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Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia
Charakterystyka kierunku
Studia I stopnia na kierunku „Zarządzanie informacją w Instytucie Instytucie Studiów Informacyjnych na Wydziale
Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego to studia dla wszystkich osób o szerokich horyzontach,
zainteresowanych problematyką profesjonalnego poszukiwania, zdobywania, gromadzenia, opracowania, analizowania,
oceniania i udostępniania informacji w ﬁrmach, instytucjach i społecznościach, jak również projektowaniem i oceną różnych
rozwiązań, produktów i usług informacyjnych. Studenci poznają między innymi podstawy działalności infobrokerskiej i
wywiadu rynkowego, zasady realizowania projektów informacyjnych w oparciu o podejście user experience design,
mechanizmy funkcjonowania środowiska informacyjnego człowieka, profesjonalne źródła informacji, znane na rynku
narzędzia (oprogramowanie) wykorzystywane do zarządzania informacją, sposoby skutecznego poszukiwania i
organizowania zasobów informacji oraz analizowania stopnia i sposobu ich wykorzystania czy podstawowe zasady
wizualizacji i architektury informacji, a także uczą się dostrzegać i interpretować różne zachowania informacyjne ludzi.
Poznają też wybrane aspekty komunikacji społecznej, problematykę działalności podmiotów realizujących zadania z zakresu
publicznego dostępu do informacji (w tym bibliotek i archiwów) i zagadnienia funkcjonowania informacji w społeczeństwie
dawniej i współcześnie oraz uczą się podstaw teorii i metodologii badań naukowych. Studenci nabywają rozległej wiedzy i
solidnych, konkretnych umiejętności poszerzających ich możliwości na rynku pracy, a także warunkujących sukces ﬁrm,
instytucji i organizacji społecznych, w których będą znajdować zatrudnienie.
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Studia przygotowują do podejmowania naukowych działań poznawczych w odniesieniu do szerokiej grupy zjawisk i procesów
związanych z zarządzaniem informacją, a także do realizacji zadań profesjonalnych, których zasadniczym celem jest
dostarczanie właściwej informacji, we właściwym miejscu, właściwej formie, na odpowiednim poziomie kompletności i
jakości, która jest w stanie zaspokoić potrzeby informacyjne konkretnych ludzi, całych grup społecznych, podmiotów
publicznych i gospodarczych. Program studiów został tak skonstruowany, by nie tylko rozwijać kompetencje naukowe i
profesjonalne, ale także umożliwiać dostrzeganie i zrozumienie historycznego, społecznego i kulturowego kontekstu
zarządzania informacją oraz intensyﬁkację uczestnictwa w różnorodnych formach współczesnego życia kulturalnego.
W trakcie prac nad programem nie były znane inne programy studiów oferowane na Uniwersytecie Jagiellońskim, których
cele i efekty kształcenia byłyby podobnie deﬁniowane.

