
 
 

KARTA PRZEDMIOTU 

 

Nazwa 
przedmiotu 

Metodyka przygotowywania tekstów naukowych w dziedzinie 
zarządzania 

Rodzaj 
przedmiotu 

fakultatywny 
Kod 

przedmiotu 
SDPB0046 Punkty ECTS 1 

Formy zajęć 
i liczba godzin 

ćwiczenia: 10 h 
Dyscyplina 
naukowa 

nauki o zarządzaniu i jakości 

Cele przedmiotu 

Wiedza: Ukazanie struktury i zakresu przygotowania artykułu naukowego. 
Przedstawienie zagadnienia pomysłu na artykuł naukowy, wyboru tematu oraz wyboru 
czasopisma naukowego. Ukazanie zasad pisania rozdziałów artykułu, z 
uszczegółowieniem przygotowania przeglądu literatury, charakterystyki metod 
badawczych, prezentacji wyników oraz przedstawienia dyskusji. Ukazanie procesu 
odpowiedzi autora na recenzje. Zagadnienie dobieranie współautorów    Umiejętności: 
Formułowania tematu artykułu naukowego. Przygotowania części wprowadzenia w 
artykule naukowym. Formułowania luki badawczej. Doboru rodzaju czasopism 
naukowych do artykułu naukowego.  

Treści 
programowe 

1.Struktura i zakres przygotowania artykułu naukowego.  

2.Pomysł na artykuł naukowy.  

3.Wybór tematu artykułu naukowego.  

4.Wybór czasopisma naukowego.  

5.Zasady pisania rozdziałów artykułu.  

6.Przygotowanie przeglądu literatury, charakterystyki metod badawczych, prezentacji 
wyników badan własnych oraz dyskusji wyników z istniejącą literaturą.  

7.Proces odpowiedzi autora na recenzje.  

8.Dobór współautorów. 

Metody 
dydaktyczne 

Studia przypadków, wykład informacyjny, dyskusja, studia własne słuchaczy 

Forma zaliczenia 
Ćwiczenia – zaliczenie; ocena aktywności w dyskusji na temat problematyki 
przygotowywania tekstów naukowych; ocena przygotowania sekcji „Wprowadzenie” w  
artykule naukowy 

Symbol efektu 
uczenia się 

Zakładane efekty uczenia się 

Odniesienie do 
efektów uczenia 

się dla kwalifikacji 
na poziomie 8 PRK 

Metody 
weryfikacji 

EU1 

dostrzega i omawia rolę metodologii badań 

naukowych w przygotowaniu tekstów naukowych 

oraz klasyfikuje i opisuje metody badań 

naukowych  

SD_W3, SD_K1 Ćwiczenia 

EU2 
dostrzega strukturę przygotowania tekstu do 

czasopisma naukowego oraz odpowiednio dobiera 

elementy struktury do specyfiki tekstu naukowego  

SD_U3, SD_U4, 
SD_K1 

Ćwiczenia 

EU3 
dostrzega i wskazuje na cały proces 

przygotowania tekstu do czasopisma naukowego 
SD_U3, SD_U6, 
SD_K3 

Ćwiczenia 

EU4 
posiada umiejętność wyszukiwania luki 

badawczej oraz potrafi uczestniczyć w dyskursie 

naukowym 

SD_U4, SD_K1, 
SD_W5 

Ćwiczenia 



 
 

 

Rozkład godzin lekcyjnych poświęconych na przedmiot 

Ćwiczenia 10 

Konsultacje 1 

Praca własna 10 

Przygotowanie do zajęć 5 

Suma godzin 26 

Punkty ECTS 1 
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