
Academic writing –  

kurs doskonalenia umiejętności pisania tekstów akademickich  

dla pracowników UG  

44 godzin (w tym 12 godz. wykładów i 32 godz. ćwiczeń) 

 

 
tydzień data typ 

zajęć 
TEMATYKA ZAJĘĆ  PROWADZĄCY 

1 7.03.2017 
 
15.30-

17.00 

2h 
W 

Strategie publikacyjne (umiejętność wyboru 

właściwego czasopisma dla własnych tekstów i 

dopasowania swoich tekstów do profilu danego 

czasopisma). 
Wybór czasopisma – przegląd prestiżowych, 

międzynarodowych, anglojęzycznych 

czasopism naukowych, specyfika punktacji 

MNSiW. 
 

dr Katarzyna Świerk 
mgr Magdalena Hamerska 

1 7.03.2017 
 
17.15-

18.45 

2h 
W 

Etyka w nauce (plagiat, autorstwo, 

współautorstwo, prawa autorskie, cytaty i 

odnośniki, składanie tekstów do wielu 

czasopism jednocześnie itp.). 

dr Katarzyna Świerk 
mgr Magdalena Hamerska 

2 14.03.2017 
 
15.30-

17.00 

2h 
ĆW 

Akademicki styl artykułów naukowych – ogólne 

wprowadzenie, cechy artykułu naukowego, 

analiza przykładowego artykułu. 

dr Magdalena Bielenia-

Grajewska 

2 14.03.2017 
 
17.15-

18.45 

2h 
ĆW 

Budowa tekstu akademickiego – części 

składowe artykułu naukowego (abstrakt, słowa 

kluczowe, wstęp, discussion,  podsumowanie). 
Przypisy wewnątrztekstowe i bibliografia – np. 

MLA, APA, Chicago Manual of Style i inne. 

dr Magdalena Bielenia-

Grajewska 

3 21.03.2017 
 
15.30-

18.45 

4h 
ĆW 

Słownictwo tekstów naukowych – słownictwo 

akademickie,  Academic Word List, styl 

formalny a styl nieformalny. 

mgr Zbigniew Czaja 

4 28.03.2017 
 
15.30-

18.45 

4h 
ĆW 

Gramatyka tekstów akademickich – 

wyznaczniki stylu akademickiego (np. czasy,  

tentative register i hedging – ostrożne formy 

lingwistyczne w interpretowaniu wyników i 

formułowaniu wniosków, strona bierna, itd.), 

styl formalny i nieformalny. 

mgr Renata Zander-

Lewandowska 

5 4.04.2017 
 
15.30-

18.45 

4h 
ĆW 

Język tekstów naukowych – ćwiczenia 

praktyczne rozwijające precyzję oraz 

poprawność stosowania słownictwa 

akademickiego oraz struktur gramatycznych.  

mgr Renata Zander-

Lewandowska 

6 
 

11.04.2017 
 
15.30-

18.45 

4h 
ĆW 

Budowa tekstu akademickiego – spójność 

wewnątrz tekstu, spójniki i znaczniki 

dyskursywne, interpunkcja, ćwiczenia 

praktyczne. Planowanie tekstów. Redakcja 

tekstów. 

mgr Aleksandra Arceusz 

7 25.04.2017 
 
15.30-

18.45 

4h 
ĆW 

Struktura akapitu – topic sentence, rozwinięcie 

wywodu, argumentacja, typy akapitów (opis, 

definicja, egzemplifikacja, porównanie i 

kontrast, przyczyna i skutek). 

dr Martin Blaszk 



8 9.05.2017 
 
15.30-

18.45 

4h 
ĆW 

Struktura akapitu – parafraza, streszczenie, 

spójność merytoryczna i spójność strukturalna 

akapitu. Zadania praktyczne. 

dr Tomasz Wiśniewski 

9 16.05.2017 
 
15.30-

18.45 

4h 
W 

Problemy tłumaczenia tekstów naukowych, 

analiza wybranych artykułów, CASE STUDY. 
dr hab. David  Malcolm, 

profesor zwyczajny 
 

9 23.05.2017 
 
15.30-

17.15 
 

2h 
ĆW 

Recenzje artykułów naukowych, odpowiedź na 

recenzje, praca nad tekstem po recenzjach, 

odpowiadanie redaktorom czasopisma, CASE 

STUDY – analiza przykładowych tekstów. 

dr hab. David Malcolm, 

profesor zwyczajny 

10 
 

23.05.2017 
 
17.15-

18.45 

2h 
ĆW 

Interpretacja i przedstawianie wyników badań 

naukowych – CASE STUDY. 
dr hab. Grzegorz 

Węgrzyn, profesor 

zwyczajny  

11 30.05.2017 
 
15.30-

18.45 

4h 
W 

Recenzje artykułów naukowych, odpowiedź na 

recenzje, praca nad tekstem po recenzjach, 

odpowiadanie redaktorom czasopisma, CASE 

STUDY – analiza przykładowych tekstów. 

dr hab. Grzegorz 

Węgrzyn, profesor 

zwyczajny 
 

 
 


