Zarządzanie informacją, studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki, od roku 2019/20,
zgodnie z Załącznikiem nr 233 do uchwały nr 50/VI/2019 Senatu UJ z dnia 26 czerwca 2019 r.

Efekty uczenia się
Wiedza
Kod

Nazwa

PRK

ZIN_K1_W01

Absolwent zna i rozumie znaczenie i rolę nauk społecznych w poznaniu zjawisk z
zakresu zarządzania informacją i w doskonaleniu działalności praktycznej w tym
względzie

P6U_W

ZIN_K1_W02

Absolwent zna i rozumie podstawową terminologię naukową i profesjonalną z zakresu
nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz innych pokrewnych w odniesieniu do
P6U_W, P6S_WG
zagadnień z obszaru szeroko rozumianego zarządzania informacją

ZIN_K1_W03

Absolwent zna i rozumie zakres nauk o komunikacji społecznej i mediach jako
dyscypliny naukowej dostarczającej podstaw teoretycznych, metod i rozwiązań dla
praktyki zarządzania informacją, w tym dla bibliotekarstwa, działalności
informacyjnej, wydawniczo-księgarskiej i archiwalnej

P6U_W, P6S_WK

ZIN_K1_W04

Absolwent zna i rozumie dorobek nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz
dyscyplin pokrewnych, w tym wybrane aspekty dorobku nauk o zarządzaniu, w
zakresie istotnym dla planowania i realizacji działań poznawczych i praktycznych w
obszarze zarządzania informacją

P6U_W, P6S_WG

ZIN_K1_W05

Absolwent zna i rozumie podstawowe źródła informacji naukowej oraz profesjonalnej
z zakresu zarządzania informacją

P6S_WG

ZIN_K1_W06

Absolwent zna i rozumie relacje nauk o komunikacji społecznej i mediach a innymi
dyscyplinami z obszaru nauk pokrewnych, pozwalające na interdyscyplinarne
podejście do działań naukowych i profesjonalnych

P6S_WG,
P6S_WK

ZIN_K1_W07

Absolwent zna i rozumie aktualne trendy, dylematy i kierunki rozwoju nauk o
komunikacji społecznej i mediach oraz dyscyplin pokrewnych w zakresie istotnym dla
badań podstawowych i stosowanych w obszarze zarządzania informacją

P6S_WG,
P6S_WK

ZIN_K1_W08

Absolwent zna i rozumie aktualnie stosowaną metodykę wykonywania zadań, normy,
procedury, narzędzia, technologie i dobre praktyki stosowane w zarządzaniu
informacją, w tym w działalności informacyjnej, bibliotecznej, archiwalnej i
wydawniczo-księgarskiej

P6U_W, P6S_WG

ZIN_K1_W09

Absolwent zna i rozumie najważniejsze sposoby poznania i interpretacji zjawisk
zachodzących w środowisku informacyjnym, zachowań informacyjnych jego
uczestników oraz dostępnych w nim obiektów, kolekcji, systemów, usług, narzędzi i
produktów informacyjnych

P6S_WG,
P6S_WK

ZIN_K1_W10

Absolwent zna i rozumie podstawowe pojęcia, regulacje i zasady z zakresu ochrony
własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz identyﬁkuje podstawowe prawne
uwarunkowania działalności z zakresu zarządzania informacją

P6S_WK

ZIN_K1_W11

Absolwent zna i rozumie rolę i zastosowania różnych języków (naturalnego,
sztucznych) w szeroko rozumianym zarządzaniu informacją, w tym także w
komunikowaniu, organizacji wiedzy i w recepcji przekazów kulturowych

P6S_WG

ZIN_K1_W12

Absolwent zna i rozumie wybrane aspekty współczesnej kultury oraz zasad i
możliwości uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym

P6S_WG,
P6S_WK

ZIN_K1_W13

Absolwent zna i rozumie w podstawowym zakresie historię, cele, organizację i
funkcjonowanie instytucji i organizacji działających w sferze kultury i nauki ze
szczególnym uwzględnieniem tych zajmujących się gromadzeniem, opracowaniem,
przechowywaniem i udostępnianiem informacji

P6S_WG,
P6S_WK
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Umiejętności
Kod

Nazwa

PRK

ZIN_K1_U01

Absolwent potraﬁ sprawnie odnajdować, oceniać i wybierać informacje relewantne w
stosunku do sytuacji problemowej i potrzeby informacyjnej w źródłach różnego typu i
w różnej formie, stosując adekwatne strategie wyszukiwawcze, efektywnie
wykorzystując nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne

P6U_U, P6S_UW,
P6S_UO

ZIN_K1_U02

Absolwent potraﬁ z pomocą nauczyciela akademickiego formułować problemy
badawcze, dobierać odpowiednie metody ich rozwiązywania i formy prezentowania
wyników w odniesieniu do problemów poznawczych i stosowanych szeroko
rozumianego zarządzania informacją z perspektywy nauki o komunikacji społecznej i
mediach

