
WYKŁADOWCY O SWOICH ZAJĘCIACH W ODPOWIEDZI NA INFORMACJĘ O WYRÓŻNIENIU

„Zajęcia laboratoryjne z wykorzystaniem eye trackera (okulografu) mają na celu przygotowanie studentów kierunku 
kognitywistyka do samodzielnego przeprowadzenia eksperymentów oraz analizy uzyskanych wyników. W efekcie 
umożliwi to przygotowanie prac magisterskich o charakterze empirycznym.

Studenci są dzieleni na zespoły jedno lub dwuosobowe (maksymalnie 6 zespołów). Każdy z zespołów pracuje 
bezpośrednio z układem do badań eye trackingowych �rmy SMI. 

Na pierwszych laboratoriach (3h) studentom przedstawiane są zagadnienia �zyczne i techniczne stanowiące 
podstawę metod badań okulogra�cznych. Przez kolejne dwa laboratoria (6h) studenci przygotowują wymyślone 
przez siebie eksperymenty. Pomysł eksperymentu studenci muszą poprzeć literaturą fachową. Przygotowania 
polegają na stworzeniu odpowiednich bodźców, przykładowo w postaci plików gra�cznych, a następnie konstruują 
eksperyment, który jest realizowany w programie Experimental Center™ �rmy SMI. Po stworzeniu i przetestowaniu 
procedury eksperymentalnej, studenci zaczynają badania na kolegach z innych zespołów(3h). 

Na piątych z kolei zajęciach laboratoryjnych (3h), studenci opracowują dane uzyskane podczas eksperymentu 
w programie BeeGaz™ �rmy SMI, a następnie wykonują analizy statystyczne w programie SPSS �rmy IBM.

Na szóstych zajęciach (3h) wszystkie zespoły przedstawiają uzyskane przez siebie wyniki w postaci prezentacji 
multimedialnych. Prezentacje zawierają wyjaśnienie podstawowych teorii dotyczących eksperymentu, hipotezy 
badawcze sprawdzane w tym doświadczeniu oraz uzyskane wyniki badań. Wszystkie z prezentacji zakończone są 
dyskusją, w której omawiane są zalety i wady przeprowadzonych projektów.

Każdy ze studentów bierze aktywny (przygotowanie, przeprowadzenie i zanalizowanie eksperymentu) udział 
w trakcie dwudziestu siedmiu (27) oraz pasywny (udział w eksperymencie kolegów) w trakcie sześciu (6) godzin 
laboratoriów. 

Warunkiem uzyskania zaliczenia z zajęć jest przygotowanie i przeprowadzenie eksperymentu, zanalizowanie 
uzyskanych wyników, przedstawienie wyników w postaci prezentacji, wzięcie udziału w eksperymencie innych 
zespołów oraz przedłożenie prowadzącemu laboratorium raportu w formie papierowej”.
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„uczyliśmy się praktycznych zastosowań okulografu, a przede wszystkim używaliśmy tego urządzenia (...)”. 

  

„Zajęć 
laboratoryjnych 

o takim 
charakterze 

powinno być więcej”.


