Załącznik do uchwały Senatu nr 18/2016
EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU
INFORMACJA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
studia pierwszego stopnia – profil praktyczny
Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia:
Kierunek studiów informacja w przestrzeni publicznej należy do obszaru nauk humanistycznych, dziedzina
nauk humanistycznych, dyscyplina – bibliologia i informatologia. Bliskie związki łączą go także z innymi
dyscyplinami z obszaru nauk humanistycznych, takimi, jak: literaturoznawstwo, historia, kulturoznawstwo,
nauki o rodzinie, nauki o zarządzaniu.
Objaśnienie oznaczeń:
IPP — kierunkowe efekty kształcenia
W — kategoria wiedzy
U — kategoria umiejętności
K— kategoria kompetencji społecznych
H1A — efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk humanistycznych dla studiów pierwszego
stopnia
01, 02, 03 i kolejne — numer efektu kształcenia

Symbole
efektów
kształcenia

IPP1P_W01

IPP1P_W02

IPP1P_W03
IPP1P_W04

IPP1P_W05
IPP1P_W06

IPP1P_W07

IPP1P_W08

IPP1P_W09
IPP1P_W10

IPP1P_U01

Opis kierunkowych efektów kształcenia
Informacja w przestrzeni publicznej
Po ukończeniu studiów absolwent:
WIEDZA
ma podstawową wiedzę z zakresu nauk humanistycznych i wybranych
zagadnień społecznych, ukierunkowaną na zastosowania praktyczne w
działalności informacyjnej, kulturalnej, medialnej, promocyjnoreklamowej
ma podstawową wiedzę z zakresu bibliologii i informatologii oraz
subdyscyplin (bibliotekoznawstwo, bibliografia, czytelnictwo, historia
książki, edytorstwo), ukierunkowaną na zastosowania praktyczne w
działalności informacyjnej, kulturalnej, medialnej, promocyjnoreklamowej
zna podstawową terminologię z zakresu bibliologii i informatologii oraz
związaną z działalnością informacyjną, biblioteczną i kulturotwórczą
ma podstawową wiedzę o budowie i funkcjach systemów
informacyjnych (w tym narzędzi informatycznych), systemów kultury i
mediów
ma podstawową wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu
ośrodków informacji, bibliotek, placówek kultury, edukacji
ma podstawową wiedzę o prawnych i ekonomicznych uwarunkowaniach
funkcjonowania ośrodków informacji, bibliotek, placówek kultury,
edukacji
ma podstawową wiedzę o metodyce wykonywania zadań, statystyce,
normach, procedurach stosowanych w ośrodkach informacji,
bibliotekach, placówkach kultury, edukacji
ma podstawową wiedzę o użytkownikach informacji, odbiorcach kultury,
mediów i działań promocyjno-reklamowych oraz podstawową wiedzę o
metodach diagnozowania ich potrzeb i oceny jakości usług
ma podstawową wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w ośrodkach
informacji, bibliotekach, placówkach kultury, edukacji
zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności
intelektualnej i prawa autorskiego
UMIEJĘTNOŚCI
umie odnaleźć pożądane informacje w różnych źródłach, dokonać ich
analizy, ocenić ich przydatność, opracować, przetworzyć i upowszechnić
użytkownikowi

Odniesienie do
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IPP1P_K06

umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności
profesjonalne, związane z działalnością ośrodków informacji, bibliotek,
placówek kultury, edukacji
samodzielnie planuje i realizuje typowe projekty związane z
działalnością ośrodków informacji, bibliotek, placówek kultury, edukacji
posiada podstawowe umiejętności organizacyjne pozwalające na
planowanie i organizację zadań związanych z działalnością ośrodków
informacji, bibliotek, placówek kultury, edukacji
posiada podstawowe umiejętności w zakresie prowadzenia badań
społecznych niezbędnych do opracowania diagnoz potrzeb
użytkowników informacji, odbiorców kultury, mediów i działań
promocyjno-reklamowych
posiada podstawowe umiejętności w zakresie oceny jakości usług
związanych z działalnością informacyjną, kulturalną, medialną,
promocyjno-reklamową
potrafi w podstawowym zakresie stosować przepisy prawa i normy
odnoszące się do działalności ośrodków informacji, bibliotek, placówek
kultury, edukacji, w szczególności prawa autorskiego i związane z
zarządzaniem własnością intelektualną
potrafi sporządzić wniosek o przyznanie środków na realizację projektu
profesjonalnego związanego z działalnością ośrodków informacji,
bibliotek, placówek kultury, edukacji
potrafi ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych
praktyk do realizacji zadań i rozwiązywania problemów dotyczących
działalności informacyjnej, kulturalnej, medialnej, promocyjnoreklamowej oraz wybrać i zastosować właściwy sposób postępowania
posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem
poglądów innych autorów oraz analizy i formułowania wniosków
potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik
komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie bibliologii i informatologii
oraz dziedzin pokrewnych w języku polskim i języku obcym
posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych
właściwych dla bibliologii i informatologii, dotyczących zagadnień
szczegółowych z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych a
także różnych źródeł
posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych dotyczących
zagadnień szczegółowych z wykorzystaniem podstawowych ujęć
teoretycznych a także różnych źródeł
ma umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla
poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
dostrzega konieczność kształcenia ustawicznego, wzbogacania swej
wiedzy i rozwijania umiejętności
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
docenia hierarchiczność elementów zadania opracowywanego w grupie i
potrafi odpowiednio przyporządkować im zakres czynności
umożliwiających osiągnięcie zakładanych celów
rozpoznaje problemy związane ze specyfiką przyszłego zawodu i
przygotowuje się do ich rozwiązywania
ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa
kulturowego regionu, kraju, Europy, a w szczególności za stan
zachowania i zabezpieczenia zasobów w instytucjach kultury
korzysta z różnych mediów jako źródeł informacji o wydarzeniach
kulturalnych, uczestniczy czynnie w życiu kulturalnym
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