SYLABUS

Nazwa
modułu/przedmiotu:

rok akademicki 2018/2019 rozpoczynający cykl kształcenia 2018-2021
Metodologia badan naukowych i ochrona
. . .
, .
,
^
.
•
Kod modułu
własności intelektualnej

Wydział:

DT.1.059

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

Kierunek studiów:

DIETETYKA

Specjalności:

—

Poziom studiów:

I (licencjackie)

Rodzaj studiów:

stacjonarne

Rok studiów:

ID II □ III* IV

Typ modułu/przedmiotu:

obowiązkowy* fakultatywny

Język wykładowy:

polski

r

■

TT.

■

■

II (magisterskie)

III (jednolite magisterskie)

niestacjonarne
rw

a

1

/

V

□

VI

Semestr
.
studiów:

I D

in

10

2

3
11

4
12

6

□

7 n

8

9

Godziny

Wykład (W)

-

Seminarium (S)

10

Ćwiczenia (Ć)

-

E-wykłady (eW)

-

Zajęcia praktyczne (ZP)

-

Praktyki zawodowe (PZ)

-

Inne: samokształcenie

5

Forma nakładu pracy studenta
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie, sprawdzenie, itp.)

Obciążenie studenta (h)

1. Godziny kontaktowe

10

2. Czas pracy własnej studenta
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Samokształcenie
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Cele kształcenia:
1.
Przygotowanie do prow adzenia badań naukow ych w dziedzinie dietetyki.
2. Zapoznanie z podstawowym i pojęciami i uregulowaniami prawnymi z zakresu ochrony własności
intelektualnej.
Macierz efektów kształcenia dla modułu/przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji zamierzonych efektów
kształcenia oraz formy realizacji zajęć:

Numer
efektu
kształcenia

Student, który zaliczy moduł (przedmiot) wie/umie/potrafi:

Metody weryfikacji
osiągnięcia
zamierzonych
efektów
kształcenia:

Forma zajęć
dydaktycznych
* w p is z sy m b o l

WIEDZA
K_W09

Zna podstawowe regulacje dotyczące ochrony własności
intelektualnej, przemysłowej oraz prawa patentowego.

K_W22

Zna podstawy prawa własności intelektualnej. Wykazuje
wiedzę w zakresie prowadzenia badań naukowych .

Test

s

Test

s

UMIEJĘTNOŚCI

K_U 17

Potrafi formułować cel, przedmiot badań, problemy
badawcze.
Projektuje narzędzie badawcze.

s

Projekt

KOMPETENCJE SPOŁECZNE/POSTAWA
K_K03

Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego
kształcenia, rozwoju osobistego, dokonuje samooceny
własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza
kierunki własnego rozwoju i kształcenia.

Esej refleksyjny

Samokształcenie

PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKT!3W KSZTAŁCENIA
w zakresie \viedzv:
Egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy)-,
Egzamin pisemny - student generuje/rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test
wielokrotnego wyboru /MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /M R Q /; test dopasowania ; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi)-,
w zakresie umiejętności:
Egzamin praktyczny; Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny /OSCE/; Mini-CEX (mini - clinical examination);
Realizacja zleconego zadania; Projekt; Prezentacja;
w zakresie komnetencii społecznych:
Esej refleksyjny; Przedłużona obserwacja przez opiekuna/nauczyciela prowad2.ącego; Ocena 360° (opinie nauczycieli,
kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników); Samoocena (w tym portfolio);
TREŚĆ ZAJĘĆ:
Seminarium:
1. Proces badawczy i jego etapy.
2. Formułowanie celu badań, przedmiotu badań i problemów badawczych.
3. Metody i techniki badawcze. Konstruowanie narzędzia badawczego.
4. Ochrona własności intelektualnej.
Literatura podstawowa i uzupełniająca, inne pomoce dydaktyczne:
Literatura podstawowa:
1. Lenartowicz H., Kózka M.: Metodologia badań w pielęgniarstwie. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2011.
2. Załucki M. (red.): Prawo własności intelektualnej. Repetytorium. Difin, Warszawa 2014.
Akty prawne
1. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2017 poz. 880).

2. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 roku - Praw>o własności przemysłowej (Dz. U. 2017 poz. 776).
3. Ustawa z dnialó kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003 nr 153 poz. 1503).
4. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402).
Literatura uzupełniająca:
1. Golat R.: Prawo autorskie i prawa pokrewne. Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2016.
2. Michniewicz G.: Ochrona własności intelektualnej. Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2016.
3. Pilch T., Bauman T.: Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Wyd. Akademickie „Żak”,
Warszawa 2018.

Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych:
Rzutnik multimedialny
Warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu:
Obecność na seminariach.
Zaliczenie projektów.
Zaliczenie eseju.
Zaliczenie testu.
Nazwa i adres jednostki prowadzącej moduł/przedmiot, kontakt (tel./e-maii)

Katedra i Zakład Zarządzania w Pielęgniarstwie; 20-081 Lublin ul. Staszica 4/6
e-mail: ksykzarz@umlub.pl; tel. 81 448 63 20
Imię i nazwisko osoby przygotowującej sylabus/osób przygotowujących sylabus:
\

dr n. med. Ewa Stychno
Imię i nazwisko osoby prowadzącej/osób prowadzących zajęcia:
dr n. med. Ewa Stychno

Podpis Kierownika jednostki prowadzącej zajęcia
Kierownik

K atedn i Zakładu Zarządzania w Pielęgniarstwie
W\ dział Ną/Ą* id rłw iu UM u Lublinie
dr bab. n. m d rp m m m n m Ksykiewicz-Dorota
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