Koncepcja kształcenia
Program studiów opracowany został w taki sposób, aby wykształcić absolwentów gotowych do podejmowania wyzwań
badawczych i profesjonalnych generowanych przez współczesną naukę i środowisko zawodowe oraz do identyﬁkowania
problemów i ich samodzielnego rozwiązywania w oparciu o dorobek nauki, w ramach działań podejmowanych indywidualnie i
w zespołach, przy zachowaniu poczucia odpowiedzialności za efekty własnej pracy, a w szczególności za zachowanie i
dostępność dorobku kulturowego Polaków i całej ludzkości oraz jakość środowiska informacyjnego człowieka.
Zgodnie z Programem Rozwoju UJ oraz § 1 ust. 5 Statutu UJ z 2019 r. z późniejszymi zmianami, program jest rozwijany i
realizowany przy współpracy z zewnętrznymi ośrodkami i instytucjami, w tym szczególnie z bibliotekami, ﬁrmami
komercyjnymi prowadzącymi działalność w zakresie gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji, ośrodkami
informacji, podmiotami prowadzącymi działalność wydawniczą, księgarską i archiwalną. Służy temu między innymi praktyka,
zajęcia terenowe prowadzone na każdym roku studiów, projekty profesjonalne realizowane pod kątem zapotrzebowania
podmiotów zewnętrznych, wybrane zajęcia prowadzone przez praktyków, stałe konsultacje z praktykami i pracodawcami
oraz udział kadry dydaktycznej w konferencjach i projektach integrujących środowisko naukowe i profesjonalne, a także w
pewnym stopniu charakter przygotowywanych prac licencjackich.
Program i sylabusy poszczególnych przedmiotów zostały tak skonstruowane, by zgodnie z § 2 ust. 2 Statutu UJ, przekazywać
studentom najnowsze osiągnięcia nauki oraz łączyć ukazywanie dorobku nauki i wartości podejścia naukowego z
kształceniem umiejętności praktycznych i motywować do wykorzystywania osiągnięć nauki w działalności profesjonalnej.
Jednocześnie duża część zajęć realizowana jest w stosunkowo niewielkich grupach w dobrze wyposażonych laboratoriach
komputerowych, przy wykorzystaniu aktywizujących metod problemowych i praktycznych, z wykorzystaniem kształtujących
metod oceny oraz metod i narzędzi nauczania na odległość. W odpowiedzi na priorytet internacjonalizacji kształcenia, w
tworzeniu programu wykorzystano wiedzę na temat oferty studiów w zakresie zarzadzania informacją w ośrodkach
zagranicznych, co umożliwia realizację części programu na uczelniach zagranicznych (program ERASMUS), a do planu
studiów wprowadzono moduły fakultatywne prowadzone w języku angielskim. Program kładzie też nacisk na przygotowanie
studentów do samodzielnego zdobywania nowych kompetencji oraz do podjęcia studiów II stopnia i studiów podyplomowych,
stwarzając tym samym podstawy dla skutecznego uczenia się przez całe życie.

Cele kształcenia
wykształcenie absolwenta, który dąży do naukowego poznania problematyki zarządzania informacją i rozwiązywania
problemów profesjonalnych z wykorzystaniem metod naukowych i dorobku nauki wypracowanego na gruncie nauki o
komunikacji społecznej i mediach uzupełnianego dorobkiem dyscyplin pokrewnych
przygotowanie absolwenta do dalszego rozwijania swoich umiejętności badawczych na studiach wyższego poziomu
przygotowanie absolwenta do bycia profesjonalistą, który nie tylko potraﬁ sprawnie realizować zadania zawodowe i
rozwiązywać problemy profesjonalne, ale również rozumie sens i najważniejsze uwarunkowania wykonywanej pracy
oraz dostrzega jej historyczny, społeczny i kulturowy kontekst
dostarczenie niezbędnej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych umożliwiających absolwentowi efektywne
funkcjonowanie w środowisku akademickim i profesjonalnym, w tym skuteczne komunikowanie się w mowie i piśmie,
sprawne śledzenie rozwoju nauki o komunikacji społecznej i mediach, zrozumienie roli nauk społecznych w badaniach
podstawowych i stosowanych zjawisk z zakresu zarządzania informacją i dostrzeganie ich różnych kontekstów
kulturowych i społecznych

Studia na kierunku „Zarządzanie informacją” mają przygotować studenta do podejmowania naukowych działań poznawczych
w odniesieniu do szerokiej grupy zjawisk i procesów, od tych warunkujących poszukiwanie informacji, poprzez jej
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pozyskiwanie, gromadzenie, opracowanie i przetwarzanie, do udostępniania i wykorzystania przez człowieka, a także do
realizacji zadań profesjonalnych związanych z zarządzaniem informacją w różnych instytucjach i organizacjach działających
w sferze komunikacji publicznej, kultury, edukacji, biznesu, nauki i administracji, zajmujących się gromadzeniem,
opracowaniem i udostępnianiem informacji i dokumentów oraz dorobku kulturowego człowieka.
W trakcie prac nad programem nie były znane inne programy studiów oferowane na Uniwersytecie Jagiellońskim, których
cele i efekty kształcenia byłyby podobnie deﬁniowane.

