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Karta przedmiotu 
 

Nazwa i kod przedmiotu 
 

Nauka i system szkolnictwa wyższego 

Kierunek studiów 
 

-------------------- 

Data rozpoczęcia studiów 
 

luty 2021 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu 
 

2020/2021 
 

Poziom kształcenia 
 

II stopnia Grupa zajęć 
 

z dziedziny nauk humanistycznych 
lub nauk społecznych 

Forma studiów 
 

stacjonarne Sposób realizacji 
 

na uczelni 

Rok studiów 
 

------------------ Język wykładowy 
 

Polski 
 
 

Semestr studiów 
 

------------------ Liczba punktów ECTS 
 

2.0 

Profil kształcenia 
 

Ogólnoakademicki/praktyczny Forma zaliczenia 
 

zaliczenie 

Jednostka prowadząca 
 

Wydział Chemiczny, Katedra Chemii Analitycznej 

Imię i nazwisko wykładowcy 
(wykładowców) 
 

Odpowiedzialny za przedmiot 
 

  Dr inż. Wojciech Wojnowski 

Prowadzący zajęcia z przedmiotu 
 

Dr inż. Wojciech Wojnowski 
 

Formy zajęć  
 i metody nauczania 
 

Forma zajęć 
 

Wykład 
 

Ćwiczenia 
 

Laboratoriu
m 

Projekt 
 

Seminarium 
 

RAZEM 
 

Liczba godzin zajęć 
 

30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30 
W tym liczba godzin zajęć na odległość: w zależności od potrzeb do 30.0 
 

Aktywność studenta  
 i liczba godzin pracy 
 

Aktywność studenta 
 

Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów 
 

Udział w 
konsultacjach 
 

Praca własna 
studenta 
 

RAZEM 
 

Liczba godzin pracy 
studenta 
 

30 2.0 18.0 50 

Cel przedmiotu 
 

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi informacjami dotyczącymi metody naukowej, 
funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego na świecie, oraz z powiązanymi z nauką problemami 
etycznymi.  
 

Efekty uczenia się  
przedmiotu 
 

Efekt kierunkowy 
 

Efekt z przedmiotu 
 

Sposób weryfikacji i oceny efektu 
 

[K7_U71] potrafi zastosować 
wiedzę z zakresu nauk 
humanistycznych lub 
społecznych lub ekonomicznych 
lub prawnych do rozwiązywania 
problemów 

Student potrafi samodzielnie 
sformułować hipotezę badawczą 
oraz zaplanować badania 
naukowe i wykonać 
systematyczny przegląd 
literatury. Student potrafi 
krytycznie i obiektywnie ocenić 
pracę innych badaczy i 
studentów. Krytykuje pracę 
innych w sposób konstruktywny, 
niepersonalny.  

 
[SU1] Ocena realizacji zadania 
[SU3] Ocena umiejętności 
wykorzystania wiedzy uzyskanej 
w ramach przedmiotu 
[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi 
[SK1] Ocena umiejętności pracy 
w grupie 
 

[K7_K71] potrafi wyjaśnić 
potrzebę korzystania z wiedzy z 
zakresu nauk humanistycznych 
lub społecznych lub 
ekonomicznych lub prawnych w 
funkcjonowaniu w środowisku 
społecznym 

Umie w sposób przystępny 
streścić wyniki własnych badań 
oraz badań opisanych w 
publikacjach naukowych, również 
z zakresu nauk humanistycznych.  

 
[SU1] Ocena realizacji zadania 
[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji 

[K7_W71] ma wiedzę ogólną w 
zakresie nauk humanistycznych 
lub społecznych lub 
ekonomicznych lub prawnych 
obejmującą ich podstawy i 
zastosowania 

Student zna historię i strukturę 
nauki i szkolnictwa wyższego i 
potrafi opisać zalety i 
ograniczenia metody naukowej. 
Rozumie różnice w prowadzeniu 
badań naukowych między 
naukami ścisłymi i 
humanistycznymi oraz jest 
świadom specyfiki różnych 
dziedzin. 

[SW1] Ocena wiedzy faktograficznej 
 
 

 

Treści przedmiotu 
 

Podczas wykładów poruszane byłyby następujące zagadnienia: 

 Początek uniwersytetów, sztuki wyzwolone. 

