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Seminarium magisterskie dla Kognitywistyki komunikacji 

 

Wymagania wstępne: 

 

Na seminarium będą przyjmowane osoby zainteresowane pisaniem pracy magisterskiej z 

zakresu szeroko rozumianej filozofii kognitywistyki, ze szczególnym uwzględnieniem takich 

tematów jak: relacja filozofii do kognitywistyki, pojęcia w kognitywistyce, problem 

umysł˗ciało a kognitywistyka, filozoficzne krytyki kognitywistyki. Preferowani będą studenci 

dobrze znający język angielski oraz zainteresowani nie tylko kognitywistyką, lecz także 

filozofią, a w szczególności filozofią nauki. 

 

Cele przedmiotu: 

 

Celem seminarium jest wdrożenie studentów do systematycznej pracy badawczej, której 

wynikiem ma być praca magisterska. Studenci proponują wpierw kilka różnych tematów 

pracy magisterskiej, a później kilka wariantów wybranego tematu. Po dokładnym określeniu 

tematu przedstawiają szkicowy plan pracy, po czym przystępują do zbierania literatury i 

przedstawiania kolejnych rozdziałów pracy w formie referatów.  

 

 

Metody dydaktyczne: 

 

Prezentacja przez prowadzącego zasadniczych elementów interdyscyplinarnego warsztatu 

naukowego; ustalanie w trakcie swobodnej dyskusji zainteresowań kognitywistycznych 

uczestników seminarium; studenckie raporty z postępu badań; referaty z roboczych 

fragmentów pisanych prac magisterskich. 

 

 

Treści merytoryczne przedmiotu: 

 

1. Status kognitywistyki jako nauki; 2. Rodzaje tekstów z zakresu kognitywistyki; 3. 

Sporządzanie notatek, sposoby cytowania i zasady korzystania z literatury bez naruszania 

praw autorskich; 4. Ustalanie i precyzowanie tematów prac magisterskich; 5. Referowanie 

planów i fragmentów prac magisterskich; 6. Opracowywanie bibliografii końcowej pracy. 

 

 

 

Forma i warunki zaliczenia: 

 

Systematyczny udział w seminarium oraz stopniowy postęp w przygotowywaniu pracy 

magisterskiej (dokładne ustalenie tematu; przedłożenie planu i jednego rozdziału pracy; 

dostarczenie połowy pracy magisterskiej; dostarczenie ostatecznej wersji pracy magisterskiej, 

zaakceptowanej przez promotora). 
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