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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Metodyka studiowania i pracy naukowej 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Methodology of studying and academic work 

Kierunek studiów  Praca Socjalna 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I stopnia 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne 

Dyscyplina Nauki socjologiczne 

Język wykładowy Język polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna  
dr Tomasz Peciakowski 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

warsztaty 15 I 3 

 

Wymagania wstępne Podstawowa znajomość obsługi komputera 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

Przygotowanie do pracy naukowej i realizowania projektów badawczych 

Nabycie umiejętności sprawnego posługiwania się bazami referencyjnymi i katalogami 
bibliotecznymi 
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III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Student zna zasady realizacji pracy naukowej z obszaru nauk 
społecznych ze szczególnym uwzględnieniem pracy socjalnej i 
socjologii 

K_W01 

W_02 Student zna i rozumie sposoby pracy z literaturą naukową K_W01 

W_03 Student zna zasady przygotowywania i edycji tekstu naukowego K_W01 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Student potrafi planować i organizować swoją pracę z 
wykorzystaniem narzędzi technologii informacyjnych 

K_U01 

U_02 Student potrafi korzystać z katalogów bibliotecznych i baz 
referencyjnych z literaturą naukową 

K_U01 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Student wykazuje się samodzielnością i niezależnością w 
działaniach podczas swoich prac 

K_K03 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Podstawowe zasady pracy naukowej 
2. Planowanie pracy naukowej 
3. Poszukiwanie informacji i korzystanie z baz referencyjnych oraz katalogów bibliotecznych 
4. Krytyka literatury przedmiotu  
5. Sztuka streszczania 
6. Estetyczne zasady edycji tekstu naukowego 
7. Zasady sporządzania przypisów i redakcja tekstu naukowego 
8. Zasady przeprowadzania prezentacji multimedialnej 
9. Programy przydatne w pracy naukowej (m.in. menadżer bibliografii, menadżer notatek) 
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V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 

W_01 Praca z tekstem Praca zaliczeniowa wersje drukowane prac 

W_02 Wykład konwersatoryjny Praca zaliczeniowa wersje drukowane prac 

W_03 Wykład konwersatoryjny Praca zaliczeniowa wersje drukowane prac 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Ćwiczenia z komputerem Sprawdzian umiejętności wersje drukowane prac 

U_02 Ćwiczenia z komputerem Sprawdzian umiejętności wersje drukowane prac 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Ćwiczenia z komputerem Sprawdzian umiejętności wersje drukowane prac 

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

ocena niedostateczna  

(w) student nie zna zasad realizacji pracy naukowej z obszaru nauk społecznych ze szczególnym 

uwzględnieniem pracy socjalnej i socjologii, nie zna i rozumie sposobów pracy z literaturą naukową, 

nie zna zasad przygotowywania i edycji tekstu naukowego 

(u) student nie potrafi planować i organizować swojej pracy z wykorzystaniem narzędzi technologii 

informacyjnych oraz nie potrafi korzystać z katalogów bibliotecznych i baz referencyjnych z literaturą 

naukową 

(k) student nie wykazuje się samodzielnością i niezależnością w działaniach podczas swoich prac 

 

ocena dostateczna  

(w) student zna zasady realizacji pracy naukowej z obszaru nauk społecznych ze szczególnym 

uwzględnieniem pracy socjalnej i socjologii, zna i rozumie sposoby pracy z literaturą naukową w 

stopniu dostatecznym, zna zasady przygotowywania i edycji tekstu naukowego w stopniu 

dostatecznym 

(u) student potrafi planować i organizować swoją pracę z wykorzystaniem narzędzi technologii 

informacyjnych oraz potrafi w stopniu umiarkowanym korzystać z katalogów bibliotecznych i baz 

referencyjnych z literaturą naukową 

(k) student wykazuje się w stopniu podstawowym samodzielnością i niezależnością w działaniach 

podczas swoich prac 

 

ocena dobra  

(w) student zna zasady realizacji pracy naukowej z obszaru nauk społecznych ze szczególnym 

uwzględnieniem pracy socjalnej i socjologii, zna i rozumie sposoby pracy z literaturą naukową w 

stopniu dobrym, zna zasady przygotowywania i edycji tekstu naukowego w stopniu dobrym 

(u) student potrafi planować i organizować swoją pracę z wykorzystaniem narzędzi technologii 

informacyjnych oraz w dobrym stopniu potrafi korzystać z katalogów bibliotecznych i baz 

referencyjnych z literaturą naukową 

(k) student wykazuje się w samodzielnością i niezależnością w działaniach podczas swoich prac 

 

ocena bardzo dobra  



Załącznik nr 5 do dokumentacji programowej 
 

(w) student zna zasady realizacji pracy naukowej z obszaru nauk społecznych ze szczególnym 

uwzględnieniem pracy socjalnej i socjologii, zna i rozumie sposoby pracy z literaturą naukową w 

stopniu bardzo dobrym, zna zasady przygotowywania i edycji tekstu naukowego w stopniu bardzo 

dobrym 

(u) student potrafi planować i organizować swoją pracę z wykorzystaniem narzędzi technologii 

informacyjnych oraz bardzo dobrze potrafi korzystać z katalogów bibliotecznych i baz referencyjnych 

z literaturą naukową 

(k) student wykazuje się w samodzielnością i niezależnością w działaniach podczas swoich prac 

 

I. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

15 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

75 

 

II. Literatura 

Literatura podstawowa 

1. J. Apanowicz, Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej, Warszawa 2005.  
2. E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2003. 

Literatura uzupełniająca 

1. S. Nowak, Metodologia badań społecznych, Warszawa 2007.  
2. Z. Hajduk, Ogólna metodologia nauk, Lublin 2001.  
3. D. Lindsay, Dobre rady dla piszących teksty naukowe, Wrocław 1995.  
4. J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 2005.  

 

 

 


