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Zasady

I Praca pisemna przygotowywana jest indywidualnie.
I Temat pracy ustalany jest przez studenta w porozumieniu

z prowadzącym zajęcia.
I Temat pracy oraz jej abstrakt muszą zostać zatwierdzone przez

prowadzącego w terminie wskazanym na stronie internetowej
zajęć.
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Wymagania

1. Objętość merytorycznej części pracy wynosi 4 strony
standardowego maszynopisu.
A4, Times New Roman, 12pt, interlinia=1, marginesy=3cm

strona tyt. część merytoryczna (4 strony) bibliografia

2. Format wyjściowy pracy: PDF.
3. Praca musi zawierać stronę tytułową z:

I imieniem i nazwiskiem autora,
I numerem jego indeksu,
I tytułem pracy,
I adresem email do kontaktu,
I abstraktem (250 słów)
I i zestawem przynajmniej 5 słów kluczowych.

4. Praca musi również zawierać spis literatury wykorzystanej
w tekście.
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Formularz oceny pracy

Ocena formalnego aspektu pracy (10 pkt.)

1. Czy treść artykułu odpowiada tematowi określonemu w tytule?
(maks. 1 pkt.)

2. Ocena układu pracy, struktury podziału treści, kolejności
punktów i podpunktów, kompletności tez itp. (maks. 2 pkt.)

3. Ocena formalnej strony tekstu (poprawność języka (ortografia
i gramatyka), opanowanie techniki pisania artykułu, odsyłacze).

4. Charakterystyka doboru i wykorzystania źródeł.
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Formularz oceny pracy

Merytoryczna ocena pracy (20 pkt.)

1. Rzetelność opisu przedstawianych stanowisk.
2. Wyraźna teza i argumentacja. (max. 10 pkt.)
3. Obecność autorskich argumentów. (max. 3 pkt.)
4. Nowatorskość ujęcia problemu? (max. 3 pkt.)
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Garść rad

I Sformułuj wyraźną tezę (której będziesz bronił lub obalał).
I Używaj przykładów i studiów przypadku.
I Przeczytaj (i przemyśl): James Lenman, How to Write a Crap

Philosophy Essay. A Brief Guide for Students. (link na stronie
zajęć).

I Podpatruj innych
I Studia z kognitywistyki i filozofii umysłu

http://skfu.amu.edu.pl/
I Diametros http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/
I Homo Ludens http://ptbg.org.pl/HomoLudens/
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Literatura

I Nie musi być obszerna, ale dobrze dobrana.
I Można korzystać z podręczników oraz tekstów, które czytamy

na zajęcia.
I Wiele ciekawych artykułów można znaleźć

w otwartoźródłowych czasopismach.

Polecane źródła internetowe:
I Stanford Encyclopedia of Philosophy

http://plato.stanford.edu/
I Internet Encyclopedia of Philosophy

http://www.iep.utm.edu/
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Konwencje i dobre obyczaje (za [2], [1])

Tytuły

1. W tytułach nie pozostawia się wyrazów jednoliterowych na
końcu wiersza.

2. Tytułów nie kończy się kropką.
3. Wyrazów występujących w tytułach nie dzieli się i nie przenosi.
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Konwencje i dobre obyczaje (za [2], [1])

Łamanie i przenoszenie wyrazów

1. Nie dzieli się i nie przenosi:
I wyrazów jednosylabowych,
I liczb,
I akronimów,
I wyrazów po pierwszej literze.

2. Nie pozostawia się na końcu wiersza wyrazów jednoliterowych
(a, i , o, u, w oraz z).

3. Należy unikać rozpoczynania nowej strony ostatnim wierszem
akapitu z poprzedniej strony (tzw. bękartem).
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Konwencje i dobre obyczaje (za [2], [1])

Wyróżnienia. Odmianą pochyłą składamy:

1. tłumaczenia; np. zielony (green) ,
2. łacińskie nazwy systematyczne i ich skróty; np. cybeta

(Civettictis civetta),
3. Terminy definiowane, objaśniane lub tłumaczone.
4. Tytuły książek, artykułów, utworów i rozdziałów oraz nazwy

dzieł artystycznych. Tytuły gazet i czasopism ujmuje się w
cudzysłowy; np. We wczorajszej „Polityce” ukazał się artykuł
Pierwsza fala.
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Konwencje i dobre obyczaje (za [2], [1])

Wyróżnienia

1. Wyrazów i zwrotów wyróżnionych odmianą pochyłą nie ujmuje
się w cudzysłowy.

2. Jeśli tekst wyróżniony odmianą pochyłą umieszczony jest
w nawiasach (okrągłych lub kwadratowych) to same nawiasy
składamy pismem prostym.
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Konwencje i dobre obyczaje (za [2], [1])

