
 

 

 

 

 

 

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

 

Nr 110/2016/2017 

 

z dnia 27 czerwca 2017 r. 

 
 

w sprawie określenia zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów informacja 

naukowa i bibliotekoznawstwo – studia pierwszego stopnia, praktyczny profil kształcenia 

 

 

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym           

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) oraz § 39 ust. 1 pkt 9) Statutu Uniwersytetu Kazimierza 

Wielkiego 

 

 

Senat uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Określa się efekty kształcenia dla kierunku studiów informacja naukowa i bibliotekoznawstwo  

– studia pierwszego stopnia, praktyczny profil kształcenia. 

 

§ 2 

 

Opis efektów kształcenia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.  

 

 

 

Zgodność z protokołem stwierdzam             Przewodniczący Senatu UKW 

                      Rektor 

 

 

 

mgr Iwona Staszewska-Chyła                  prof. dr hab. Jacek Woźny 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egzemplarz nr .../9/2016/2017 

 

 



Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr 110/2016/2017 

Senatu UKW 

z dnia 27czerwca 2017 r. 

…………………………………… 
pieczątka jednostki organizacyjnej 
 

EFEKTY  KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU 
 

określone Uchwałą Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 
Nr 110/2016/2017 

z dnia 27 czerwca 2017 r.  
 

 
Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek studiów:  
Wydział Administracji i Nauk Społecznych 

 
Nazwa kierunku studiów:  informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 

 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia 

 
Profil kształcenia: praktyczny 

L.p. 

symbol 
kierunkowych 

efektów 
kształcenia 

kierunkowe 
efekty kształcenia 

odniesienie do 
charakterystyki 

obszarowej efektów 
kształcenia 

(kod składnika opisu) 

odniesienie do 
charakterystyki ogólnej 

efektów kształcenia 
(kod składnika opisu) 

Wiedza 

1. K_W01 
 

Posiada uporządkowaną 
wiedzę podstawową z 
zakresu bibliologii i 
informatologii 
zorientowaną na 
zastosowania praktyczne 
w różnych gałęziach 
gospodarki, kultury, 
nauki, sztuki oraz w 
mediach i Internecie 

P6S_WG_H_1 
 

P6S_WG 

2.  K_W02 
 

Wykazuje się 
podstawową wiedzą na 
temat nowoczesnych 
technologii 
informacyjnych 
związanych z 
pozyskiwaniem i 
przetwarzaniem 
informacji w środowisku 
cyfrowym zorientowaną 
na zastosowania 
praktyczne w obszarze 
automatyzacji i 
digitalizacji bibliotek, 
zarządzania zasobami, 
cyberprzestrzeni, rynku 
książki 

P6S_WG_H_2 



3. K_W03 Zna  na poziomie 
podstawowym teorię 
bibliologii i informatologii 
oraz podstawowe metody 
i  techniki badawcze, 
własne oraz adoptowane 
z innych dyscyplin 
naukowych  

4. K_W04 Zna elementarną 
terminologię stosowaną 
w informacji naukowej i 
bibliotekoznawstwie, w 
bibliologii i informatologii 

5. K_W05 Zna podstawowe techniki 
wyszukiwania, analizy i 
interpretacji mediów w 
katalogach, bazach 
danych oraz w 
bibliotekach cyfrowych  
 

P6S_WG_H_3 

6.  K_W06 Zna typowe zadania i 
czynności, normy, 
procedury i regulacje, a 
także dobre praktyki 
stosowane w różnych 
obszarach działalności 
bibliotekarskiej i 
informacyjnej 

7 K_W07 
 
 
 

Zna i rozumie 
podstawowe pojęcia, 
zasady i przepisy z 
zakresu prawa 
autorskiego, ochrony 
własności intelektualnej i 
przemysłowej w 
odniesieniu do mediów 
drukowanych 
(tradycyjnych), mediów 
elektronicznych  oraz 
mass mediów 

