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EFEKTY KSZTAŁCENIA 

 DLA KIERUNKU STUDIÓW  
INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO 

 

poziom kształcenia studia pierwszego stopnia 

profil kształcenia ogólnoakademicki 

tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta licencjat  
 

 

1. Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia z uzasadnieniem 
Kierunek informacja naukowa i bibliotekoznawstwo wpisuje się w obszar nauk humanistycznych, ponieważ 
opiera się na metodologii badawczej typowych dziedzin humanistyki jak: bibliologia, historia, elementy 
psychologii i pedagogiki, kulturoznawstwo. Ponadto kierunek ten ma charakter usługowy  
w stosunku do wszystkich dyscyplin i dziedzin humanistycznych poprzez klasyfikowanie i katalogowanie 
dokumentów piśmiennych i niepiśmiennych, porządkując wiedzę bieżącą i retrospektywną. Zajmuje się także 
problematyką informatologiczną, a zakres tych badań poszerza się coraz bardziej, wykraczając często poza 
ramy zakreślone dla uprawianego kierunku. Kierunek korzysta z dotychczasowego dorobku 
 z zakresu bibliologii i zarazem tworzy nowe obszary wiedzy w obrębie tej dziedziny w społeczeństwie 
informacyjnym, w procesie medializacji i komputeryzacji życia społecznego i jednostkowego. 
 
2. Efekty kształcenia 
 

Objaśnienie oznaczeń: 
K (przed podkreślnikiem)  – kierunkowe efekty kształcenia 
W  – kategoria wiedzy w efektach kształcenia 
U  – kategoria umiejętności w efektach kształcenia 
K (po podkreślniku)  – kategoria kompetencji społecznych  
01, 02, 03 i kolejne  – numer efektu kształcenia 

SYMBOL 
 

Efekty kształcenia dla kierunku studiów informacja naukowa i 
bibliotekoznawstwo 

 
Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku studiów  

informacja naukowa i bibliotekoznawstwo absolwent: 

Odniesienie do 
efektów 

kształcenia w 
obszarze 

kształcenia w 
zakresie 

nauk 
humanistycznych 

 WIEDZA  

K_W01 
ma wiedzę z zakresu organizacji i rozwoju nowoczesnego modelu bibliotekarza i 
jego funkcji w kreowaniu społeczeństwa informacyjnego oraz rozumie 
zmieniające się relacje między biblioteką a środowiskiem 

H1A_W01, 
H1A_W05, 
H1A_W06 

K_W02 posiada praktyczną wiedzę na temat umiejętności wymaganych przez 
współczesny i profesjonalny bibliotekarski warsztat pracy 

H1A_W03, 
H1A_W04 

K_W03 zna elementarne pojęcia oraz terminologię z zakresu informacji naukowej i 
bibliotekoznawstwa 

H1A_W02, 
H1A_W03 

K_W04 
ma podstawową wiedzę o powiązaniach informacji naukowej 
i bibliotekoznawstwa z innymi dziedzinami wiedzy humanistycznej, społecznej i 
informatycznej 

H1A_W05, 
H1A_W06 

K_W05 posiada podstawową wiedzę z zakresu nauki o literaturze i specyfiki tekstów 
literackich 

H1A_W02, 
H1A_W05, 
H1A_W07, 
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H1A_W09 

K_W06 posiada wiedzę na temat metod pracy z użytkownikami zasobów bibliotecznych H1A_W03, 
H1A_W07 

K_W07 zna biblioteczno-informacyjne programy komputerowe oraz posiada wiedzę o 
automatyzacji procesów bibliotecznych 

H1A_W04, 
H1A_W06 

K_W08 zna socjologiczną perspektywę postrzegania roli zawodowej pracownika 
informacji  i bibliotekarza 

H1A_W05, 
H1A_W07, 
H1A_W10 

K_W09 rozumie dynamikę przemian w polskim bibliotekarstwie H1A_W06 

K_W10 zna polski i unijny system regulacji prawnych związanych z ochroną dóbr 
intelektualnych H1A_W08 

K_W11 posiada wiedzę o możliwościach wykorzystania Internetu w pracy bibliotekarza H1A_W06 

K_W12 zna mechanizmy restrukturyzacji systemu polskiej edukacji dostosowywanej do 
standardów Unii Europejskiej H1A_W07 

K_W13 zna współczesne zjawiska i procesy społeczne, procesy psychiczne i 
zachowanie się ludzi znajdujących się w określonych sytuacjach społecznych 

