyfikacji iluzji? 3 

9. Baysowskie teorie percepcji. Iluzje wynik procesów szacowania  3 

10. Iluzje jako narzędzia diagnostyczne oraz służące testowaniu hipotez w teorii percepcji 2 

11. Interfejsowa teoria percepcji – iluzja = percepcja 4 

  

 
Metody kształcenia 
 

Wykład informacyjny i konwersatoryjny, prezentacja multimedialna, analiza przypadków. 

Metody weryfikacji efektów 
kształcenia 
 

 Nr efektu kształcenia 
z sylabusa 

Sprawdzian ustny 
Wybór przedmiotu przez studenta 
Czynne uczestnictwo w wykładzie 

01, 02, 04, 05, 07 
03, 06 
03, 06, 07 

Forma i warunki zaliczenia 
 

Pozytywna ocena z kolokwium zaliczeniowego.  
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NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 30 

Przygotowanie się do zajęć —  

Studiowanie literatury 16 

Udział w konsultacjach 10 

Udział w egzaminie / zaliczeniu 4 

Przygotowanie projektu / eseju / itp. —  

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 15 

Inne (np. udział w warsztatach przedmiotowych, 
prezentacja wyników projektu itp.) 

—  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75 

Liczba godzin wymagających bezpośredniego kontaktu 
z prowadzącym zajęcia: 

44 

Liczba punktów ECTS 3 

 

 


