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Uchwała Nr 31/2014 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 

z dnia 24 kwietnia 2014 roku 

w sprawie zmiany nazwy kierunku studiów informacja naukowa i bibliotekoznawstwo  

na Wydziale Humanistycznym   

 

Na podstawie art. 8 ust. 1 i art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  

(t.j. Dz. U. z 2012 r. 572 ze zm.) oraz § 59 ust. 2 pkt 6 lit. b) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego  

w Kielcach, uchwala się co następuje: 

§ 1 

1. Na Wydziale Humanistycznym zmienia się nazwę kierunku studiów pierwszego stopnia informacja  

naukowa i bibliotekoznawstwo na informacja w przestrzeni publicznej dla studiów rozpoczynających 

się od roku akademickiego 2014/2015. Studenci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 

2014/2015 ukończą studia na kierunku pod nazwą: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo. 

2. Efekty kształcenia dla kierunku studiów informacja w przestrzeni publicznej są tożsame z efektami 

kształcenia kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, zatwierdzonymi  uchwałą nr 86/2012  

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 21 czerwca 2012 r. i stanowią załącznik 

do uchwały. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik  do uchwały Senatu nr     /2014 

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW 

INFORMACJA W  PRZESTRZENI PUBLICZNEJ 

STUDIA PIERWSZEWGO STOPNIA – PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 
 

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia 

 

Kierunek studiów informacja w przestrzeni publicznej o profilu ogólnoakademickim należy do 

obszaru kształcenia w zakresie nauk humanistycznych, dziedzina nauk humanistycznych, 

dyscypliny: bibliologia i informatologia, filozofia, historia, kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, 

nauki o rodzinie, nauki o zarządzaniu. 

 
Objaśnienie oznaczeń: 

IPP (przed podkreślnikiem) — kierunkowe efekty kształcenia   

1A - studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki 

Po podkreślniku: 

W — kategoria wiedzy 

U —  kategoria umiejętności 

K —  kategoria kompetencji społecznych 

H1A — efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk humanistycznych dla studiów pierwszego stopnia o 

profilu ogólnoakademickim 

01, 02, 03 i kolejne — numer efektu kształcenia 

 

 

 

Symbol 

Efekty kształcenia dla kierunku studiów  

Informacja w przestrzeni publicznej  
Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku studiów 

Informacja w przestrzeni publicznej absolwent 

Odniesienie do 

efektów 

kształcenia dla 

obszaru 

humanistycznego 

WIEDZA 

IPP1A_W01 ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych, 

ich specyfice i metodologii, zna i rozumie podstawowe terminy używane 

w tekstach dotyczących tych nauk 

H1A_W01  

IPP1A_W02 zna podstawową terminologię z zakresu informatologii i bibliologii H1A_W02 

IPP1A_W03 ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą teorie i metody z zakresu 

informatologii i bibliologii 

H1A_W03  

IPP1A_W04 ma wiedzę szczegółową właściwą dla subdyscyplin informatologii i 

bibliologii (bibliotekarstwo, bibliografia, czytelnictwo, historia książki, 

metodyka pracy w bibliotece, języki informacyjno-wyszukiwawcze) w 

zakresie podstawowym 

H1A_W04  

IPP1A_W05 ma wiedzę o powiązaniach informatologii i bibliologii z filozofią, etyką, 

prawem, historią, naukoznawstwem, pedagogiką, psychologią, 

językoznawstwem, literaturoznawstwem, kulturoznawstwem, 

technologią informacyjną, nauką o zarządzaniu, marketingiem, 

prasoznawstwem  

H1A_W05  

IPP1A_W06 zna podstawowe nurty badawcze w dziedzinach nauk humanistycznych, 

dyscyplinach: informatologii i bibliologii  

H1A_W06 

IPP1A_W07 zna i rozumie podstawowe metody analizy formalnej i treściowej 

różnego typu dokumentów konwencjonalnych i elektronicznych (opis 

bibliograficzny, zestawienia bibliograficzne, formaty zapisu danych); 

zna techniki i strategie wyszukiwania informacji 

H1A_W07 

IPP1A_W08 zna podstawowe pojęcia i zasady dotyczące ochrony własności H1A_W08 
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intelektualnej i prawa autorskiego w związku z podejmowanymi 

działaniami naukowymi i zawodowymi, stosowanymi w instytucjach 

nauki i kultury, rozumie teksty zawierające te pojęcia 

 

IPP1A_W09 zna wybrane zasady komunikacji werbalnej i niewerbalnej, 

umożliwiające realizowanie pracy pedagogicznej z użytkownikami 

H1A_W09  

 