P6U_U, P6S_UW

ZIN_K1_U03

Absolwent potraﬁ samodzielnie zdobywać nową wiedzę i umiejętności służące
naukowemu rozwiązywaniu problemów poznawczych i profesjonalnych zarządzania
informacją, w tym działalności informacyjnej, bibliotekarstwa, działalności
wydawniczo-księgarskiej i archiwalnej

P6S_UO, P6S_UU

ZIN_K1_U04

Absolwent potraﬁ posługiwać się podstawowymi paradygmatami, koncepcjami
teoretycznymi i pojęciami funkcjonującymi w nauce o komunikacji społecznej i
mediach oraz naukach pokrewnych, pozwalającymi na ujmowanie różnych
problemów poznawczych i stosowanych związanych z badaniami i praktyką
zarządzania informacją

P6U_U, P6S_UW,
P6S_UO

ZIN_K1_U05

Absolwent potraﬁ analizować, oceniać i realizować typowe systemy, produkty,
obiekty, narzędzia i usługi informacyjne oraz procesy zarządzania informacją w
kontekście konkretnych sytuacji społecznych i potrzeb indywidualnych

P6S_UW,
P6S_UO

ZIN_K1_U06

Absolwent potraﬁ rozpoznawać różne rodzaje zachowań i potrzeb informacyjnych
człowieka i je zinterpretować w odniesieniu do dorobku nauk o komunikacji
społecznej i mediach, stosując typowe podejścia i metody diagnostyczne

P6S_UW,
P6S_UO

ZIN_K1_U07

Absolwent potraﬁ formułować i uzasadniać prezentowane opinie i wnioski, powołując
się na dorobek nauk o komunikacji społecznej i mediach, dyscyplin pokrewnych oraz
profesji związanych z zarządzaniem informacją

P6U_U, P6S_UW,
P6S_UU

ZIN_K1_U08

Absolwent potraﬁ porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik
komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu nauk o komunikacji społecznej i mediach
oraz dyscyplin pokrewnych

P6S_UK

ZIN_K1_U09

Absolwent potraﬁ opracowywać samodzielnie typowe prace pisemne na temat
różnych aspektów szeroko rozumianego zarządzania informacją, a także jeden
dłuższy projekt naukowy lub profesjonalny z tego zakresu, który realizuje odwołując
się do samodzielnie sformułowanych problemów i metod ich naukowego
rozwiązywania, a także do najważniejszych ujęć teoretycznych i wyników badań
naukowych pozyskiwanych z adekwatnych źródeł

P6S_UW, P6S_UK

ZIN_K1_U10

Absolwent potraﬁ przygotować i wygłasić krótkie prezentacje na wybrany temat
naukowy bądź profesjonalny, właściwie udokumentowane i osadzone w dorobku
naukowym lub profesjonalnym

P6S_UW, P6S_UK

ZIN_K1_U11

Absolwent potraﬁ komunikować się w języku nowożytnym obcym na poziomie
zgodnym z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego

P6S_UK

Kompetencje społeczne
Kod

Nazwa

PRK

ZIN_K1_K01

Absolwent jest gotów do permanentnego rozwijania swojej wiedzy i umiejętności w
odpowiedzi na nowe osiągnięcia nauki, zmiany zachodzące w środowisku
informacyjnym oraz zmiany zachowań informacyjnych człowieka

P6U_K, P6S_KK,
P6S_KR
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Kod

Nazwa

PRK

ZIN_K1_K02

Absolwent jest gotów do realizowania powierzonych zadań poznawczych oraz
związanych z praktyczną stroną zarządzania informacją, pracując w zespole w
różnych rolach

P6U_K, P6S_KO,
P6S_KR

ZIN_K1_K03

Absolwent jest gotów do świadomego planowania działań, wskazując czynniki ich
powodzenia i przyjmując odpowiedzialność za ich właściwe wykonanie, konsekwencje
i za wizerunek wykonywanego przez siebie zawodu

P6U_K, P6S_KR

ZIN_K1_K04

Absolwent jest gotów do podejmowania prób rozwiązania napotykanych problemów
profesjonalnych w zakresie zarządzania informacją, odwołując się do dorobku nauki,
najlepszych praktyk profesjonalnych oraz zasad postępowania przyjętych w
profesjach informacyjnych

P6S_KK, P6S_KO

ZIN_K1_K05

Absolwent jest gotów do ciągłego poszerzania świadomości znaczenia szeroko
rozumianego zarządzania informacją, w tym działalności informacyjnej, bibliotecznej,
wydawniczo-księgarskiej i archiwalnej, dla funkcjonowania współczesnego
społeczeństwa i zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i Europy

P6S_KO, P6S_KR

ZIN_K1_K06

Absolwent jest gotów do uczestniczenia w różnych formach życia kulturalnego i
naukowego, realizowanych za pośrednictwem różnych mediów, związanych przede
wszystkim z szeroko rozumianą sferą kultury piśmienniczej

P6U_K, P6S_KO
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