SYLABUS – OPIS ZAJĘĆ / PRZEDMIOTU
I. Informacje ogólne
1. Nazwa zajęć/przedmiotu: Ochrona praw autorskich i zasady cytowania źródeł
2. Kod zajęć/przedmiotu: 15-OPAZCZ-11 (Link USOSWeb)
3. Rodzaj zajęć/przedmiotu (obowiązkowy lub fakultatywny): obowiązkowy
4. Kierunek studiów – Filologia angielska - wszystkie specjalizacje, Filologia angielskoceltycka, Filologia - specjalności: Filologia angielsko-chińska, Studia niderlandystyczne,
English Studies: Literature and Culture, English Linguistics: Theories, Interfaces,
Technologies
5. Poziom studiów (I lub II stopień, jednolite studia magisterskie): I stopień
6. Profil studiów (ogólnoakademicki / praktyczny) – ogólnoakademicki
7. Rok studiów (jeśli obowiązuje) – 1 rok
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin (np.: 15 h W, 30 h ĆW) – 5-15 h
9. Liczba punktów ECTS – 0
10. Imię, nazwisko, tytuł / stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców*) /
prowadzących zajęcia – dr Przemysław Kaszubski
11. Język wykładowy – angielski
12. Zajęcia / przedmiot prowadzone zdalnie (e-learning) (tak [częściowo/w całości] / nie): TAK
*proszę podkreślić koordynatora przedmiotu

II. Informacje szczegółowe
1. Cele zajęć/przedmiotu:
Celem tego krótkiego kursu e-learningowego Moodle jest omówienie problemu plagiatu i
właściwych praktyk w posługiwaniu się źródłami przy tworzeniu własnych treści (w szczególności
tekstów, esejów itp.). Studenci indywidualnie, we własnym tempie zapoznają się z materiałem i
wykonują krótki test sprawdzający. Kurs trwa około 1 miesiąca i realizowany jest w 1. semestrze
zajęć.
2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli
obowiązują): …
3. Efekty uczenia się (EU) dla zajęć i odniesienie do efektów uczenia się dla kierunku studiów:
Symbol EU dla
zajęć/przedmiotu
EU_01
EU_02
EU_03

Po zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia EU
student /ka:
Zna podstawy prawa autorskiego i ochrony własności
intelektualnej w oparciu o polskie prawo – także w
kontekście studiów i uniwersyteckich.
Rozumie czym jest plagiat i zna metody i praktyki rzetelnej
pracy ze źródłami i integracji źródeł z tekstem własnym.
Zna podstawowe zasady cytowania źródeł wg WA
Stylesheet

Symbole EU dla
kierunku studiów
K_W12
K_W12; K_U03
K_W12; K_U06;
K_U13

4. Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się (EU) z odniesieniem do
odpowiednich efektów uczenia się (EU) dla zajęć/przedmiotu

Treści programowe dla zajęć/przedmiotu

Symbol/symbole
EU dla zajęć /
przedmiotu

Ochrona własności intelektualnej.

EU_01

Plagiat a pisanie uniwersyteckie

EU_02
1

Techniczne podstawy cytowania źródeł

EU_02; EU_03

5. Zalecana literatura:
Kurs w całości prowadzony w formie e-learningu na platformie Moodle WA, gdzie umieszczono kompletny
wymagany materiał (w tym autorski komentarz do odpowiedniej Ustawy).

III. Informacje dodatkowe
1. Metody i formy prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EU (proszę wskazać z
proponowanych metod właściwe dla opisywanych zajęć lub/i zaproponować inne)
Metody i formy prowadzenia zajęć

X

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień
Wykład konwersatoryjny
Wykład problemowy
Dyskusja
Praca z tekstem

x

Metoda analizy przypadków
Uczenie problemowe (Problem-based learning)
Gra dydaktyczna / symulacyjna
Rozwiązywanie zadań (np.: obliczeniowych, artystycznych, praktycznych)
Metoda ćwiczeniowa

x

Metoda laboratoryjna
Metoda badawcza (dociekania naukowego)
Metoda warsztatowa
Metoda projektu
Pokaz i obserwacja
Demonstracje dźwiękowe i/lub video
Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka
decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)
Praca w grupach
Inne (jakie?) Moodle – interaktywna lektura / quiz we własnym tempie

x

2. Sposoby oceniania stopnia osiągnięcia EU (proszę wskazać z proponowanych sposobów
właściwe dla danego EU lub/i zaproponować inne)
Symbole
EU dla zajęć/przedmiotu

Sposoby oceniania
EU_
01

EU_
02

EU_
03

Egzamin pisemny
Egzamin ustny
Egzamin z „otwartą książką”
Kolokwium pisemne
Kolokwium ustne

2

Test

x

x

X

x

x

x

Projekt
Esej
Raport (logi Moodle z aktywności online studenta)
Prezentacja multimedialna
Egzamin praktyczny (obserwacja wykonawstwa)
Portfolio
Inne (jakie?) …

3. Nakład pracy studenta i punkty ECTS
Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności

Forma aktywności
Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem

0

Praca własna studenta*

Przygotowanie do zajęć
Czytanie wskazanej literatury
Przygotowanie pracy pisemnej, raportu,
prezentacji, demonstracji, itp.
Przygotowanie projektu
Przygotowanie pracy semestralnej
Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia
Inne (jakie?) Moodle – praca własna we własnym tempie

5-15

SUMA GODZIN

5-15

LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA ZAJĘĆ / PRZEDMIOTU

0

* proszę wskazać z proponowanych przykładów pracy własnej studenta właściwe dla opisywanych zajęć lub/i zaproponować
inne

4. Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM:
Kurs na zaliczenie bez oceny. Do zaliczenia wymagane uzyskanie 60% z testu / ćwiczenia
końcowego / sprawdzającego w Moodle oraz zapoznanie się z treścią wszystkich trzech
wykładów.

English description:
The aim of this brief self-paced Moodle e-learning course is to introduce the problem of plagiarism and
point to good practices in managing sources when creating content (especially texts, essays etc.). There are
three topics and three main readings in the course:, opening gradually each week 1. "Copyright
Protection"; 2. "Plagiarism and University Writing"; 3. "Basic technicalities of citing". The purpose of this
course is to make you aware of what plagiarism is, how it connects with legal issues (copyright and
intellectual property rights), and how to make sure that you avoid falling into the trap of illegal or bad
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source use. To receive credit (without grade) you must read all the resources and activities provided in this
e-course – within the specified duration of the e-course (about 1 month) The final quiz (10 questions based
on exercises recommended in the Plagiarism reading) must be completed according to the deadline
specified
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