H1A_W03, 
H1A_W05 

K_W14 
ma uporządkowaną wiedzę o współczesnych zjawiskach i procesach 
komunikacji społecznej oraz ich genezie, ze szczególnym uwzględnieniem 
znajomości wzorców i mechanizmów komunikowania w różnych środowiskach 

H1A_W03, 
H1A_W05, 
H1A_W09 

K_W15 zna warsztat gromadzenia, opracowywania, udostępniania i informowania o 
zawartości informacyjnej zbiorów piśmienniczych i elektronicznych 

H1A_W04, 
H1A_W07 

K_W16 posiada wiedzę o kształtowaniu indywidualnych wyborów i postaw użytkowników 
biblioteki oraz zna możliwości oddziaływania biblioterapeutycznego 

H1A_W04, 
H1A_w05 

K_W17 posiada znajomość w stopniu podstawowym współczesnej literatury polskiej i 
obcej dla dorosłych oraz dla dzieci i młodzieży H1A_W05 

K_W18 
zna podstawowe pojęcia z zakresu teorii organizacji i zarządzania w odniesieniu 
do biblioteki lub placówki informacyjnej w tym o sposobach pozyskiwania 
środków na działalność biblioteczną 

H1A_W08, 
H1A_W10 

K_W19 ma podstawowa wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w instytucjach 
bibliotecznych oraz w innych ośrodkach informacji H1A_W05 

K_W20 nazywa i charakteryzuje zjawiska zachodzące na rynku książki oraz rozumie 
kulturową i merkantylną rolę książki 

H1A_W06, 
H1A_W10 

K_W21 zna kluczowe zagadnienia z historii Polski i historii powszechnej H1A_W05 

 UMIEJĘTNOŚCI  

K_U01 formułuje i analizuje problemy badawcze, dobiera odpowiednie metody i 
narzędzia, wykorzystując różne źródła i sposoby prezentacji wyników 

H1A_U01, 
H1A_U02, 
H1A_U07 

K_U02 posługuje się biblioteczno-informacyjnymi programami komputerowymi , potrafi 
tworzyć ,,rekordy” oraz dygitalizować dokumenty piśmienne H1A_U01 

K_U03 
posługuje się elementarnymi narzędziami warsztatu promocyjnego poprzez 
prasę, radio, telewizję, Internet oraz bezpośrednimi formami pracy z 
użytkownikiem 

H1A_U07, 
H1A_U08, 
H1A_U09 

K_U04 dokonuje obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania 
z różnymi obszarami kultury i krytycznie ocenia wybrane stanowiska teoretyczne 

H1A_U02, 
H1A_U05 

K_U05 argumentuje, klasyfikuje, definiuje i formułuje wnioski H1A_U01, 
H1A_U06 
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K_U06 potrafi komunikować się ze środowiskiem lokalnym dla urynkowienia 
oferowanych usług biblioteczno-informacyjnych 

H1A_U07, 
H1A_U08, 
H1A_U09 

K_U07 
rozumie sferę działalności edukacyjnej wspomagającej instytucjonalny system 
kształcenia przez promocję czytelnictwa i zapewnienie dostępu do informacji 
koniecznej dla autoedukacji, animuje kulturę w środowisku lokalnym 

H1A_U04, 
H1A_U05 

K_U08 charakteryzuje mechanizmy, prawidłowości i zależności jednostki, społeczeństwa 
i kultury oraz prawidłowo interpretuje współczesne zjawiska kulturowe H1A_U05 

K_U09 identyfikuje problemy odnoszące się do tradycyjnej bibliologii i rozumie 
znaczenie książki i bibliotek w rozwoju cywilizacyjnym H1A_U05 

K_U10 wykorzystuje wiedzę z zakresu nauki o literaturze i literaturę w pracy z 
czytelnikiem w profesjonalnym przekazie informacji 

H1A_U04, 
H1A_U05, 
H1A_U07 

K_U11 posiada umiejętność sprawnego wyszukiwania, opracowywania, selekcji i oceny 
szeroko rozumianej informacji H1A_U01 

K_U12 posługuje się typowym warsztatem pracy bibliotekarza (gromadzi, opracowuje, 
przechowuje i udostępnia zbiory), wykorzystując dostępne metody i środki 

H1A_U01, 
H1A_U02 

K_U13 
rozpoznaje i zaspokaja potrzeby czytelników,  
użytkowników informacji (indywidualnych i zbiorowych) oraz szeroko 
rozumianych odbiorców kultury w środowisku lokalnym, ze szczególnym 
uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży 