Znaki interpunkcyjne

1. Przed kropką lub innym znakiem interpunkcyjnym kończącym
zdanie nie umieszcza się odstępu.

2. W ciągach inicjałów, np. A.K. Kowalski, nie wstawia się spacji
po kropce.

3. Polskie cudzysłowy drukarskie mają następującą postać: „x”.
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Konwencje i dobre obyczaje (za [2], [1])

Poziome kreski

1. łącznik (dywiz) -
2. półpauza (myślnik) –
3. pauza —
4. minus −
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Konwencje i dobre obyczaje (za [2], [1])

Poziome kreski
1. łącznik (dywiz) -

I wyrazy złożone, np. Kowalska-Jastrząb, biało-czerwony,
1-majowa manifestacja;

I w połączeniach wyrazów z członami niby i quasi
2. półpauza (myślnik) –

I wyodrębnienie wtrąceń, np. A więc to tak – powiedział Jan –
zgadza się;

I w zestawieniach dwóch wyrazów o znaczeniach
przeciwstawnych (czarny – biały, zimny – ciepły);

I pomiędzy cyframi oznaczającymi wartość przybliżoną (2–3
razy do roku);

I pomiędzy cyframi wyznaczającymi zakresy (s. 15–19).
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Konwencje i dobre obyczaje (za [2], [1])

Ukośne kreski
1. Ukośniki stosujemy m.in.:

I dla zasygnalizowania rozłączności: góra/dół;
I dla zasygnalizowania łączności: można mówić rękami/rękoma;
I w zapisie adresów: Marszałkowska 113/222;
I w zapisie skrótów: km/godz., Sulejów n/Pilicą;
I w zapisie oznaczającym przełom roku lub wieku: 2014/2015.

2. Ukośnika nie oddzielamy spacją.
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Praktyczne wskazówki na podstawie prac poprzednich
roczników
A. Przygotowanie

I im bardziej przemyślany abstrakt, tym lepsza praca,
I przemyślany: autor rozumie wykorzystane koncepcje fil., ma

pomysł na literaturę
I teza: im wyraźniejsza, tym lepiej
I prace konsultowane są lepsze (dyskusje planu pracy,

sprawdzanie fragmentów)
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Praktyczne wskazówki
Najczęstsze problemy w pracach

1. Niejasna teza, bądź niezdecydowanie autora odnośnie własnego
stanowiska.

2. Teza zestawiająca rozwiązanie normatywne z opisowym
w pewnym sensie staje się oczywista.

3. Rozbicie tezy głównej na zbyt wiele pod-tez (najczęściej
kończy się tym, że główna teza gubi się w argumentacji).

4. Brak rozstrzygnięcia/komentarza dotyczącego tezy.
5. Umieszczenie tezy tylko w abstrakcie. Pamiętajmy o głównym

zadaniu abstraktu i o zadaniach stawianych przed wstępem
pracy.
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Praktyczne wskazówki
B. Argumentacja

I Dobrze jest we wprowadzeniu wyraźnie wyeksplikować tezę.
I We wprowadzeniu pokazuje się perspektywę problemu,

o którym będzie traktował tekst. Warto tu unikać chwytów
literackich i uogólnień.

I We wprowadzeniu dobrze jest przedstawić plan pracy (a tym
samym plan argumentacji). To bardzo ułatwia późniejszą
lekturę.
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Praktyczne wskazówki
B. Argumentacja

Problemy:

1. Struktura argumentacji, szczególnie jeśli chodzi o przejścia
między jej elementami.

2. Wyraźne oddzielenie argumentacji innych od naszej. Temu
m.in. służą odnośniki bibliograficzne. Warto to też zaznaczyć
w samym tekście.
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Praktyczne wskazówki
C. Technikalia

I Odnośniki bib. i spis literatury (niepełne dane bibliograficzne)
I Formatowanie tekstu (justowanie, sierotki, myślniki...)
I Często niezrozumiałe bezpośrednie cytaty z tekstów (np.

omówienie eksperymentów)
I Polskie cudzysłowy drukarskie!
I Podział tekstu na paragrafy
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Praktyczne wskazówki
D. Język

1. Kolokwializmy
I na ten przykład
I coś trwa „dobre 10 lat”
I pracuję w jakimś biurze
I spędzam czas naprawdę fajnie

2. Przesunięcia kategorialne
I początkiem walki z przesądami był renesans
I współczesne dobro to głównie czyny
I pragmatyk przyjmuje, że wiedza jest czynnością
I qualia jak procesy są postawione w opozycji
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Praktyczne wskazówki
D. Język

1. Wieloznaczne odnośniki w tekście
I to pokazuje
I konkludując te rzeczy dowodzą

2. Błędne kolokacje
I w chwili poniżej 4 s.
I wystosować argument względem mojej tezy
I ilość osób
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