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Zarządzanie bibliografią  

i praca z piśmiennictwem naukowym 

 

1. Metryczka 

Nazwa Wydziału: 

Wydział Lekarski 
Wydział Farmaceutyczny 
Wydział Nauk o Zdrowiu  
Wydział Lekarsko-Dentystyczny 

Program kształcenia (kierunek studiów, poziom i 
profil kształcenia, forma studiów): 

Studia III stopnia 

Rok akademicki: 2019/2020 

Nazwa modułu/przedmiotu: 
Zarządzanie bibliografią i praca z piśmiennictwem 
naukowym 

Kod przedmiotu:  

Jednostka/i prowadzące kształcenie: 
Zakład Edukacji i Badań w Naukach o Zdrowiu 
Wydziału Nauk o Zdrowiu 

Kierownik jednostki/jednostek: dr hab. n. o zdr. Joanna Gotlib 

Rok studiów (rok, na którym realizowany jest 
przedmiot): 

I lub II 

Semestr studiów (semestr, na którym realizowany 
jest przedmiot): 

1 lub 2 lub 3 lub 4 

Typ modułu/przedmiotu (podstawowy, kierunkowy, 
fakultatywny): 

fakultatywny 

Osoby prowadzące (imiona, nazwiska oraz 
stopnie naukowe wszystkich wykładowców 
prowadzących przedmiot): 

dr hab. n. o zdr. Mariusz Panczyk 

Erasmus TAK/NIE (czy przedmiot dostępny jest 
dla studentów w ramach programu Erasmus): 

Nie 

Osoba odpowiedzialna za sylabus (osoba, do 
której należy zgłaszać uwagi dotyczące sylabusa): 

dr hab. n. o zdr. Mariusz Panczyk 

Liczba punktów ECTS: 1 

2. Cele kształcenia   

Przygotowanie w zakresie efektywnego zarządzanie bibliografią oraz pracą z piśmiennictwem naukowym 

3. Wymagania wstępne  

Brak 
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4. Przedmiotowe efekty kształcenia 

Lista efektów kształcenia 

Symbol 
przedmiotowego 

efektu 
kształcenia 

Treść przedmiotowego efektu kształcenia 
Odniesienie 
do efektu 

kierunkowego  

W1 
Zna zasady cytowania cudzych utworów zgodnie z przyjętymi 
standardami w środowisku naukowym. 

 

W2 
Zna sposoby oznaczania cytowań oraz tworzenia odnośników 
bibliograficznych. 

 

W3 
Znam dostępne płatne i bezpłatne programy pozwalające na 
gromadzenie i zarządzanie danymi bibliograficznymi. 

 

U1 
Potrafi eksportować dane bibliograficzne z wybranych baz 
piśmiennictwa naukowego, w szczególność PubMed, Scopus oraz 
We of Science do menadżerów zarządzania bibliografią, np. EndNote 

 

U2 
Potrafi tworzyć w obrębie programu EndNote kategorie tematyczne, 
tagi i załączniki. 

 

U3 
Potrafi korzystać z programu EndNote w celu generowania 
odnośników bibliograficznych i tworzenia automatycznych list 
cytowań. 

 

U4 
Potrafi tworzyć za pomocą EndNot zapasowe kopie bibliotek, dzielić 
zasoby między użytkowników, oraz pracować w danymi w „chmurze”.  

 

5. Formy prowadzonych zajęć 

Forma Liczba godzin Liczba grup 
Minimalna liczba osób  

w grupie 

Wykład    

Seminarium    

Ćwiczenia 15 1 10 

6. Tematy zajęć i treści kształcenia 

Ćwiczenie 1.  

Treści kształcenia: T1. Typy dostępnego oprogramowania do gromadzenia i zarządzania bibliografią. T2. 
Instalacja oprogramowania EndNote i jego pełna aktywacja na podstawie licencji uczelnianej, T3. 
Eksportowanie rekordów bibliograficznych z różnych źródeł do programu EndNote. T4. Tworzenie grup 
tematycznych oraz praca z plikami PDF w programie EndNote. T5. Integracja programu EndNote z 
programem Word. T6. Tworzenie odnośników bibliograficznych oraz listy cytowani według wybranych 
formatów używając oprogramowania EndNote. 

Wykładowca: dr hab. n. o zdr. Mariusz Panczyk 

Ćwiczenie 2. 

Samodzielna praca z programem EndNote wspomagana instruktarzem zamieszczonym na platformie  
e-elearningowej Moodle. 

Wykładowca: dr hab. n. o zdr. Mariusz Panczyk 

7. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia 

Symbol 
przedmiotowego 

efektu 
kształcenia 

Symbole form 
prowadzonych 

zajęć 

Sposoby weryfikacji efektu 
kształcenia 

Kryterium zaliczenia 
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W1-W3 
U1-U4 

Ć Zaliczenie pisemne on-line 
Uzyskanie minimum 60% 
punktów 

8. Kryteria oceniania 

Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin pisemny 

Ocena Kryteria 

2,0 (ndst) poniżej 60% pkt 

3,0 (dost.) 60–68% pkt 

3,5 (ddb) 69–74% pkt 

4,0 (db) 75–83% pkt 

4,5 (pdb) 84–89% pkt 

5,0 (bdb) 90–100% pkt 
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9. Literatura  

Literatura obowiązkowa: 
Instruktarz zawarty w kursie e-learningowym Moodle. 
 
Literatura uzupełniająca:  
Materiały treningowe dostepne na oficjalnym kanale YouTube dystrybutora oprogrmowania EndNote : 
https://www.youtube.com/user/EndNoteTraining  
 

10. Kalkulacja punktów ECTS  

Forma aktywności Liczba godzin  
Liczba punktów 

ECTS 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: 

Wykład   

Seminarium 15  

Forma aktywności Liczba godzin  
Liczba punktów 

ECTS 

Samodzielna praca studenta (przykładowe formy pracy): 

Przygotowanie studenta do seminarium   

Przygotowanie studenta do prowadzenia zajęć   

Przygotowanie do zaliczeń 10  

Inne (jakie?)   

Razem 25 1 

11. Informacje dodatkowe  

Dane kontaktowe jednostki prowadzącej kształcenie: 
Zakład Edukacji i Badań w Naukach o Zdrowiu 
ul. Żwirki i Wigury 81, 02-091 Warszawa. 
tel.: (22) 57 20 490 
e-mail: zakladdydaktyki@wum.edu.pl 
 
Dane kontaktowe do osób prowadzących zajęcia: 
dr hab. n. o zdr. Mariusz Panczyk: mariusz.panczyk@wum.edu.pl  

 

Podpis Osoby odpowiedzialnej za sylabus 
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