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SYLABUS
DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2014-2017

(skrajne daty)
1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE
Nazwa przedmiotu/ modułu Wstęp do badań politologicznych
Kod przedmiotu/ modułu*

MK_23

Wydział (nazwa jednostki
prowadzącej kierunek)

Wydział Socjologiczno-Historyczny

Nazwa jednostki
realizującej przedmiot

Instytut Nauk o Polityce

Kierunek studiów

Politologia

Poziom kształcenia

Studia I stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Forma studiów

Studia stacjonarne

Rok i semestr studiów

Rok II, semestr III

Rodzaj przedmiotu

Przedmiot obowiązkowy

Koordynator

Dr Tomasz Koziełło

Imię i nazwisko osoby
prowadzącej / osób
Dr Tomasz Koziełło
prowadzących
* - zgodnie z ustaleniami na wydziale
1.2.Formy zajęć dydaktycznych, wymiar godzin i punktów ECTS
Wykł.
Ćw.
Konw. Lab.
Sem.
ZP
Prakt.
Inne ( jakie?)
30

Liczba pkt ECTS
3

1.3. Sposób realizacji zajęć
☐ zajęcia w formie tradycyjnej
1.4. Forma zaliczenia przedmiotu/ modułu ( z toku) ( egzamin, zaliczenie z oceną, zaliczenie bez oceny)
Zaliczenie z oceną.

2.WYMAGANIA WSTĘPNE
Brak

3.
3.1.
C1

CELE, EFEKTY KSZTAŁCENIA , TREŚCI PROGRAMOWE I STOSOWANE METODY DYDAKTYCZNE

Cele przedmiotu/modułu
Celem przedmiotu jest wstępne przygotowanie studenta do napisania pierwszej pracy naukowej,
jaką jest praca dyplomowa na studiach I stopnia. W tym celu przedmiot porusza takie zagadnienia
jak przybliżenie studentom warsztatu pracy politologa – źródeł i literatury naukowej, konstruowanie
planu pracy, zapoznanie z metodami i technikami naukowymi, stosowanymi w politologii oraz

przygotowanie do samodzielnej interpretacji zbieranych materiałów piśmiennych
3.2 EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU/ MODUŁU ( WYPEŁNIA KOORDYNATOR)

EK ( efekt
kształcenia)

Treść efektu kształcenia zdefiniowanego dla przedmiotu (modułu)

EK_01

wskazuje podstawowe metody i narzędzia badawcze, właściwe dla
nauk o polityce

EK_02

wymienia techniki analizy materiału statystycznego i
demograficznego

K1A_W15

EK_03

wykorzystuje zdobytą wiedzę i pozyskuje dane do analizowania
konkretnych procesów i zjawisk politycznych

K1A_U01

EK_04

przygotowuje typowe prace pisemne dotyczące zagadnień
politycznych z wykorzystaniem aktów prawnych i opracowań
naukowych

K1A_U11

EK_05

wykorzystuje metody i techniki badawcze do analizy i opisu
zjawisk politycznych

K1A_U12

EK_06

rozumie potrzebę rozwoju zawodowego, w tym uczenia się przez
całe życie

K1A_K01

3.3

Odniesienie do
efektów
kierunkowych
(KEK)
K1A_W11

TREŚCI PROGRAMOWE (wypełnia koordynator)
A. Problematyka ćwiczeń audytoryjnych, konwersatoryjnych, laboratoryjnych, zajęć praktycznych
Treści merytoryczne
1. Status metodologiczny politologii
2. Konstruowanie wiedzy naukowej w politologii
3. Metody i techniki badawcze w politologii
4. Teoria wiedzy źródłowej
5. Interpretacja źródeł pisanych – wiedza teoretyczna
6. Teoria wiedzy pozaźródłowej
7. Warsztat pracy politologa
8. Przygotowywanie pracy naukowej
9. Pisanie pracy naukowej
10. Technika przygotowywania maszynopisów
11. Interpretacja źródeł pisanych – zajęcia praktyczne

3.4

METODY DYDAKTYCZNE

Dyskusja, praca w grupach, analiza i interpretacja tekstów źródłowych, przygotowywanie planu pracy
naukowej
4 METODY I KRYTERIA OCENY
4.1 Sposoby weryfikacji efektów kształcenia
Symbol efektu

EK_01

Metody oceny efektów kształcenia
( np.: kolokwium, egzamin ustny, egzamin pisemny,
projekt, sprawozdanie, obserwacja w trakcie zajęć)
Zaliczenie

Forma zajęć
dydaktycznych ( w,
ćw, …)
Konwersatorium

EK_02

Zaliczenie

EK_03

Ocena aktywności na zajęciach

Konwersatorium
Konwersatorium
EK_04

Ocena sporządzonego planu

EK_05

Ocena interpretacji źródła

EK_06

Ocena sporządzonego planu i interpretacji
źródła

Konwersatorium
Konwersatorium
Konwersatorium

4.2 Warunki zaliczenia przedmiotu (kryteria oceniania)
Ustalenie oceny końcowej na podstawie średniej z ocen cząstkowych (1/3 oceny stanowi stworzenie
planu pracy i bibliografii, 1/3 interpretacja źródła, 1/3 zaliczenie ustne)

5. Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia założonych efektów w godzinach oraz
punktach ECTS
Aktywność

Liczba godzin/ nakład pracy
studenta

godziny zajęć wg planu z nauczycielem

30

przygotowanie do zajęć

10

udział w konsultacjach

3

czas na napisanie referatu/eseju

-

przygotowanie do zaliczenia

15

udział w egzaminie

2

Inne (przygotowanie do interpretacji
źródła, przygotowanie planu pracy)

20

SUMA GODZIN

80

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW
ECTS

3

6. PRAKTYKI ZAWODOWE W RAMACH PRZEDMIOTU/ MODUŁU
wymiar godzinowy
zasady i formy odbywania praktyk

Brak
Brak

7. LITERATURA
Literatura podstawowa:
Chodubski A., Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk 1995.
Literatura uzupełniająca:
Buksiński T., Interpretacja źródeł historycznych pisanych, Warszawa-Poznań 1992.
Cetwiński O., Teoria narracji politologicznej, Warszawa-Zielona Góra 2002.
Urban S., Ładoński W., Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wrocław 2003.
Pawlak M., Serczyk J., Podstawy badań historycznych, Bydgoszcz 1994.
Phillips Shively W., Sztuka prowadzenia badań politycznych, Poznań 2001.
Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 1999.
Woźniak K., O pisaniu pracy magisterskiej na studiach humanistycznych. Przewodnik praktyczny,
Warszawa-Łódź 1998.

Akceptacja Kierownika Jednostki lub osoby upoważnionej

