Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 422020 Rektora WUM z dnia 5.03.2020 r.
Załącznik nr 3 do procedury opracowywania i okresowego przeglądu programów kształcenia

Sylabus przedmiotu:
Seminaria licencjackie

1. METRYCZKA

Rok akademicki

2021/22

Wydział

Lekarsko-Stomatologiczny

Kierunek studiów

Higiena Stomatologiczna

Dyscyplina wiodąca
(zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia
Ministra NiSW z 26 lipca 2019)

Profil studiów
(ogólnoakademicki/praktyczny)

Nauki Medyczne

ogólnoakademicki

Poziom kształcenia
(I stopnia/II stopnia/
jednolite magisterskie)

Forma studiów
(stacjonarne/niestacjonarne)

Typ modułu/przedmiotu
(obowiązkowy/fakultatywny)

Forma weryfikacji efektów
uczenia się (egzamin/zaliczenie)

Jednostka/jednostki prowadząca/e
(oraz adres/y jednostki/jednostek)

I stopnia

stacjonarne

Obowiązkowy

Zaliczenie

Zakład Edukacji i Badań w Naukach o Zdrowiu
Wydziału Nauki o Zdrowiu
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Żwirki i Wigury 81, budynek ZIAM, pokój nr 9, parter
tel. (22) 57 20 490, fax. (22) 57 20 491
e-mail:zakladdydaktyki@wum.edu.pl;
www.zakladdydaktyki.wum.edu.pl
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Kierownik jednostki/kierownicy
jednostek

Koordynator przedmiotu (tytuł, imię,
nazwisko, kontakt)

Osoba odpowiedzialna za sylabus
(imię, nazwisko oraz kontakt do osoby,
której należy zgłaszać uwagi dotyczące
sylabusa)

dr hab. n. o zdr. Joanna Gotlib

dr hab. n. o zdr. Joanna Gotlib

dr hab. n. o zdr. Joanna Gotlib
tel. (22) 57 20 490, fax. (22) 57 20 491
e-mail:zakladdydaktyki@wum.edu.pl;

dr Mariusz Jaworski
tel. (22) 57 20 490, fax. (22) 57 20 491

Prowadzący zajęcia

2. INFORMACJE PODSTAWOWE
Rok i semestr
studiów

Liczba punktów
ECTS

Rok 2 Semestr II

0,8

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ
Liczba godzin

Kalkulacja punktów ECTS

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
wykład (W)

-

-

seminarium (S)

8

0,3

ćwiczenia (C)

-

-

e-learning (e-L)

8

0,3

zajęcia praktyczne (ZP)

-

-

praktyka zawodowa (PZ)

-

-

4

0,2

Samodzielna praca studenta
Przygotowanie do zajęć i zaliczeń

3. CELE KSZTAŁCENIA
C1

Zapoznanie z zasadami prowadzenia badań naukowych w zakresie swojej specjalności. na rzecz rozwoju zawodu, wiedzy i
praktyki, podnoszenia jakości świadczeń, prowadzenia wymiany informacji oraz upowszechniania uzyskanych wyników

C2

Zapoznanie studentów z formułowaniem hipotez badawczych, umiejętnością logicznego i sprawnego doboru materiału i
metod, doboru piśmiennictwa naukowego, stosowania statystyki, logicznego prezentowania wyników badań naukowych i
efektywnego prowadzenia dyskusji
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C3

4.

Zapoznanie z zasadami upowszechniania wyników prowadzonych badań naukowych w celu rozwoju zawodu, wiedzy i
praktyki, podnoszenia jakości świadczeń oraz prowadzenia wymiany informacji w zakresie swojej specjalności

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Numer efektu
uczenia się

Efekty w zakresie

Wiedzy – Absolwent zna i rozumie:
W1

HS_W41 - zna zasady ochrony własności intelektualnej i ochrony znaku towarowego oraz normy prawne
publikowania prac i posługiwania się cudzym dorobkiem naukowym w procesie tworzenia pracy własnej – zasady
cytowania dorobku innych ludzi (prawo autorskie); zna definicję i skutki prawne plagiatu

Umiejętności – Absolwent potrafi:
U1

HS_U12 - potrafi wybrać temat i napisać pracę licencjacką

U2

HS_U14 - potrafi przedstawić w formie prezentacji ustnej tezy pracy licencjackiej

U3

HS_U15 –posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz
fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych; interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania
typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka; analizuje i
interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych; formułuje krótkie i
zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;
korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji

Kompetencji społecznych – Absolwent jest gotów do:
K1

HS_K02 -Absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy, uznawania znaczenia wiedzy w
rozwiazywaniu problemów poznawczych i praktycznych

5. Zajęcia
Forma zajęć
S1-Seminarium

S2-Seminarium

Treści programowe
Przepisy (i ich interpretacja) określające zasady kończenia studiów na podstawie
pracy dyplomowej. Struktura i zasady pisania licencjackiej pracy dyplomowej na
przykładzie pracy przeglądowej
Wymogi formalne i językowe pracy przeglądowej. Metodyka przygotowywania
przeglądu literatury

S3-Seminarium

Źródła informacji naukowej i kryteria oceny wartości. Ogólne zasady korzystania z
materiałów opublikowanych

S4-Seminarium

Programy do tworzenia bibliografii. Zasady przygotowywania prezentacji na
obronę pracy dyplomowej

S5-Seminarium

E-learning: Bazy piśmiennictwa naukowego – Bazy podstawowe

S6-Seminarium

E-learning: Bazy piśmiennictwa naukowego – Bazy rozszerzone

Efekty uczenia się
HS_W41,
HS_U15,
HS_K02
HS_W41,
HS_U12,
HS_U14,
HS_U15
HS_W41,
HS_U12,
HS_U14,
HS_U15,
HS_K02
HS_W41,
HA_U14,
HS_U15,
HS_K02
HS_W41,
HS_U15,
HS_K02
HS_W41,
HS_U15,
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HS_K02
S7-Seminarium

E-learning: Zasady cytowania i tworzenia bibliografii

S8-Seminarium

E-learning: Czasopisma naukowe

HS_W41,
HS_U15
HS_W41,
HS_U15

6. LITERATURA
Obowiązkowa
1.

Zenderowski R. Technika pisania prac magisterskich i licencjackich: dyplom: poradnik, Warszawa CeDeWu 2015.

Uzupełniająca
1.

Silverman D. Interpretacja danych jakościowych: metody analizy rozmowy, tekstu i interakcji, Warszawa:
Wydawnictwo Naukowe PWN 2012.

7. SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Symbol
przedmiotowego
efektu uczenia się

W1, U1-3, KS1

Sposoby weryfikacji efektu uczenia się

Kryterium zaliczenia

Test, 30 pytań

Minimum 17 poprawnych odp.

8. INFORMACJE DODATKOWE (informacje istotne z punktu widzenia nauczyciele niezawarte w pozostałej części sylabusa, np. czy przedmiot
jest powiązany z badaniami naukowymi, szczegółowy opis egzaminu, informacje o kole naukowym)

Kontakt:
Zakład Edukacji i Badań w Naukach o Zdrowiu Wydziału Nauki o Zdrowiu
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Żwirki i Wigury 81, budynek ZIAM, pokój nr 9, parter
Sekretariat Zakładu jest czynny dla studentów codziennie w godz. 9.00-15.00.
tel. (22) 57 20 490, fax. (22) 57 20 491
e-mail:zakladdydaktyki@wum.edu.pl; joanna.gotlib@wum.edu.pl
www.zakladdydaktyki.wum.edu.pl
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