 Wprowadzenie do metody naukowej oraz historia jej rozwoju od XVII w. Objaśnienie pojęć takich jak 
teoria, hipoteza zerowa, dowód, itp.  

 Struktury akademickie w różnych systemach szkolnictwa wyższego (niemieckim, anglosaskim); 
stopnie i tytuł naukowy; uprawnienia wydziałów, Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, instytutów 
PAN. 

 Zakres obowiązków studentów, doktorantów, pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych w 
Polsce i zagranicą; kariera naukowa. 

 Stosowanie metody naukowej w badaniach i pracy eksperymentalnej. Badania podstawowe i 
stosowane. 

 Parametryzacja nauki: h-index, cytowania, ORCID, itp. 

 Publikowanie wyników pracy naukowej: 
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o Czasopisma naukowe: współczynnik oddziaływania; lista JCR; open access; prawa 
autorskie; indeksowanie i bazy danych; preprinty; prace przeglądowe, oryginalne; 
wydawnictwa; czasopisma drapieżne; 

o Historia powstania dużych wydawnictw i opór środowiska naukowego 
o Konferencje naukowe, monografie, inne formy upubliczniania wyników pracy naukowej. 

 Proces recenzji i publikacji w czasopiśmie naukowym: recenzja (peer review); autorstwo i kolejność 
autorów; struktura manuskryptu; afiliacje; conflict of interest; retrakcja, autoretrakcja; plagiaty; 
sposób cytowania. 

 Przypadki naruszania swobód akademickich, np. Rewolucja Kulturalna, Łysenkizm. 

 Skandale w nauce. 

 Praca naukowa w dziedzinach i dyscyplinach humanistycznych, np. w historii. 

 Przypadki nierzetelności w nauce: np. Andrew Wakefield i „szczepionki powodujące autyzm”, 
przypadki opisywane na stronie Retraction Watch, przykłady z polski na podstawie Archiwum Marka 
Wrońskiego – temat do samodzielnego opracowania przez studentów. 

 
 
 

Wymagania wstępne  
i dodatkowe 
 

Rozpoczęte lub planowane badania w ramach pracy dyplomowej, dostęp do 
pełnotekstowych baz danych oraz programu do zarządzania cytowaniami, np. Mendeley. 
 

Sposoby i kryteria  
oceniania osiąganych  
efektów uczenia się 
 

Sposób oceniania (składowe) 
 

Próg zaliczeniowy 
 

Składowa oceny końcowej 
 

Test 60% 30% 

Projekt 60% 60% 

aktywność 0% 10% 
 

Zalecana lista lektur 
 

Podstawowa lista lektur 
 

 I. Asimov, „Krótka historia chemii”. PWN, W-wa 1970 

 Materiały dydaktyczne udostępnione przez prowadzących 
poprzez platformę eNauczanie  

 

Uzupełniająca lista lektur 
 

 E. Grant, „Średniowieczne podstawy nauki nowożytnej”. 
Prószyński i S-ka, W-wa 2005 

 S.E. Brush, „History of science and science education”, 
Interchange 20, 60-70 (1989) 

 

Adresy eZasobów 
 

 Marek Wroński, Etyka i patologie polskiego środowiska 
akademickiego: 
https://nfaetyka.wordpress.com/category/archiwum-marka-
wronskiego/ 

 Retraction Watch: https://retractionwatch.com/ 

Przykładowe zagadnienia/  
przykładowe pytania/  
realizowane zadania 
 

 Krótki test 

 Projekt: opracowanie wyników badań prowadzonych przez studentów w formie manuskryptu pracy 
naukowej (szablon sformatowany w LaTeX-u w załączniku) w grupach 3-osobowych, przy czym 
pierwszy autor otrzymuje 0,5 oceny wyżej. Prace te są następnie anonimowo recenzowane przez 
innych studentów w procesie, w którym prowadzący pełni rolę redaktora. Recenzje wpływają, wraz z 
oceną redaktora, na ocenę końcową, a rzetelność tego procesu jest oparta na zaufaniu, podobnie 
jak w powszechnie przyjętym modelu recenzji w czasopismach naukowych. 

 
 

Praktyki zawodowe  
w ramach przedmiotu 
 

Nie dotyczy 
 

 

https://nfaetyka.wordpress.com/category/archiwum-marka-wronskiego/
https://nfaetyka.wordpress.com/category/archiwum-marka-wronskiego/

