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1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE 

Nazwa przedmiotu Metodologia nauk biologicznych 

Kod przedmiotu*  
Nazwa jednostki 
prowadzącej kierunek Kolegium Nauk Przyrodniczych 

Nazwa jednostki 
realizującej przedmiot 

Kolegium Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii i Biotechnologii 

Kierunek studiów Biologia 

Poziom studiów II stopnia 

Profil ogólnoakademicki 

Forma studiów stacjonarne 

Rok i semestr/y studiów rok I, semestr 1 

Rodzaj przedmiotu podstawowy 

Język wykładowy j. polski 

Koordynator dr hab. Grzegorz Chrzanowski, prof. UR 

Imię i nazwisko osoby 
prowadzącej / osób 
prowadzących 

dr hab. Grzegorz Chrzanowski, prof. UR 

* -opcjonalnie, zgodnie z ustaleniami w Jednostce 

1.1.Formy zajęć dydaktycznych, wymiar godzin i punktów ECTS  
 

Semestr 

(nr) 
Wykł. Ćw. Konw. Lab. Sem. ZP Prakt. 

Inne 
(jakie?) 

Liczba pkt. 
ECTS 

1 15        1 

 
1.2. Sposób realizacji zajęć   

 zajęcia w formie tradycyjnej  
 zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

 
1.3  Forma zaliczenia przedmiotu  (z toku) (egzamin, zaliczenie z oceną, zaliczenie bez oceny) 

 
       ZALICZENIE Z OCENĄ 
 
2.WYMAGANIA WSTĘPNE  

Brak 

 



3. CELE, EFEKTY UCZENIA SIĘ, TREŚCI PROGRAMOWE I STOSOWANE METODY DYDAKTYCZNE 

3.1 Cele przedmiotu 

C1  
Zapoznanie studenta z zasadami prowadzenia prac badawczych i pisania dzieła 
naukowego 

C2 Zapoznanie studenta z metodami badań naukowych i ich doborem 

C3 Ugruntowanie wiedzy na temat potrzeby oceny i krytyki naukowej 

C4 
Nabycie umiejętności doboru metod narzędzi badawczych oraz stawiania i weryfikacji 
hipotez 

 
3.2 Efekty uczenia się dla przedmiotu  

EK (efekt 
uczenia się) 

Treść efektu uczenia się zdefiniowanego dla przedmiotu 
Student:  

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 1 

EK_01 
Zna zasady planowania pracy badawczej i stawiania pytań 
problemowych w oparciu o dostępną literaturę naukową 

K_W05 
 

EK_02 
Umie poprawnie dobierać narzędzia badawcze celem ana-
lizy skutków działalności organizmów żywych w przyrodzie 

K_U02, K_U07 

 
3.3 Treści programowe    

A. Problematyka wykładu  
 

Treści merytoryczne 

Praca naukowa i rzetelność badań 

Dziedzina i dyscyplina naukowa, siatka pojęć 

Problemy naukowe i stawianie hipotez 

Metody badań naukowych 

Temat pracy naukowej i kwerenda literatury 

Krytyka i ocena pracy naukowej 

Praca magisterska jako praca naukowa 

 
3.4 Metody dydaktyczne  

        Wykład z prezentacją multimedialną, 
 
4. METODY I KRYTERIA OCENY  

4.1 Sposoby weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol efektu 
Metody oceny efektów uczenia się 

(np.: kolokwium, egzamin ustny, egzamin pisemny, 
projekt, sprawozdanie, obserwacja w trakcie zajęć) 

Forma zajęć 
dydaktycznych  

(w, ćw, …) 

EK_ 01 – EK_ 02  KOLOKWIUM WYKŁAD 

                                                           
1 W przypadku ścieżki kształcenia prowadzącej do uzyskania kwalifikacji nauczycielskich uwzględnić również efekty 
uczenia się ze standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.  



 
4.2 Warunki zaliczenia przedmiotu (kryteria oceniania)  

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium końcowego, 
przynajmniej 80% obecności na wykładach. 

Metody i kryteria oceny: 

A: Pytania z zakresu wiadomości do zapamiętania; 

B: Pytania z zakresu widomości do rozumienia; 

C: Rozwiązywanie zadania pisemnego typowego; 

D: Rozwiązywanie zadania pisemnego nietypowego; 

Kryteria oceny: 

- za niewystarczające rozwiązanie zadań tylko z obszaru A i B =ocena 2,0 

- za rozwiązanie zadań tylko z obszaru A i B możliwość uzyskania max. oceny 3,0 

- za rozwiązanie zadań z obszaru A + B + C możliwość uzyskania max. oceny 4,0 

- za rozwiązanie zadań z obszaru A + B + C + D możliwość uzyskania oceny 5,0 

 
5. CAŁKOWITY NAKŁAD PRACY STUDENTA POTRZEBNY DO OSIĄGNIĘCIA ZAŁOŻONYCH 

EFEKTÓW W GODZINACH ORAZ PUNKTACH ECTS  
 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywności 

Godziny kontaktowe wynikające 
z harmonogramu studiów 

15 

Inne z udziałem nauczyciela akademickiego 
(udział w konsultacjach, egzaminie) 

5 

Godziny niekontaktowe – praca własna 
studenta 
(przygotowanie do zajęć, egzaminu, napisanie 
referatu itp.) 

10 

SUMA GODZIN 30 

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS 1 

* Należy uwzględnić, że 1 pkt ECTS odpowiada 25-30 godzin całkowitego nakładu pracy 
studenta. 

 
6. PRAKTYKI ZAWODOWE W RAMACH PRZEDMIOTU 

 

wymiar godzinowy ––––––––––––––––– 

zasady i formy odbywania 
praktyk  

––––––––––––––––– 

 
 
 



7. LITERATURA  
 

Literatura podstawowa: 
1. Zieliński J. Metodologia pracy naukowej. Oficyna Wyd. ASPRA-JR, 

Warszawa 2012; 

Literatura uzupełniająca:  
1. Łomnicki A. Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników. 

Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2014; 
2. Jaśkowski S. Elementy logiki matematycznej i metodologii nauk 

ścisłych. Wyd. Uniwesytetu Łódzkiego, Łódź 2018. 

 
Akceptacja Kierownika Jednostki lub osoby upoważnionej 