P6S_WK_H_1 
 

P6S_WK 

8.  K_W08 
 

Ma podstawową wiedzę o 
bezpieczeństwie i higienie 
pracy w bibliotekach, 
instytucjach kultury, 
ośrodkach informacji 

9.  K_W09 Posiada podstawową 
wiedzę o bibliotekach i 
innych instytucjach 
kultury (księgarniach, 
wydawnictwach, 
archiwach, ośrodkach i 
centrach informacji, 
redakcjach portali 
internetowych) oraz ma 
orientację we 

P6S_WG/K_H_1  



współczesnym życiu 
kulturalnym i cyfrowym 
środowisku medialnym 

10. K_W10 
 

Posiada podstawową 
wiedzę o systemach 
informacyjno-
wyszukiwawczych, ich 
budowie, funkcjach, 
zadaniach oraz metodach 
użytkowania 

11. K_W11 
 

Zna podstawowe 
ekonomiczne, 
prawne i organizacyjne 
uwarunkowania 
działalności bibliotek i 
placówek informacji 
 

12. K_W12 
 

Ma podstawową wiedzę o 
odbiorcach kultury, 
mediów, działań 
promocyjno-
reklamowych, jak i 
elementarną wiedzę o 
metodach diagnozowania 
ich potrzeb i oceny jakości 
usług 

∑ 12    

Umiejętności 

1. K_U01 Potrafi sprawnie 
wyszukiwać, analizować, 
oceniać, selekcjonować i 
robić odpowiedni użytek z 
informacji z 
wykorzystaniem różnych 
jej źródeł i kanałów 
pozyskiwania 
 

P6S_UW_H_1 P6S_UW 



2.  K_U02 Potrafi posługiwać się 
podstawowymi 
paradygmatami 
badawczymi i aparaturą 
pojęciową stosowaną na 
gruncie informacji 
naukowej i 
bibliotekoznawstwa w 
warunkach realizacji 
typowych procesów 
bibliotecznych 
(organizacji i zarządzania 
biblioteką oraz 
informacją, jej promocji w 
mediach i środowisku 
lokalnym, rozpoznania 
potrzeb i obsługi 
użytkowników różnych 
kategorii bibliotek, 
wykorzystania, tworzenia 
i obsługi cyfrowych 
kolekcji bibliotecznych) 

3. K_U03 Umie dobierać źródła oraz 
informacje z nich 
pochodzące, realizując 
różnorodne potrzeby 
informacyjne 

4. K_U04 Posiada elementarne 
umiejętności badawcze, 
umie dobierać oraz 
stosować 
właściwe metody i 
narzędzia, w tym 
zaawansowane 
techniki informacyjno- 
-komunikacyjne (ICT), 
opracowywać i 
prezentować wyniki 
badań 

5.  K_U05 Posiada umiejętności w 
zakresie oceny usług 
bibliotecznych i 
informacyjnych 



6. K_U06 Potrafi zdiagnozować 
potrzeby informacyjne 
różnych grup i środowisk 
społecznych, by pod ich 
kątem tworzyć zasoby 
informacji, projektować 
i wykorzystywać 
adekwatne metody 
i narzędzia informacyjne, 
opracowywać 
i udostępniać informację 
w bibliotekach lub 
ośrodkach i działach 
informacji różnych 
instytucji 

P6S_UW_H_2 

7. K_U07 Potrafi w podstawowym 
zakresie stosować 
przepisy prawa odnoszące 
się do bibliotek i 
placówek informacji, w 
szczególności prawa 
autorskiego, i praw 
związanych z 
zarządzaniem własnością 
intelektualną 

8. K_U08 Ma umiejętności 
językowe w zakresie 
bibliologii i informatologii, 
w szczególności potrafi 
się posługiwać 
specjalistyczną 
terminologią w mowie i 
piśmie 

 P6S_UK 

9.  K_U09 Posiada umiejętność 
merytorycznej 
argumentacji w zakresie 
zagadnień bibliotecznych i 
informacyjnych, 
powoływania się na 
poglądy innych autorów, 
odpowiedniego 
wykorzystania źródeł i 
literatury przedmiotu; 
potrafi krytycznie 
ustosunkować się do 
zgromadzonego materiału 
badawczego 

