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Abstrakt

I imię i nazwisko autora,
I numer indeksu,
I tytuł pracy,
I adres e-mail do kontaktu,
I abstrakt (około 250 słów),
I zestaw przynajmniej 5 słów kluczowych,
I przynajmniej dwie pozycje literatury.

(Strona tytułowa z szablonu pracy.)
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Abstrakt

I Jedna obowiązkowa konsultacja (konsultacje 10.04, 17.04).
I Abstrakty przesyłamy za pomocą formularza Google.
I Termin 20.04 (piątek), do godziny 10:00.
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Abstrakt

I Zarys problemu.
I Postawienie tezy.
I Metody analizy/studia przypadków.
I Przewidywane rozwiązanie.

4 / 8



Przykład 1 Maciej Witek
Jakie skojarzenia ma umysł obliczeniowy? Obrona tezy o izolacji informacyjnej systemu
wczesnego widzenia

Celem artykułu jest obrona tezy o izolacji informacyjnej systemu wczesnego widzenia
przed zarzutami odwołującymi się do eksperymentów świadczących rzekomo o wpływie
przekonań o typowych barwach przedmiotów na budowę płytkich reprezentacji
wzrokowych. Przez płytkie reprezentacje wzrokowe rozumiem doznania percepcyjne
reprezentujące bodźce zewnętrzne wyłącznie za pomocą takich własności, jak kształt,
wielkość, położenie i barwa. Twierdzę, że doniesienia eksperymentalne przytaczane
przez przeciwników tezy o izolacji informacyjnej można wyjaśnić za pomocą hipotezy,
w myśl której system wczesnego widzenia tworzy płytkie reprezentacje wzrokowe
korzystając z lokalnej bazy informacji o typowych barwach określonych kształtów, przy
czym baza ta ma postać modyfikowanej przez doświadczenie sieci związków
asocjacyjnych. Opisuję też eksperymenty, za pomocą których można by powyższą
hipotezę testować.

Słowa kluczowe: modularność umysłu, konstruktywizm, izolacja
informacyjna, wczesne widzenie, percepcja barw, efekt Delka i
Fillenbauma

Studia z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu, 6(2), 2012
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Przykład 2 Marcin Miłkowski
Jak wyróżniać moduły umysłowe? Problemy ze specjalizacją i konfirmacją

W artykule przedstawiono argumenty, że konfirmacja tezy, iż istnieją moduły umysłowe
wyjaśniające cechy umysłu, jest z kilku powodów kłopotliwa. Po pierwsze, istnieje
kilka konkurencyjnych teorii modularności, które zresztą nie zawsze się wykluczają,
przez co nie można między nimi rozstrzygać eksperymentalnie. Po drugie, tezy na
temat modularności często oparte są na bezzasadnym założeniu, iż wyróżnianie
specyficznych dziedzin (semantycznych lub składniowych) działania modułów nie jest
problematyczne. Po trzecie, analizując znany z literatury moduł wykrywania oszustów,
postulowany przez Cosmides w celu wyjaśnienia rzekomej irracjonalności objawiającej
się w tzw. zadaniu Wasona, pokazuję, że wyjaśniane zjawisko nie zostało zdefiniowane
dostatecznie dokładnie, a przez to nieostra jest funkcjonalna charakterystyka modułów
je wyjaśniających. Co więcej, nie ma powodów sądzić, że zjawisko, które ten moduł
miał wyjaśniać, w ogóle istnieje. Wskazuję też kilka problemów metodologicznych
związanych ze zbieraniem eksperymentalnych świadectw na rzecz modularności, takich
jak zaburzanie wyników eksperymentów przez uśrednianie i brak kontroli nad
kluczowymi czynnikami wpływającymi na rezultaty uzyskiwane przez uczestników
badania.

Słowa kluczowe: modularność, specyficzność dziedzinowa, zadanie
Wasona, moduł wykrywania oszustów, psychologia ewolucyjna

Studia z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu, 6(2), 2012
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Kompozycja abstraktu

Propozycja 1

I tło badań,
I cele,
I metodyka,
I wnioski.

Propozycja 2

I przedmiot badań,
I metody badawcze,
I wyniki badań,
I przydatność wyników.

Piekot T., G. Zarzeczny, 2014, Jak napisać efektywny abstrakt? Część pierwsza, Przegląd Uniwersytecki,
20(2), 31-33. Piekot T.,
G. Zarzeczny, 2015, Jak napisać efektywny abstrakt – efektywna kompozycja, Przegląd Uniwersytecki,
21(2), 31-34.
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Abstrakt ustrukturyzowany

W abstrakcie należy wyróżnić co najmniej cztery spośród
następujących kategorii informacji:

I cel/teza | purpose/thesis (obowiązkowo)
I koncepcja/metody badań | approach/methods (obowiązkowo)
I wyniki i wnioski | results and conclusions (obowiązkowo)
I ograniczenia badań | research limatations (opcjonalnie)
I zastosowanie praktyczne | practical implications (opcjonalnie)
I oryginalność/wartość poznawcza | originality/value

(obowiązkowo)

Piekot T., G. Zarzeczny, 2014, Jak napisać efektywny abstrakt? Część pierwsza, Przegląd Uniwersytecki,
20(2), 31-33. Piekot T.,
G. Zarzeczny, 2015, Jak napisać efektywny abstrakt – efektywna kompozycja, Przegląd Uniwersytecki,
21(2), 31-34.
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