Potrzeby społeczno-gospodarcze
Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku
Rynek pracy potrzebuje obecnie specjalistów którzy potraﬁą zarządzać informacją na różnych płaszczyznach np. w obszarze:
• usług informacyjnych dla nauki, edukacji, biznesu, administracji czy potrzeb życia codziennego;
• tworzenia i zarządzania kolekcjami cyfrowymi, w tym zarządzania obiegiem dokumentów elektronicznych w ﬁrmach i
instytucjach, a także digitalizacji zasobów informacyjnych i ich upublicznianie w środowisku sieciowym oraz organizacja i
prowadzenie cyfrowych archiwów;
• nowoczesnego bibliotekarstwa wszelkich typów, funkcjonującego w różnych środowiskach i uwarunkowaniach oraz
łączącego tradycyjną ofertę z nowatorskim podejściem do użytkownika i szybko postępującym wdrażaniem cyfrowych
technologii;
• projektowania, oceny i obsługi rozwiązań informacyjnych wspierających różne działania człowieka, w tym zarządzanie
treścią w różnych systemach informacji;
• transferu informacji w społeczeństwie – organizowania, diagnozowania i realizowania przepływu informacji między różnymi
grupami interesariuszy z obszarów nauki, techniki, gospodarki i kultury, w tym też działalność wydawnicza i księgarska.