10. K_U10 Posługuje się językiem 
obcym  na poziomie B2 
Europejskiego Systemu 
Opisu Kształcenia 
Językowego 

 



11.  K_U11 Potrafi sporządzać prace 
pisemne na tematy 
dotyczące zagadnień 
organizacyjnych i 
zarządzania, z 
wykorzystaniem różnych 
źródeł 

 P6S_UO 

12. K_U12 Potrafi wykorzystywać 
wiedzę do realizacji zadań 
związanych z usługami 
bibliotecznymi i 
informacyjnymi, zarówno 
indywidualnie, jak i w 
zespole 

13. K_U13 Potrafi ocenić 
przydatność swojej 
wiedzy i uzupełniać tę 
wiedzę 

 P6S_UU 

14. K_U14 Potrafi organizować i 
planować pracę w 
bibliotekach i placówkach 
informacji, zarówno na 
poziomie indywidualnym, 
jak i zespołowym 

15. K_U15 Potrafi dostrzec potrzebę 
ciągłego dokształcania się 
i rozwoju zawodowego w 
obszarze bibliotekarstwa i 
informacji naukowej, 
wynikającego z ciągłej 
zmiany tych instytucji 
oraz ich otoczenia 

Ʃ 15    

Kompetencje społeczne 

1.  K_K01 Ma świadomość poziomu 
swojej wiedzy i 
umiejętności, rozumie 
potrzebę rozwoju 
osobistego i zawodowego 
poprzez różne formy 
kształcenia, dokształcania 
i doskonalenia 
zawodowego na polu 
lokalnym, regionalnym, 
krajowym i 
międzynarodowym 

 P6S_KK   

2. K_K02 Ma świadomość 
znaczenia wiedzy 
fachowej i umiejętności 
właściwych dla zawodu 
bibliotekarza i pracownika 
informacji oraz ich 
stosowania dla 
prawidłowego 
funkcjonowania bibliotek, 
placówek informacji. 

 



3. K_K03 Jest gotowy do udziału w 
rozwiązywaniu 
praktycznych problemów, 
pojawiających się w 
codziennej pracy bibliotek 
i placówek informacji oraz 
wynikających z rozwoju 
technologicznego 

 

4. K_K04 Bierze udział i aktywnie 
wspiera różne formy życia 
kulturalnego i 
społecznego, korzystając  
z  mediów publicznych, 
prywatnych i 
społecznościowych, 
oddziałując i 
współkształtując w ten 
sposób środowisko 
lokalne  

 P6S_KO  

5.  K_K05 Jest gotowy działać w 
sposób użyteczny dla 
społeczeństwa,  ze 
świadomością złożonych i 
zmieniającego się 
otoczenia prawnego i 
ekonomicznego bibliotek 
oraz placówek informacji   

 

6.  K_K06 Odznacza się 
odpowiedzialnością za 
własne przygotowanie do 
pracy zawodowej, za 
podejmowane decyzje, 
działania i ich skutki, 
podejmując je w sposób 
aktywny i przedsiębiorczy 

 

7. K_K07 W sposób świadomy, 
prawidłowy, zgodny z 
etyką zawodu 
bibliotekarza i pracownika 
informacji, identyfikuje i 
rozstrzyga dylematy 
związane z jego 
wykonywaniem 

 P6S_KR  

8. K_K08 Jest gotowy do ochrony 
oraz poszanowania praw 
człowieka i wolności 
obywatelskich w 
bibliotekach i placówkach 
informacji 

 

9. K_K09 Ma świadomość 
odpowiedzialności za 
współtworzone i objęte 
jego pieczą zasoby 
biblioteczne i 
informacyjne dla 
zachowania dziedzictwa 

P6S_KR_H_1 
 



kulturowego regionu, 
kraju i Europy 

Ʃ 9    

 
 
 

 


