
 1 

Rok 
akademicki:  Grupa przedmiotów:

  Numer katalogowy:
  

 

Nazwa przedmiotu1):   Szkolenie biblioteczne i ochrona własności intelektualnej ECTS 2) 1 

Tłumaczenie nazwy na jęz. 
angielski3):  

 The library training and intellectual property protection
 

Kierunek studiów4):  Rolnictwo 

Koordynator przedmiotu5):  mgr in ż. Ewa Błaszczyk 

Prowadzący zajęcia6):  mgr in ż. Ewa Błaszczyk, mgr El żbieta Milewska 

Jednostka realizująca7): Biblioteka Głowna SGGW – Oddział Informacji Naukowe j 

Wydział, dla którego przedmiot jest 
realizowany8): 

Rolnictwa i Biologii 

Status przedmiotu9):  a) przedmiot  podstawowy  b) stopień studia inżynierskie       
rok 1 

c)  stacjonarne  / 
niestacjonarne 

Cykl dydaktyczny10):  Semestr zimowy Jęz. wykładowy11): polski 

Założenia i cele przedmiotu12): 

 
- znajomość zasad funkcjonowania bibliotek naukowych, katalogów bibliotecznych, baz danych 
- umiejętność samodzielnego poruszania się po źródłach informacji niezbędnych do zdobywania wiedzy, 
pisania referatów, prac dyplomowych 
- poznanie podstawowych zagadnień związanych z pojęciem własności intelektualnej a w szczególności 
prawa autorskiego 
- zwrócenie uwagi na prawidłowe powoływanie się na wykorzystane w pracy źródła i  sporządzanie 
bibliografii załącznikowej 
 

Formy dydaktyczne, liczba godzin13): 

a) wykład……………………………………………………………………………;  liczba godzin ....4...;   

b) ćwiczenia…………………………………………………………………………  liczba godzin ....3...;   

c) ……………………………………………………………………………………;  liczba godzin .......;   

d) ……………………………………………………………………………………;  liczba godzin .......;   

Metody dydaktyczne14): 

Wykład połączony z prezentacją 
Ćwiczenia przy komputerach (korzystanie z katalogów, baz komputerowych, stron internetowych bibliotek) 
Zapoznanie z biblioteką i możliwościami jakie daje użytkownikom (zwiedzanie biblioteki) 
 

Pełny opis przedmiotu15): 

 
Wykład 
- sieć i struktura bibliotek naukowych, organizacja służby informacyjnej w bibliotece, typy wydawnictw i 
zbiorów bibliotecznych, rodzaje katalogów i bibliografii i ich budowa, zastosowanie internetu  
- ochrona własności intelektualnej: prawo autorskie, biblioteki a prawo autorskie, regulaminy bibliotek, 
bibliografie załącznikowe i przypisy, powoływanie się na źródła z których się korzysta – cytowanie, 
korzystanie z internetu, system Plagiat 
- katalog Biblioteki SGGW, bazy dostępne w bibliotece i w sieci uczelnianej, inne bazy dostępne przez 
internet. -   Bazy polskie – AGRO, SIGŻ, BazTech, BazTOL. Bazy abstraktowe CAB i FSTA, bazy 
pełnotekstowe – EBSCO, Elsevier, SpringerLink, ProQuest, Willey Online Libray, Oxford Journals, JSTOR, 
e-książki - polskie podręczniki ( ibuk.pl) i pozycje zagraniczne, e-czasopisma 
 
Ćwiczenia 
- praktyczna umiejętność posługiwania się katalogiem Biblioteki SGGW (on-line i tradycyjnym),  
zdobycie umiejętności korzystania z księgozbioru, który znajduje się w wolnym dostępie, zamawiania pozycji 
z magazynu, wypożyczania książek z Wypożyczalni Studenckiej (rejestracja, zamawianie komputerowe,  
prolongowanie) oraz z Szybkiego Wypożyczania,  korzystanie z urządzeń samoobsługowych:  kserografów, 
skanerów, drukarek 
- praktyczna umiejętność przeszukiwania katalogów innych bibliotek – Biblioteki Narodowej, Publicznej m.st. 
Warszawy, Centralnej Biblioteki Rolniczej, Federacji Bibliotek Cyfrowych, oraz katalogów centralnych 
NUKAT, KaRo 
- praktyczne korzystanie z omówionych wcześniej baz, tworzenie właściwego pytania wyszukiwawczego, 
zapisywanie , wykonanie przykładowego zestawienia wybranych publikacji 

 
 
 

Wymagania formalne  (przedmioty 
wprowadzające)16):  

Założenia wstępne17): Podstawowa wiedza na temat funkcjonowania bibliotek 

Efekty kształcenia18): 

01 –zna zasady funkcjonowania bibliotek, rozumie 
potrzebę korzystania, rozróżnia pojęcia katalog 
biblioteczny, bazy danych, zna podstawy prawa 
autorskiego, zasady tworzenia bibliografii 
załącznikowej 
02 – umie samodzielnie korzystać z katalogów, baz 
danych, potrafi wyszukać informacje na zadany temat 
03 – potrafi dokonać wyboru właściwych źródeł 
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Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot25) : 

 
 
Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu 26)  
 

Nr 
/symbol 
efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia: Odniesienie do efektów dla programu 
kształcenia na kierunku 

01 Zna podstawowe zasady funkcjonowania bibliotek naukowych  

02 Umie samodzielnie korzystać z katalogów, baz danych R1A_U01  R1A_U07 

03 Ma świadomość dostępu i korzystania z różnorodnych źródeł informacji R1A_K01 

04   

05   

 

 

informacji, ocenić  wagę pozyskanych treści, ma 
świadomość  szerokiego dostępu do zasobów wiedzy 
oferowanych przez bibliotekę i Internet, potrafi 
przełamać strach przed biblioteką 
 

Sposób weryfikacji efektów 
kształcenia19): 

Sprawdzian umiejętności korzystanie z  katalogów bibliotek, baz danych 
Kolokwium sprawdzające zdobytą wiedzę 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów kształcenia 20): 

Archiwum pytań zaliczeniowych, dokumentacja ocen 

Elementy i wagi mające wpływ na 
ocenę końcową21): 

Wykład – znajomość i rozumienie 100% 
Ćwiczenia – obecność 50 % 
               - samodzielne wyszukiwanie informacji 20% 
               - zaliczenia 40% 

Miejsce realizacji zajęć22):  Sala konferencyjna Biblioteki Głównej SGGW 
Czytelnia Dydaktyczna (stanowiska komputerowe) Biblioteki Głównej SGGW 

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):  
1. Nowak T. Ochrona własności intelektualnej : wybrane zagadnienia. Białystok : Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, 2008. 63 s. 
2. Pawlik, K. Dyplom z internetu : jak korzystać z internetu pisząc prace dyplomowe? Warszawa : CeDeWu, 2011. 180 s 
3. Sołtysiak G. Plagiat : zarys problemu. Warszawa : ALMAMER, 2009.104 s 
4  Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
     Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 
5. Zenderowski R.  Praca magisterska, licencjat : krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej.  Warszawa, 2011. 140 s. 
6. Strona domowa biblioteki SGGW  http://www.bg.sggw.pl 
 
UWAGI24): 

 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych 
efektów kształcenia18)  - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS2: 

25 h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli 
akademickich: 

0,3 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student  uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne, 
projektowe, itp.: 

0,7 ECTS 