H1A_U03, 
H1A_U04 

K_U14 posługuje się co najmniej jednym językiem obcym na poziomie B2 i drugim 
językiem na poziomie podstawowym 

H1A_U08, 
H1A_U09, 
H1A_U10 

K_U15 wykorzystuje podstawowe ujęcia teoretyczne i korzysta z różnych źródeł 
przygotowując prace pisemne H1A_U08 

K_U16 posługuje się narzędziami edycji dokumentów elektronicznych H1A_U07 

K_U17 wykorzystuje różne techniki pracy umysłowej H1A_U03 

K_U18 posiada umiejętność samokształcenia i dążenia do pogłębiania doświadczeń 
zawodowych H1A_U03 

K_U19 
prowadzi rozmowy i negocjacje z przedstawicielami instytucji współpracujących z 
placówką biblioteczną oraz sporządza wnioski o przyznanie środków na 
profesjonalne projekty w zakresie działalności statutowej, kulturalnej i medialnej 

H1A_U07 

K_U20 pracuje z czytelnikami o specjalnych potrzebach (osoby niepełnosprawne, chore, 
resocjalizowane, starsze) H1A_U04, 

K_U21 
przygotowuje wystąpienia ustne na różnych poziomach kontekstów w 
komunikacji, wykorzystując podstawowe ujęcia teoretyczne i różne źródła z 
bibliotekoznawstwa i dziedzin pokrewnych 

H1A_U07, 
H1A_U09 

K_U22 
współdziała z bibliotekami i ośrodkami informacji naukowej w ramach sieci i 
systemów biblioteczno-informacyjnych oraz z innymi instytucjami działającymi w 
szeroko rozumianym otoczeniu społecznym biblioteki 

H1A_U07 

K_U23 zapoznaje użytkowników z różnorodnymi formami i typami informacji H1A_U01 

K_U24 
ma umiejętności praktyczne z zakresu opracowania pochodnych źródeł 
informacji w postaci tradycyjnej, a także w zakresie podstawowych zasad 
tworzenia i korzystania z baz bibliograficznych 

H1A_U01 

K_U25 rozpoznaje przydatność języków informacyjno-wyszukiwawczych w różnych 
systemach bibliotecznych H1A_U01 
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K_U26 wskazuje korzyści płynące z wprowadzania technologii komputerowej do 
realizacji usług informacyjno-bibliotecznych 

H1A_U04, 
H1A_U07 

K_U27 posiada podstawowe umiejętności w zakresie oceny jakości usług związanych z 
działalnością kulturalną, medialną, promocyjno-reklamową 

H1A_U04, 
H1A_U05 

K_U28 
ocenia przydatność różnorodnych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji 
zadań i rozwiązywania problemów dotyczących wybranej sfery działalności 
kulturalnej, medialnej oraz promocyjno-reklamowej 

H1A_U02, 
H1A_U05 

K_U29 
w podstawowym zakresie stosuje przepisy prawa własności intelektualnej ze 
szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego  oraz norm odnoszących się do 
działalności bibliotecznej, informacyjnej, medialnej 

H1A_U05 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_K01 szanuje i chroni wolność słowa i czytania H1A_K03, 
H1A_K04 

K_K02 uznaje potrzeby i zainteresowania czytelników i środowiska lokalnego za wartość 
nadrzędną w pracy bibliotekarza 

H1A_K03, 
H1A_K04 

K_K03 szanuje osobowość czytelnika, przestrzega zasad ochrony danych osobowych 
oraz dyskrecji i tajemnicy czytania 

H1A_K03, 
H1A_K04 

K_K04 posiada poczucie odpowiedzialności za stan materialny i wygląd estetyczny 
miejsca pracy zapewniający dobre samopoczucie i wygodę użytkownika 

H1A_K03, 
H1A_K04 

K_K05 ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie elementów dziedzictwa 
kulturowego w Polsce i na świecie H1A_K05 

K_K06 sprawnie komunikuje się z otoczeniem, wykorzystując zasady asertywności i 
etyki 

H1A_K03, 
H1A_K04 

K_K07 pracuje w zespole, przyjmując w nim różne role, łatwo nawiązuje kontakty i 
współpracę z otoczeniem H1A_K02 

K_K08 rozumie potrzebę ustawicznego kształcenia się i doskonalenia zawodowego H1A_K01 

K_K09 rozwiązuje problemy i dylematy wynikające ze specyfiki zawodu H1A_K04 

K_K10 świadomie kształtuje i pielęgnuje własne upodobania kulturalne H1A_K06 

K_K11 uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnego typu mediów H1A_K06 

 


