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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu ISB:Zasady przygotowania publikacji naukowej oraz prezentacji wyników na konferencjach naukowych, 

PG_00059470

Kierunek studiów Biotechnologia

Data rozpoczęcia studiów luty 2022 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2022/2023

Poziom kształcenia II stopnia Grupa zajęć
Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 1 Język wykładowy polski

Semestr studiów 2 Liczba punktów ECTS 2.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Chemiczny -> Katedra Chemii ->Technologii i Biotechnologii Żywności

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr hab. inż. Edyta Malinowska-Pańczyk
Prowadzący zajęcia z przedmiotu

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 0.0 0.0 0.0 15.0 15.0 30
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

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 0.0 0.0 30

Cel przedmiotu Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami przygotowania różnego rodzaju publikacji 
naukowych oraz z zasadami prezentacji pracy naukowej na forum publicznym.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K7_U08] potrafi analizować 
dokumenty patentowe, potrafi 
dokonać wstępnej oceny 
patentowalności produktu, 
procesu lub substancji, potrafi 
posługiwać się bazami danych 
patentów,

Student zna międzynarodowe 
bazy danych patentowych 
(Espacent, Patentscope 
GooglePatents), znaków 
towarowych i wzorów 
przemysłowych. Student 
przygotowuje zgłoszenie 
patentowe. Ocenia stopień 
patentowalności swojego 
wynalazku na podstawie 
porównania danych uzyskanych z 
baz danych patentów.

[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji
[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi

[K7_W10] zna zasady 
projektowania eksperymentu i 
analizy wyników 
eksperymentalnych

Student potrafi zaplanować 
doświadczenie i poprawnie je 
wykonać. Rozumie znaczenie 
powtarzania eksperymentów w 
otrzymywaniu wiarygodnych 
wyników. Potrafi zinterpretować 
otrzymane wyniki. Potrafi 
sporządzić projekt publikacji 
naukowej. Umie prezentować 
wyniki badań na sympozjum.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej
[SW2] Ocena wiedzy zawartej w 
prezentacji
[SW3] Ocena wiedzy zawartej w 
opracowaniu tekstowym i 
projektowym

[K7_W09] ma wiedzę o 
sposobach ochrony własności 
intelektualnej

Student przestrzega zasad 
własności intelektualnej i udziału 
badawczego innych członków 
zespołu. Jest odpowiedzialny za 
przekazywane przez siebie treści i 
komunikaty.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej
[SW2] Ocena wiedzy zawartej w 
prezentacji
[SW3] Ocena wiedzy zawartej w 
opracowaniu tekstowym i 
projektowym

[K7_K02] ma świadomość 
ograniczeń, ale i nieustannego 
poszerzania się stanu wiedzy i 
techniki; rozumie potrzebę 
kształcenia i dokształcania się 
przez całe życie

Student potrafi krytycznie ocenić 
swoją wiedzę. Szuka odpowiedzi 
na nurtujące go pytania. Stosuje 
nowoczesne techniki poszerzania 
i pogłębiania wiedzy.

[SK2] Ocena postępów pracy
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Treści przedmiotu Seminarium: Zapoznanie z zasadami przygotowania publikacji naukowych. Struktura publikacji naukowej. 
Nowoczesne narzędzia do przygotowania bibliografii. Zasady przygotowania streszczeń, rysunków, tabeli i 
wykresów. Kwestie etyczne takie jak: fabrykowanie danych, powielanie publikacji, plagiat, nadużywanie 
statystyk, manipulowanie obrazami oraz nieodpowiednie lub oczywiście fałszywe cytowania. Zasady 
publikacji w czasopismach naukowych, punktacja publikacji, zasady parametryzacji. Bazy bibliograficzno-
bibliometryczne, indeks cytowań, indeks Hirscha. Prezentacja pracy naukowej na forum publicznym.

 

Projekt: praca w edytorze tekstu - przygotowania poszczególnych elementów publikacji naukowej - 
przeglądowej oraz z badań własnych; przygotowanie projektu prezentacji multimedialnej.

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Znajomość edytora tekstu oraz programu do przygotowania prezentacji multimedialnej, np. PowerPoint

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Przygotowanie manuskryptu 
publikacji naukowej

60.0% 100.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Liumbruno G.M., Velati C., Pasqualetti P., FranchiniM. How to write a 
scientific manuscript for publication Blood Transfus 2013; 11: 217-26 
DOI 10.2450/2012.0247-12 

 

Grzybowski P. P., Sawicki K.: Pisanie prac i sztuka ich prezentacji, 
Krakow 2010

Styczynski J.: Jak przedstawiac wyniki swoich badan, czyli publiczne 
prezentacje, Wiadomosci Akademickie 2004 nr 15, s. 22-23 

Uzupełniająca lista lektur Alexandrov A.V., Hennerici M.G. How to Prepare and Deliver a 
Scientific Presentation Cerebrovasc Dis 2013;35:202208 DOI: 
10.1159/000346077 

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Web of Science jako przykład bazy bibliograficzno-bibliometrycznej  

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


