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Techniki badań ankietowych w biologii
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
biologia człowieka

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (licencjat)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
BD000000BBCS.L2B.2476.21

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Fakultatywny

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Nie

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Tak

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Halina Kołodziej

Pozostali prowadzący Halina Kołodziej

Okres
Semestr 2

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 10
Ćwiczenia projektowe/warsztatowe: 20

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami badań ankietowych i specyfiką tych badań w naukach
biologicznych. Ukształtowanie umiejętności zaprojektowania i przeprowadzenia badania ankietowego.
Zapoznanie studentów z technikami opracowywania wyników badań ankietowych i ich prezentacji.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty uczenia się w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Zna i rozumie istotę i znaczenie poszczególnych
ilościowych i jakościowych metod badań ankietowych.
Zna zasady konstruowania i opracowywania ankiet
badawczych. Wie, jakie metody ankietowe powinien
stosować do realizacji określonych zadań badawczych.

BC_P6S_WG16 Zaliczenie pisemne,
Kolokwium

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi przygotować właściwy projekt badania
ankietowego. Stosuje w praktyce opracowane
samodzielnie narzędzie badawcze oraz potrafi
przedstawić uzyskane wyniki.

BC_P6S_UW05,
BC_P6S_UW12 Projekt

U2 Analizuje, interpretuje i wykorzystuje wyniki badań
ankietowych w naukach biologicznych. BC_P6S_UW04 Projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
We współpracy z grupą podejmuje działania związane
z opracowaniem, a szczególnie prowadzeniem
i realizacją badania ankietowego.

BC_P6S_KR04 Projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 10

Ćwiczenia projektowe/warsztatowe 20

Przygotowanie do zajęć 10

Przygotowanie projektu 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć
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1.

1. Rodzaje problemów badawczych. Badania eksploracyjne, opisowe i
przyczynowe. (2h)
2. Metody badań ilościowych: budowa kwestionariusza. Kwestionariusz ankiety,
kwestionariusz wywiadu. Rodzaje pytań
kwestionariuszowych. (2h)
3. Metody badań jakościowych: wywiady indywidualne i grupowe - możliwości
zastosowania w naukach biologicznych. (2h)
4. Projektowanie badań ankietowych, formułowanie problemu i hipotez
badawczych, dobór próby do badania. (2h)
5. Metody analizy danych ankietowych, sporządzanie raportów badawczych,
metody prezentacji wyników. (2h)

Wykład

2.

1. Formułowanie hipotez badawczych, dobór próby badawczej. (5h)
2. Konstrukcja ankiety, rodzaje pytań. Skale pomiarowe w ankiecie. (6h)
3. Metody analizy i prezentacji danych. Sporządzanie raportu i prezentacja
wyników. (5h)
4. Ocena projektów ankiet i kwestionariuszy badawczych. (4h)

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Metoda projektów, Praca w grupie, Dyskusja, Wykład, Zajęcia praktyczne w warunkach symulacyjnych, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne 50%

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe Projekt, Kolokwium 50%

Dodatkowy opis

Zaliczenie wykładu: test zaliczeniowy 30 pytań zamkniętych, czas trwania testu 45 min, zaliczenie przy uzyskaniu 60%
pozytywnych odpowiedzi.
Zaliczenie ćwiczeń: ocena na podstawie sprawdzianu pisemnego na zakończenie ćwiczeń, czas trwania 30 min. Oceniany
będzie projekt ankiety badawczej i jego realizacja. Podczas zajęć oceniana będzie aktywność i zaangażowanie podczas
wykonywania zadań (na podstawie obserwacji i kart pracy). Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa; student może mieć
tylko jedną nieusprawiedliwioną nieobecność. Zaliczenie ćwiczeń na podstawie średniej ocen.
Zaliczenie przedmiotu: Ocenę końcową z przedmiotu stanowi średnia arytmetyczna ocen z wykładu i ćwiczeń.

Wymagania wstępne
brak

Literatura
Obowiązkowa

Denzin K. N., Lincoln Y. S. (red.) Metody badań jakościowych, tom 1 i tom 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN,1.
2009.
Oppenheim A. N. Kwestionariusze, wywiady, pomiary postaw. Poznań: Zysk i S-ka, 2004.2.
Flick U. Projektowanie badania jakościowego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2010.3.

Dodatkowa

Steinar, K. Prowadzenie wywiadów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.1.
Sztabiński P., Sawiński Z., Sztabiński F. (red.), Fieldwork jest sztuką. Jak dobrać respondenta, skłonić go do udziału2.
w wywiadzie, rzetelnie i sprawnie zrealizować badanie, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, 2005.
Silverman D. Prowadzenie badań jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2009.3.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

BC_P6S_KR04 Absolwent jest gotów do efektywnej i bezpiecznej współpracy. Dba o bezpieczeństwo pracy własnej i
innych. Przestrzega zasad etyki zawodowej.

BC_P6S_UW04 Absolwent potrafi stosować właściwe technologie informacyjne w tworzeniu baz danych, opracowaniu
statystycznym i graficznym danych oraz w pozyskiwaniu i przetwarzaniu informacji.

BC_P6S_UW05 Absolwent potrafi prawidłowo przeprowadzać pomiary antropometryczne i interpretować wyniki oraz
formułuje wnioski, wykorzystując terminologię naukową z zakresu biologii człowieka

BC_P6S_UW12 Absolwent potrafi przygotować sprawozdanie, pracę projektową, referat oraz inne prace pisemne lub
prezentacje multimedialne

BC_P6S_WG16
Absolwent zna i rozumie najbardziej przydatne metody w badaniach biologicznych, szczególnie
antropologicznych oraz sposoby pozyskiwania i kolekcjonowania materiałów osteologicznych i zabytków
archeologicznych


