PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI

1. Wady i zalety symulacji komputerowej jako metody badawczej.
2. Procedura modelowania i symulacji procesów.
3. Proces komunikacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem IT. Projektowanie procesów
komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.
4. Wskazówki dla osoby, która uruchamia własną firmę IT. Co należy wziąć pod uwagę
zakładając przedsiębiorstwo działające w tej branży?
5. Co to są „neuronalne korelaty świadomości wzrokowej” i jak się je bada?
6. Co to są funkcje wykonawcze i co do nich zaliczamy?
7. Proszę powiedzieć, co to jest i jakie funkcje pełni myślenie autystyczne.
8. Proszę wyjaśnić, od czego zależy trwałość przechowywania danych w pamięci
autobiograficznej.
9. Proszę wymienić i scharakteryzować 4 źródła poczucia skuteczności (w konwencji
paradygmatu społeczno-poznawczego).
10. Proszę wymienić i scharakteryzować zjawiska zachodzące w grupie determinujące
zachowanie jednostki.
11. Podstawowe sposoby rozumienia pojęć.
12. Empiryzm i natywizm w teorii pojęć.
13. Wymień oraz krótko scharakteryzuj stanowiska ws. natury przekonań.
14. Czym jest test fałszywych przekonań (TFP) i co bada?
15. Opisz sieć radialną dla wybranego przez siebie słowa.
16. Czym jest metafora i jak powstaje? Wyjaśnij czym jest metafora przewodu.
17. Czy istnienie może być lepsze albo gorsze od nieistnienia?
18. Omów zagadnienia wyrządzania krzywdy przez powoływanie do istnienia.
19. Uszkodzenia mózgu w wydawaniu osądów moralnych – o jaki obszar chodzi? Omów
na przykładzie wybranych dylematów moralnych.
20. Hipoteza Shapiro-Whorfa a poznanie społeczne. Czym jest poznanie społeczne? Co
głosi hipoteza Shapiro-Whorfa? Zakładając słuszność hipotezy, naszkicuj jej miejsce w
poznaniu społecznym.
21. Psychopatologia procesów poznawczych – definiowanie, przedmiot badań.
22. Wymień i omów teoretyczne koncepcje zdrowia i zaburzeń.

23. Czym różni się manipulacja od oddziaływania facylitacyjnego?
24. Rozumienie socjotechniki przez Adama Podgóreckiego.
25. Wyjaśnij pojęcie „niezbędna minimalna wielkość próby badawczej”.
26. Wyjaśnij istotę estymacji przedziałowej poprzez porównanie jej do estymacji
punktowej.
27. Język a władza. Pojęcie przemocy symbolicznej
28. Język jako narzędzie socjotechniki
29. Jak proces uczenia się wyjaśniany jest na gruncie behawioryzmu i neobehawioryzmu?
30. Jak proces uczenia się wyjaśniany jest na gruncie teorii społecznego uczenia się?
31. Czym różni się w filozofii umysłu podejście behawiorystyczne od kognitywistycznego?
32. Na czym w filozofii umysłu polega monizm (zwany też teorią identyczności), dualizm
substancji oraz dualizm własności?