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi
Studia na kierunku Zarządzanie informacją, przygotowując do różnych ról zawodowych, dostarczają też solidnych podstaw
dla rozumienia zjawisk zachodzących w relacjach między człowiekiem a informacją, co nie było przedmiotem kształcenia w
szkołach średnich. To również przygoda intelektualna i odkrywanie świata informacji, w tym między innymi zgłębianie
problematyki:
• współczesnego środowiska informacyjnego i ekologii informacji,
• zachowań informacyjnych człowieka,
• systemów informacyjnych, organizacji informacji i języków informacyjno-wyszukiwawczych,
• różnych specjalistycznych aspektów zarządzania informacją (także na użytek indywidulany i zespołowy), w tym wizualizacji
informacji,
• funkcjonowania informacji i książki w społeczeństwie,
• budowanie własnego warsztatu informacyjnego (także poprzez poznawanie narzędzi i sposobów wyszukiwania informacji
oraz profesjonalnych źródeł informacji przydatnych w różnych sferach działalności gospodarczej, społecznej, naukowej czy
kulturalnej.
Przygotowujemy naszych absolwentów nie tylko do rozwijania własnej kariery zawodowej, ale także do samodzielnego
podejmowania badań naukowych w przyszłości, co już dawno przestało być umiejętnością przydatną wyłącznie w środowisku
akademickim i pozwala spełniać się zawodowo, rozwijać i zdobywać przewagę na rynku pracy w różnych sektorach
gospodarki. Staramy się również kształcić tzw. „kompetencje miękkie” (w tym przede wszystkim: komunikatywność,
umiejętność pracy w grupie, kreatywność i odpowiedzialność niezbędną do pracy na samodzielnych i kierowniczych
stanowiskach, umiejętność pracy w trybie projektowym czy planowania i zarządzania czasem), które ułatwią naszym
absolwentom skuteczne i łatwe odnalezienie się w każdych realiach zawodowych. Chcemy także wspierać naszych
studentów w rozwoju kompetencji językowych i kulturalnych. Chcielibyśmy, aby absolwenci kierunku Zarządzanie informacją
byli nie tylko dobrymi profesjonalistami, ale także ludźmi o szerokich horyzontach, zdolnymi do podejmowania różnych
wyzwań, potraﬁącymi świadomie i skutecznie uczestniczyć w życiu społecznym i kulturalnym – prawdziwymi liderami.
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Nauka, badania, infrastruktura
Główne kierunki badań naukowych w jednostce
W Instytucie prowadzone są badania w ramach dyscypliny: nauki o komunikacji społecznej i mediach, obejmujące obszary
znane też jako: zarządzanie informacją (ang. information management), informatologia (nauka o informacji – ang.
information science, information studies), bibliologia (nauka o książce, księgoznawstwo) – (ang. book science, book studies)
orz bibliotekoznawstwo (ang. librarianship). Badania mają charakter przede wszystkim społeczny, częściowo humanistyczny
(odwołania do językoznawstwa, historii i nauk o sztuce), ale jednocześnie interdyscyplinarny i międzynarodowy.
Analizując informację, jej zasoby i funkcjonowanie w społeczeństwie odnosimy się do dwóch jej aspektów: informacji jako
wytworu intencjonalnego – artefaktu (treści zapisanej na nośniku materialnym) przekazywanego między ludźmi oraz
informacji z komunikacyjno-mediacyjnego punktu widzenia: w perspektywie pośredniczenia pomiędzy zgromadzonymi przez
ludzkość zasobami informacji z jednej strony – a odbiorcami informacji (użytkownikami). Badania dotyczą problematyki: 1)
ludzi w świecie informacji: kompetencji informacyjnych, zachowań informacyjnych, użytkowników informacji, indywidualnego
i grupowego zarządzania informacją, środowiska informacyjnego człowieka, 2) organizacji, w tym reprezentacji informacji i
wiedzy: praw rządzącymi zasobami dokumentów i ich cech, języków informacyjno-wyszukiwawczych, kolekcji informacji,
procesów informacyjnych, systemów informacyjnych, 3) produktów i usług informacyjnych: ocen z perspektywy użytkownika,
dysponentów informacji, infobrokeringu, rynku informacji, usług niekomercyjnych (np. bibliotek, archiwów itp.).
Główne nurty badań to: 1) zarządzanie informacją: różne aspekty w wymiarze indywidualnym, w zespołach, ﬁrmach,
instytucjach i organizacjach; diagnostyka rozwiązań informacyjnych i logistyka informacji, zarządzanie danymi (też w
obszarze nauki), usługi informacyjne (w tym infobrokering), 2) zachowania informacyjne człowieka i ich różne
uwarunkowania: użytkownik informacji, kompetencje informacyjne i kultura informacyjna, 3) środowisko, systemy i procesy
informacyjne: poszukiwanie, gromadzenie, opracowanie i organizowanie, przetwarzanie, zabezpieczanie i przechowywanie,
udostępnianie i transfer informacji; ekologia informacji i języki informacyjno-wyszukiwawcze, metadane, technologie
informacyjne i komunikacyjne z perspektywy ich użytkowania, 4) komunikacja naukowa: różne aspekty, w tym
funkcjonowanie repozytoriów akademickich i wybrane elementy naukometrii, 5) teoria i metodologia badań informacyjnych
(z naciskiem na metody jakościowe). Ostatni już nurt badań to bibliologia, w której przedmiotem badań jest książka i jej
funkcjonowanie w społeczeństwie. Można tutaj wyróżnić tematy: a) książka współczesna (także cyfrowa) i dawna w różnych
postaciach i formach jako obiekt materialny i nośnik treści, b) książka jako narzędzie komunikacji w przeszłości i dzisiaj, c)
instytucje książki i ich działalność: biblioteki, wydawnictwa, drukarnie, księgarnie, d) zjawiska związane z książką, w tym:
czytelnictwo, ruch wydawniczy, rynek księgarski itp. W odniesieniu do współczesnego bibliotekarstwa ważne są zagadnienia
wykorzystania nowych technologii i bibliotek cyfrowych, książki i biblioteki w procesie komunikacji społecznej.

Związek badań naukowych z dydaktyką
Wszystkie wyniki badań naukowych prowadzonych w Instytucie rozbudowywują na bieżąco tematy poszczególnych modułów
i przedmiotów. Również informacje o najnowszych światowych analizach wzbogacają treści zajęć. Studenci są więc na
bieżąco informowani o najnowszych osiągnięciach naukowych oraz ich wykorzystaniach w praktyce.

Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
Instytut Studiów Informacyjnych dysponuje obecnie dostępem do 5 sal komputerowych, 2 dużych sal wykładowych (które
można przedzielić na 2 sale) oraz 1 mniejszej sali konferencyjnej.
W salach komputerowych znajduje się po 15 komputerów dla studentów, a w dwóch z nich są 15 skanery (s. 3.119 i 2.121).
W każdej z sal do dyspozycji prowadzącego jest komputer oraz rzutnik.
Studenci Instytutu mają możliwość korzystania z Biblioteki Jagiellońskiej oraz z Biblioteki Wydziałowej (WZiKS) mieszczącej
się w tym samym budynku, co Instytut.
Biblioteka Jagiellońska wspólnie z Biblioteką Medyczną CM, bibliotekami wydziałowymi i instytutowymi tworzy system
biblioteczno-informacyjny Uniwersytetu Jagiellońskiego.
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Dzięki bogatemu zasobowi druków polskich uznawana jest za bibliotekę narodową. Obecnie pieczołowicie kompletuje i
archiwizuje wszystkie druki polskie wydane w kraju i za granicą.
Biblioteka gromadzi również zagraniczną literaturę naukową z zakresu dziedzin będących przedmiotem badań i nauczania na
Uniwersytecie. Szczególnie dba o pozyskiwanie literatury naukowej dotyczącej takich dziedzin, jak kulturoznawstwo,
językoznawstwo, literaturoznawstwo, sztuka i religioznawstwo.
Wszystkie druki polskie i cenne zagraniczne stanowią Narodowy Zasób Biblioteczny, są więc pod szczególną ochroną.
Charakter zbiorów i pełnione funkcje zobowiązują Bibliotekę do szczególnej troski i ochrony zbiorów, co wpływa na zakres i
sposób ich udostępniania.
W Bibliotece Jagiellońskiej jest zorganizowany za pośrednictwem Internetu dostęp do elektronicznych wersji czasopism
naukowych oraz elektronicznych baz danych.
Biblioteka Jagiellońska oferuje również dostęp do rozlicznych baz i serwisów informacyjnych, oraz opracowuje zasoby dla
Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej i Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz tworzy różnorodne bazy naukowe.
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Program
Podstawowe informacje
Klasyﬁkacja ISCED:

0322

Liczba semestrów:

6

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:

licencjat

Opis realizacji programu:
Podstawę rozliczania studentów z realizacji programu i dokonywania wpisów na kolejny rok studiów stanowi Europejski
System Transferu i Akumulacji Punktów - ECTS (European Credit Transfer System). Punkty ECTS uzyskuje się za zaliczenie
poszczególnych przedmiotów i modułów w formie zaliczenia (ze skalą zal - zaliczenie i nzal – brak zaliczenia) oraz zaliczenia
z oceną lub egzaminu (przy skali ocen: 5,0 – bardzo dobry, 4,5 – plus dobry, 4,0 – dobry, 3,5 – plus dostateczny, 3,0 –
dostateczny oraz 2 – niedostateczny, ocena nie pozwalająca na zaliczenie zajęć). Student do zaliczenia roku musi uzyskać
minimum 60 ECTS, zaś by ukończyć studia zobowiązany jest do uzyskania łącznie (co najmniej) 180 punktów ECTS.
Ogólny plan studiów obejmuje:
1. grupę zajęć obligatoryjnych
2. grupę zajęć fakultatywnych
3. proseminarium i seminarium dyplomowe
4. praktykę
5. lektorat i egzamin z języka nowożytnego.
Szczegółowe informacje na temat poszczególnych zajęć, a także na temat warunków ich zaliczenia, znajdują się w opisach
(sylabusach) przedmiotów i modułów zamieszczonych w internetowym systemie USOS UJ. Informacje o realizacji toku
studiów zawarte są również w Regulaminie studiów UJ, który jest opublikowany na stronie internetowej UJ. Ważne informacje
zawiera także Statut UJ.
Grupę zajęć obligatoryjnych stanowią ćwiczenia, konwersatoria oraz wykłady, których wymiar czasowy, okres realizowania
przez studenta oraz warunki zaliczenia są określone, a ich tematyka ściśle związana jest z zarządzaniem informacją.
Dokładny rozpis zajęć zawiera plan studiów.
Grupę zajęć fakultatywnych stanowią ćwiczenia, konwersatoria oraz wykłady, które pogłębiają zainteresowania studentów.
Na 1 roku w trakcie 2 semestru należy skompletować łącznie 3 ECTS; na 2 roku w 3 semestrze -4 ECTS, a w 4 - 6 ECTS; na 3
roku w 5 semestrze - 7 ECTS, zaś w 6 - 5 ECTS. W trakcie ostatniego semestru studenci mają też do wyboru z grupy
wykładów - 1 - wykład za 2 ECTS.
Na 2 roku studenci odbywają praktykę w wymiarze 120 godzin. Opcje instytucji do wyboru to: przedsiębiorstwa, instytucje
samorządowe i państwowe, ośrodki informacji, ﬁrmy infobrokerskie, biblioteki, archiwa, i inne ośrodki, w których gromadzi
się, przetwarza i udostępnia informację.
W tym też roku w ciągu semestrów 5 i 6 należy wybrać proseminarium i seminarium licencjackie, które zależne są od
opracowywanego tematu. W trakcie ich trwania studenci są zobowiązani napisać pracę licencjaską oraz uzyskać pozytywną
ocenę (od promotora i recenzenta), a następnie zdać egzamin dyplomowy.
Na drugim i trzecim roku studiów student zobowiązany jest do zaliczenia lektoratu i zdania 1 egzaminu z dowolnie
wybranego języka nowożytnego na poziomie co najmniej średnim (B2). Tryb odbywania zajęć lektoratowych, zdawania
egzaminów, a także zasady zwalniania z lektoratu i/lub egzaminu na podstawie dokumentów poświadczających znajomość
języka, określa regulamin Jagiellońskiego Centrum Językowego.
Kierunek nie przewiduje specjalności/specjalizacji.

