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WYDZIAŁ
FILOZOFII I SOCJOLOGII
Kierunek Kognitywistyka

KOGNITYWISTYKA
studia I stopnia (profil ogólnoakademicki)
studia II stopnia (profil ogólnoakademicki)
Dlaczego kognitywistyka?
Studiuj jednocześnie: psychologię, neuronaukę, sztuczną inteligencję (AI), językoznawstwo i filozofię
dzięki kognitywistyce! Kognitywistyka nie tylko odpowiada na pytania o poznanie (umysł) człowieka
w kategoriach każdej z powyższych dyscyplin, ale daje również studentowi perspektywę interdyscyplinarną: to samo zjawisko umysłowe (np. pamięć, świadomość, percepcja, rozwiązywanie problemów,
podejmowanie decyzji) ujmowane jest z perspektywy m.in. neuroinformatyka, psycholingwisty czy
neuropsychologa.
Absolwent kognitywistyki – dzięki interdyscyplinarnemu wykształceniu – doskonale odnajdzie się
w rzeczywistości neuromarketingu, chatbotów, robotyki czy BigData. Dzięki wybranym kursom w języku angielskim nasi studenci sprawnie posługują się tym językiem.
Studenci kognitywistyki dopasowują program studiów do swoich potrzeb i zainteresowań (45% punktów ECTS to kursy wybieralne).

Umiejętności i kompetencje kognitywisty

Perspektywa zatrudnienia

● dobra znajomość zaawansowanych narzędzi informatycznych i umiejętności programistyczne
● znajomość metod badań psychologicznych
● umiejętności analityczne, perswazyjne i retoryczne
● umiejętność współpracy w zespołach
● kompetencje w zakresie metod rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji

● branża IT: obsługa i zarządzanie systemami
informatycznymi
● projektowanie elementów systemów sztucznej
inteligencji
● analiza i zarządzanie BigData
● nowe media
● marketing i PR
● jednostki naukowo-badawcze

Oferujemy m.in. następujące kursy

Możliwości rozwoju

● językoznawstwo kognitywne ● psychologia
poznawcza i rozwojowa ● neuronauka poznawcza ● podstawy programowania ● elementy
sztucznej inteligencji i robotyki ● neuro- i psycholingwistyka ● neuromodelowanie ● filozofia
umysłu ● Design ● Media

● działalność w Kole Kognitywistyki UMCS
● Laboratorium Multimodalne (eye-tracking, VR,
rejestracja aktywności ciała)
● Pracownia Sztucznej Inteligencji
● wymiana studencka z zagranicznymi ośrodkami kognitywistycznymi
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Dlaczego UMCS?
Atrakcyjne stypendia – najlepsi studenci
otrzymują jedno z najwyższych w Polsce stypendiów rektora!
Akademiki o wysokim standardzie - do dyspozycji studentów jest aż 2800 miejsc w 9 akademikach. Miasteczko Akademickie znajduje
się w centrum Lublina - budynki dydaktyczne,
akademiki, kluby, obiekty sportowe i kulturalne oraz biblioteka.
Inkubator Medialno-Artystyczny - wyjątkowy
cyfrowy ośrodek twórczy, wyposażony w studio radiowe i telewizyjne, scenę artystyczną
oraz pracownie, które współpracują z TVP Lublin.
Sport na najwyższym poziomie - sukcesy zarówno w Akademickich Mistrzostwach Polski,
jak i najwyższych ligach państwowych.
Możliwości rozwoju - działalność w kołach naukowych WFiS, szeroka oferta praktyk zawodowych, udział w projektach i badaniach naukowych, szeroka oferta zajęć fakultatywnych.
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