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Cele przedmiotu:

Przedmiot ma za zadanie przybliżyć studentom prace Michaela Tomasello, w których autor stara się wyjaśnić
mechanizmy unikatowych dla ludzi form poznania i zachowania (język, kooperacja, kultura) oraz filogenetyczne i
ontogenetyczne aspekty ich powstania. W ramach konwersatorium analizowane będą dwie książki autorstwa
Tomasello: "Dlaczego współpracujemy" oraz "Historia naturalna ludzkiego poznania"
Podczas zajęć analizowane będą również opisy eksperymentów z zakresu psychologii poznawczej, które stanowią
podstawę dla omawianej koncepcji.

Wymagania wstępne: Elementarna wiedza z zakresu językoznawstwa oraz logiki formalnej i nieformalnej.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student rozpoznaje i wyjaśnia tezy i argumenty
formułowane w rozprawach dotyczących tematyki
konwersatorium mieszczącej się w ramach szeroko
rozumianych nauk o języku, informacji i komunikacji,
rozpoznaje i przedstawia ich założenia teoretyczne oraz
konsekwencje empiryczne.

K_W09
K_W101 EP1

Student zna i charakteryzuje typy komunikacji oraz
funkcje języka uwzględniane w omawianych na zajęciach
koncepcjach.

K_W07
K_W132 EP2

Nazywa i wymienia zasady rządzące efektywną interakcją
językową, w tym wymianą informacji naukowej. K_W143 EP3

umiejętności

Student samodzielnie definiuje cele swojego rozwoju i
planuje indywidualną ścieżkę kształcenia. K_U021 EP4

Student przygotowuje krótką pracę badawczą na temat
określony przez prowadzącego zajęcia

K_U05
K_U07
K_U09

2 EP5

Student rozpoznaje motywy i cele działań
komunikacyjnych innych ludzi, ustala kryteria i
procedury udanej interakcji komunikacyjnej
zorientowanej na określony cel.

K_U10
K_U12
K_U13

3 EP6
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kompetencje społeczne

Student ma świadomość odpowiedzialności za swój
rozwój intelektualny. K_K011 EP7

Student docenia znaczenie wiedzy o mechanizmach
komunikacji językowej dla organizacji efektywnej
współpracy w zespole, chętnie korzysta ze swojej wiedzy
eksperckiej wyjaśniając poznawcze i kulturowe
uwarunkowania aktów komunikacyjnych.

K_K03
K_K04
K_K05
K_K10

2 EP8

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: ewolucja poznania i komunikacji w koncepcji M. Tomasello

Forma zajęć: konwersatorium

41. Formy aktywności poznawczej unikatowe dla ludzi 4 0

82. Formy intencjonalności 4 0

43. Zachowania kooperacyjne: pomaganie, informowanie, dzielenie się 4 0

64. Kształtowanie się instytucji społecznych 4 0

85. Ewolucja ludzkiego poznania 4 0

Dyskusja problemowa, Analiza przypadków, Wykład konwersatoryjnyMetody kształcenia

Michael Tomasello (2015): Dlaczego współpracujemy, Copernicus Center Press, Kraków

Michael Tomasello (2015): Historia naturalna ludzkiego myślenia , Copernicus Center Press, Kraków
Literatura podstawowa

Call, J., & Tomasello, M (2008): Does the chimpanzee have a theory of mind? 30 years later. (Trends in cognitive sciences),
Elsevier

Hare, B., Call, J., Agnetta, B., & Tomasello, M. (2000): Chimpanzees know what conspecifics do and do not see. (Animal
Behaviour), Elsevier

Liszkowski, U., Carpenter, M., Henning, A., Striano, T., & Tomasello, M (2004): Twelve?month?olds point to share attention
and interest. (Developmental science), Wiley-Blackwell

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

0Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

0Studiowanie literatury

0Udział w konsultacjach

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP6SPRAWDZIAN

EP4,EP5,EP7,EP8PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie sumy punktów z pracy pisemnej (za którą student otrzymuje  0-8
pkt) i sprawdzianu ustnego (0-4 pkt.), która kwalifikuje studenta do uzyskania oceny pozytywnej według następującej
punktacji: bdb (12-11 pkt.), db+ (10-9 pkt. ), db (8-7 pkt.), dst+ (6 pkt.), dst (5-4 pkt.)

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Student otrzymuje 0-8 pkt. za pracę pisemną i 0-4 pkt. za sprawdzian ustny. Suma punktów za pracę pisemną oraz
sprawdzian ustny określa ocenę studenta z przedmiotu według następującej punktacji:  bdb (12-11 pkt.), db+ (10-9
pkt. ), db (8-7 pkt.), dst+ (6 pkt.), dst (5-4 pkt.).

Metoda obliczania oceny
końcowej 4

ewolucja poznania i komunikacji w koncepcji M. Tomasello
Nieobliczana

4
ewolucja poznania i komunikacji w koncepcji M. Tomasello
[konwersatorium]

zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 30

Liczba punktów ECTS 3
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