
 
 

Poz. 667 
 

UCHWAŁA NR 8 
RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKU STUDIÓW  

KOGNITYWISTYKA I KOGNITYWISTYKA (COGNITIVE SCIENCE) 

z dnia 9 grudnia 2020 r. 

w sprawie zasady monitorowania jakości praktyk zawodowych na kierunkach 
kognitywistyka i Cognitive Science 

Na podstawie § 69 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW 
z 2019 r. poz. 190) Rada Dydaktyczna postanawia, co następuje: 

§ 1 
Rada Dydaktyczna ustala zasady monitorowania jakości praktyk zawodowych na 

kierunkach studiów kognitywistyka (studia pierwszego stopnia) oraz Cognitive Science 
(studia drugiego stopnia), stanowiące załącznik do uchwały. 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie od początku roku akademickiego 2020/2021. 

Przewodniczący rady dydaktycznej 
M. Haman 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 



Załącznik 1 
do uchwały nr 8 Rady Dydaktycznej dla kierunków studiów kognitywistyka i kognitywistyka 

(Cognitive Science) z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie zasad monitorowania jakości praktyk 
zawodowych na kierunkach kognitywistyka i Cognitive Science 

Szczegółowe zasady procesu dyplomowania na kierunku Kognitywistyka 

Na podstawie § 7  Uchwały Nr 12 Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia z dnia 10 
lipca 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących zasad odbywania i zaliczania praktyk 
zawodowych na Uniwersytecie Warszawskim, Rada Dydaktyczna dla kierunków 
kognitywistyka i Cognitive science określa następujące zasady monitorowania jakości 
praktyk zawodowych: 

1. Właściwy dla danego kierunku opiekun praktyk raz do roku przedstawia 
Radzie Dydaktycznej (dalej RD) sprawozdanie z realizacji praktyk studenckich na 
kierunkach Kognitywistyka I stopnia i Cognitive Science. W sprawozdaniu powinny zostać 
uwzględnione następujące elementy: 
1) lista jednostek i zespołów badawczych na Uniwersytecie Warszawskim, podmiotów 
spoza UW, w których studenci odbywali praktyki, oraz liczba studentów, którzy wystąpili 
o uznanie praktyk odbytych w formie pracy zawodowej lub działalności gospodarczej, 
której charakter odpowiada celom i efektom uczenia się zdefiniowanym dla praktyk 
zawodowych; 
2) wyniki ewaluacji odbytych praktyk przez studentów; 
3) opinię opiekuna praktyk o jakości i przebiegu praktyk w poszczególnych podmiotach; 
4) opinie przekazane przez podmioty, w których studenci odbywali praktyki; 
5) informacje o współpracy z Biurem Karier Uniwersytetu Warszawskiego; 
6) rekomendacje dotyczące poszerzenia, utrzymania lub zakończenia współpracy z 
podmiotami, w których studenci odbywali praktyki; 
7) rekomendacje w sprawie poszerzenia listy podmiotów, w których studenci mogą 
odbywać praktyki. 

2. W wyniku oceny dokonanej na podstawie sprawozdania opiekuna praktyk RD 
może rekomendować: 
1) rezygnację z kierowania studentów do podmiotów, w których praktyki zostały nisko 
ocenione przez studentów i/lub opiekuna praktyk; 
2) poszerzenie listy podmiotów, w których studenci mogą odbywać praktyki, o inne 
jednostki, których działalność odpowiada celom i efektom uczenia się zdefiniowanym dla 
praktyk zawodowych; 
3) zmiany w sylabusie praktyk. 

 


