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Seminarium/wykład interaktywny

zapoznanie uczestników z podstawami badań eksperymentalnych oraz z
najczęściej stosowanymi paradygmatami badawczymi w obrębie badań
nad przetwarzaniem języka
rodzaje zmiennych, aspekty etyczne badań z udziałem ludzi, rzetelność i
trafność pomiaru, wybrane paradygmaty takie jak pomiar czasu reakcji,
badania normatywne, elektroencefalografia / potencjały wywołane (EEG/
ERP)
brak

Efekty kształcenia2
Po zaliczeniu zajęć doktorant:
Metody weryfikacji
wykazuje znajomość wybranych paradygmantów badawczych zadania praktyczne,
stosowanych w badaniach nad przetwarzeniem języka
aktywny udział w zajęciach
potrafi przygotować wniosek do komisji etycznej ds. badań
zadania praktyczne,
naukowych prowadzonych z udziałem ludzi
aktywny udział w zajęciach
potrafi zaplanować proste badanie dotyczące przetwarzania
zadania praktyczne,
języka, włączając dobór grupy badawczej, procedurę badawczą, aktywny udział w zajęciach
dobór zadań, planowane analizy
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Informacje
dodatkowe3

Karolina Rataj, krataj@wa.amu.edu.pl
zajęcia odbywają się w Collegium Novum w piątkowe popołudnia

Uwagi:
1 Należy podać dziedzinę / dyscyplinę odpowiednią dla przedmiotu; przedmiot obejmujący treści właściwe dla
dyscyplin
z różnych dziedzin należy określić jako przedmiot wielodziedzinowy i wymienić odpowiednie dyscypliny
2 Należy wpisać treść wybranych efektów kształcenia przedmiotu i przewidzianych dla nich metod weryfikacji ich
osiągnięcia, odpowiednio do treści efektów kształcenia studiów doktoranckich określonych uchwałą rady
wydziału. Zaleca się ograniczenie liczby efektów kształcenia do nie więcej niż 5.
3 Należy podać informacje dotyczące kontaktu z prowadzącym, miejsca realizacji zajęć, organizacji zajęć, itp.

