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Załącznik nr 1 

LISTA TEZ NA EGZAMIN LICENCJACKI NA KIERUNKU NAUKOZNAWSTWO 

 

1. Charakterystyka naukoznawstwa jako zespołu nauk o nauce 

2. Pojęcie i rodzaje metody naukowej 

3. Wnioskowanie i jego rodzaje (dedukcyjne, indukcyjne, redukcyjne) 

4. Definicja (pojęcie, podział, błędy) 

5. Społeczeństwo oparte na wiedzy 

6. Mienie i finanse nauki 

7. Nauka i technika w kulturze 

8. Etyka badań naukowych: jej status metodologiczny i formy instytucjonalne. 

9. Charakterystyka podstawowych stanowisk w teoriopoznawczym sporze realizm-idealizm. 

10. Pojęcie, cele i zadania informacji naukowej 

11. Biblioteki cyfrowe i bibliograficzne bazy danych 

12. Metody pomiaru wartości tekstu naukowego 

13. Organizacja i historia szkolnictwa wyższego – starożytność 

14. Organizacja i historia szkolnictwa wyższego – średniowiecze 

15. Organizacja i historia szkolnictwa wyższego – nowożytność 

16. Organizacja szkolnictwa wyższego – współcześnie 

17. Zadania metodologii w naukach społecznych 

18. Pojęcie ewaluacji i główne podejścia ewaluacyjne 

19. Specyfika ewaluacji projektów B + R 

20. Realizacja ewaluacji projektu 

21. Zasady ochrony własności intelektualnej – patent 

22. Zasady ochrony własności intelektualnej – prawo autorskie 

23. Zasady ochrony własności intelektualnej – wzór przemysłowy 

24. Podstawy tworzenia biznes planu 

25. Dane – informacje – wiedza – mądrość 

26. Struktura informacji naukowych 

27. Klasyczne socjologie wiedzy i nauki 

28. Nieklasyczne socjologie wiedzy i nauki 

29. Wzajemne zależności pomiędzy nauką a sztuką 

30. Artykuł naukowy jako forma komunikacji w nauce 

31. Wniosek grantowy jako forma komunikacji w nauce 

32. Komunikacja naukowa z niespecjalistami 

33. Instytucjonalna komunikacja naukowa 

34. Rola autorytetu w nauce 

35. Zarządzanie projektami naukowymi 

36. Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi 

37. Metody zarządzania zasobami ludzkimi 

38. Tworzenie tożsamości organizacyjnej 

39. Planowanie zasobów ludzkich 

40. Wybrane formy przedsiębiorczości akademickiej (inkubator akademicki, centrum 

transferu technologii) 
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41. Nośniki i odmiany racjonalności nauki 

42. Nauka w społeczeństwie demokratycznym 

43. Ogólne zasady przygotowania projektu naukowego finansowanego ze środków krajowych 

44. Podstawowe sposoby rozumienia nauki 

45. Działalność B+R w procesie generowania innowacji 

46. Komercjalizacja i transfer technologii 

47. Polityka nauki  

48. Innowacja a procesy innowacyjne. 

49. Typy wiedzy 

50. Aksjologia wiedzy 


