
Kierunek

Forma zaj ęć:
Wymiar godzinowy* semestr zimowy - semestr letni 30

ECTS semestr zimowy - semestr letni 2

Język przedmiotu
Forma zaliczenia* semestr zimowy - semestr letni Zbo
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WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Zaliczony kurs biblioteczny

Student zna podstawowe metody pozyskiwania danych, analizy i interpretacji różnych form 
wypowiedzi naukowych. 

Student ma podstawową wiedzę o instytucjach naukowych i orientację we współczesnym 
życiu naukowym.

W kategorii umiejętności

Dobra znajomość języka polskiego, zwłaszcza jego gramatyki

Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelsk iego Jana Pawła II

rok akademicki 2012/2013

Naukoznawstwo

stopień pierwszy

CEL PRZEDMIOTU

konwersatowium

Karta przedmiotu: Metodyka pracy naukowej

*Jeśli zajęcia prowadzone są np. w formie wykładu i ćwiczeń, należy podać wymiar godzinowy odrębnie dla każdej formy zajęć

W kategorii wiedzy

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności 
intelektualnej i prawa autorskiego .

Student umie samodzielnie zdobywać i selekcjonować informacje oraz rozwijać umiejętności 
badawcze.

polski

*Jeśli zajęcia prowadzone są np. w formie wykładu i ćwiczeń, należy podać formę zaliczenia odrębnie dla każdego typu zajęć

Student umie pisać streszczenia, recenzje oraz proste rozprawki w języku polskim z 
wykorzystaniem literatury przedmiotu (potrafi wprowadzać cytaty, konstruować bibliografię) 

Zaznajomienie studentów z podstawowym warsztatem pracy naukowej (umiejętność zbierania i selekcjonowania 
informacji, znajomość różnych form wypowiedzi etc.)
Przygotowanie studentów do redagowania tekstów naukowych
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Efekty kształcenia

Wiedza

Umiejętności

Kompetencje społeczne

Przygotowanie się do zajęć (lektura) 20
Przygotowanie pracy zaliczeniowej 10

SUMA GODZIN:

2

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności*

60
* Średni nakład pracy studenta waha się od 1500 do 1800 godzin w roku akademickim, co oznacza, że 1 ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta .

SUMARYCZNA LICZBA ECTS DLA PRZEDMIOTU:

* Powinien się tu znaleźć dokładny opis metod oceny pracy studenta, w ramach danego przedmiotu. Do najbardziej popularnych form pomiaru/oceny pracy studenta należą np.: egzaminy 
ustne lub pisemne, eseje/ wypracowania, dysertacje, prace semestralne/ roczne/ dyplomowe, projekty i ćwiczenia praktyczne, ocenianie ciągłe.

Brak zaliczenia Zaliczenie

Student nie angażuje się w proces zdobywania wiedzy. 
Nie uczestniczy w życiu kulturalnym.

Student angażuje się w proces zdobywania wiedzy. Ma 
świadomość potrzeby ciągłej edukacji. Uczestniczy w życiu 

kulturalnym.

SPOSOBY OCENY STUDENTA - SZCZEGÓŁY*

Student potrafi samodzielnie zdobywać i selekcjonować 
informacje. Potrafi redagować streszczenia, recenzje, proste 
rozprawy oraz zna reguły opisu bibliograficznego (zarówno w 

systemie harwardzkim jak i polskim).

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA
Forma aktywności

Student uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form.

Godziny kontaktowe z nauczycielem 30

*Jeśli zajęcia prowadzone są np. w formie wykładu i ćwiczeń, należy opisać metody odrębnie dla każdej formy zajęć

SPOSOBY OCENY STUDENTA*
Aktywna obecność na zajęciach 50%
Praca zaliczeniowa (przykładowa bibliografia, streszczenie tekstu naukowego) 50%

Student nie potrafi samodzielnie zdobywać i 
selekcjonować informacji. Nie potrafi redagować 

streszczeń, recenzji, prostych rozpraw oraz nie zna 
reguł opisu bibliograficznego.

* Proszę opisać stopień realizacji zakładanych efektów kształcenia dla przedmiotu, np.. Student nie posiada podstawowej wiedzy na temat..., ma uporządkowaną wiedzę w zakresie..., nie 
potrafi tworzyć własnych narzędzi pracy..., potrafi sformułować problem i wskazać jego rozwiązanie..., nie angażuje się w proces nauki..., ma świadomość potrzeby podnoszenia swoich 
kompetencji...

Student nie zna podstawowych metod gromadzenia 
informacji oraz analizy tekstów. Nie ma podstawowej 

wiedzy na temat praw autorskich oraz instytucji 
naukowych.

Student zna podstawowe metody gromadzenia informacji oraz 
analizy tekstów. Ma podstawową wiedzę na temat praw 
autorskich oraz instytucji naukowych. Orientuje się we 

współczesnym życiu naukowym.

Student potrafi dokonać analizy sytuacji i problemów oraz samodzielne sformułować 
propozycje ich rozwiązania, przy czym ma świadomość społecznej roli nauki.

Metody warsztatowe, praca z tekstem, w razie potrzeby - projekcje multimedialne
METODY DYDAKTYCZNE*

Przedstawienie różnych form wypowiedzi naukowej; redagowanie tekstów naukowych; sporządzanie bibliografii (system harwardzki i polski); 
gromadzenie informacji; podstawy praw autorskich (zwłaszcza kwestia plagiatu); przygotowywanie wystąpień oraz prezentacji; podstawy LaTeX-a i 
edytorów tekstu.

TREŚCI PROGRAMOWE (OPIS TREŚCI ZAJĘĆ)

W kategorii kompetencji społecznych
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BIBLIOGRAFIA PODSTAWOWA

J. Boć, Jak pisać pracę magisterską , Wrocław, 2004.

podpis osoby odpowiedzialnej za przygotowanie karty przedmiotu

P. Oliver, Jak pisać prace uniwersyteckie. Poradnik dla studentów , tłum. J. Piątkowska, Kraków 1999.
U. Eco, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów , tłum. G. Jurkowlaniec, Warszawa, 2007.

BIBLIOGRAFIA UZUPEŁNIAJ ĄCA

T. Oetiker i in., Nie za krótkie wprowadzenie do systemu LaTeX 2 , 2007.