IPP1A_W10 posiada wiedzę o różnych typach bibliotek, ośrodkach informacji , 

organizacjach zawodowych działających w Polsce, w krajach 

europejskich i na świecie; posiada również elementarną wiedzę o 

znaczeniu instytucji kultury, literatury i nauki, orientuje się w lokalnym i 

ogólnopolskim życiu kulturalnym, literackim i naukowym 

H1A_W10 

UMIEJĘTNOŚCI 

IPP1A_U01 umie odnaleźć pożądane informacje w różnych źródłach, dokonać ich 

analizy, ocenić ich przydatność, opracować, przetworzyć i upowszechnić 

czytelnikowi i użytkownikowi  

H1A_U01 

IPP1A_U02 potrafi sformułować prosty problem badawczy w obrębie informatologii 

i bibliologii, wykorzystać znane metody i narzędzia do przeprowadzenia 

prostego badania naukowego pod kierunkiem opiekuna naukowego 

(ankieta, analiza danych statystycznych itp.), umie opracować wyniki 

badań i sformułować syntetyczne wnioski 

H1A_U02 

IPP1A_U03 umie samodzielnie opracować prezentację wyników badań, z 

wykorzystaniem ogólnie dostępnych narzędzi informatycznych  

H1A_U02 

IPP1A_U04 potrafi dotrzeć do różnego typu źródeł informacji i wiedzy, wykorzystać 

je podczas przygotowania się do zajęć i przyszłej pracy zawodowej; 

umie te informacje wykorzystać do rozwiązywania problemów 

badawczych; umie przygotować narzędzia badawcze (ankietę 

czytelniczą, analizę danych statystycznych itp.) oraz opracować typowe 

prace ustne i pisemne dotyczące zagadnień bibliologicznych  

H1A_U03 

H1A_U08 

H1A_U09 

 

IPP1A_U05 posługuje się podstawowymi terminami właściwymi dla informatologii i 

bibliologii podczas typowych sytuacji pojawiających się w bibliotekach i 

innych instytucjach kultury książki, ośrodkach informacji 

H1A_U04 

IPP1A_U06 umie rozpoznać i nazwać różne rodzaje dokumentów oraz opracować je 

pod względem formalnym i rzeczowym (sporządzić opis 

bibliograficzny, zestawienie bibliograficzne, opracować opis obiektu 

cyfrowego) 

H1A_U05 

IPP1A_U07 umie zastosować logiczną argumentację podczas typowych sytuacji 

komunikacyjnych dotyczących nauk bibliologicznych, potrafi 

przytoczyć poglądy badaczy dla wzmocnienia swoich opinii i sądów, 

umie przedstawić wnioski na podstawie sformułowanych przesłanek; 

potrafi rozwiązać problemy z zakresu informatologii i bibliologii 

korzystając z norm (prawnych, etycznych, zawodowych) 

H1A_U06 

IPP1A_U08 potrafi wykorzystać typowe narzędzia i kanały porozumiewania się w 

kontaktach z innymi specjalistami dziedzinowymi, umie świadomie 

zastosować elementarne strategie komunikacyjne  

H1A_U07 

IPP1A_U09 umie opracować i przedstawić prace pisemne i ustne (raporty, 

sprawozdania, analizy itp.), właściwe dla informatologii i bibliologii, 

obejmujące kwestie szczegółowe z tych dziedzin, podczas ich 

przygotowywania potrafi posłużyć się poznanymi ujęciami 

teoretycznymi i ścieżkami metodologicznymi 

H1A_U08 

H1A_U09 

IPP1A_U10 posiada umiejętności językowe pozwalające na wypowiadanie się w 

sprawach bibliologicznych, zgodne z wymaganiami określonymi dla 

poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

H1A_U10 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

IPP1A_K01 dostrzega konieczność kształcenia ustawicznego, wzbogacania swej 

wiedzy i rozwijania umiejętności, potrafi uzupełnić posiadaną wiedzę i 

H1A_K01 
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doskonalić umiejętności; docenia rolę różnych źródeł informacji w 

procesie permanentnego kształcenia 

IPP1A_K02 potrafi współdziałać i pracować w grupie podczas zajęć na terenie 

uczelni oraz poza nią w trakcie opracowywania projektów, akceptuje 

konieczność przyjęcia roli zgodnie z potrzebami zadaniowymi 

H1A_K02 

 

IPP1A_K03 docenia hierarchiczność elementów zadania opracowywanego w grupie i 

potrafi odpowiednio przyporządkować im zakres czynności 

umożliwiających osiągnięcie zakładanych celów 

H1A_K03 

 

IPP1A_K04 rozpoznaje problemy związane ze specyfiką przyszłego zawodu i 

przygotowuje się do ich rozwiązywania  

H1A_K04 

IPP1A_K05 ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa 

kulturowego regionu, kraju, Europy, a w szczególności za stan 

zachowania i zabezpieczenia zasobów w instytucjach kultury 

H1A_K05 

IPP1A_K06 korzysta z różnych mediów jako źródeł informacji o wydarzeniach 

kulturalnych, uczestniczy czynnie w życiu kulturalnym 

H1A_K06 

 