Liczba punktów ECTS

Program
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konieczna do ukończenia studiów

180

w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich
lub innych osób prowadzących zajęcia

149

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauki języków obcych

4

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej

53

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych

5

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub
nauk społecznych

10

Liczba godzin zajęć
Łączna liczba godzin zajęć:

1850-1889

Praktyki zawodowe
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych
5 ECTS, 120 godz.; opcje do wyboru: przedsiębiorstwa, instytucje samorządowe i państwowe, ośrodki informacji, ﬁrmy
infobrokerskie, biblioteki, archiwa, i inne ośrodki, w których gromadzi się, przetwarza i udostępnia informację. Zasady
odbywania praktyk: 1. Praktyka powinna odbywać się w ośrodku informacji, ﬁrmie infobrokerskiej, bibliotece, archiwum lub w
innych jednostkach, w których gromadzi się, przetwarza i udostępnia informację.
2. Ostateczną decyzję o miejscu odbycia praktyki podejmuje opiekun praktyk. Niemniej student sam może sam znaleźć
miejsce odbycia praktyki pod warunkiem, że uzyska ono akceptację opiekuna praktyk.
3. Jednorazowy pobyt w placówce, w której realizowana jest praktyka, nie może być krótszy niż 5 godzin.
4. Praktyki nie można odbywać w terminie zajęć.
5. Należy skontaktować się z opiekunem praktyk w celu ustalenia miejsca praktyki i odebrania: skierowania, programu
praktyk oraz dziennika praktyk.
6. Termin i miejsce praktyk wakacyjnych należy uzgodnić najpóźniej do końca sesji letniej w czerwcu.
7. Bez konieczności odbywania praktyki zaliczenie otrzymują osoby, które przepracowały w ośrodku informacji, ﬁrmie
infobrokerskiej, bibliotece, archiwum lub w innych jednostkach, w których gromadzi się, przetwarza i udostępnia informację,
na stanowiskach związanych bezpośrednio z realizacją procesów zarządzania informacją, co najmniej 1 miesiąc w pełnym
wymiarze czasu pracy lub odpowiednio dłużej w przypadku niepełnego wymiaru czasu pracy w ciągu ostatnich 4 lat (za
pracę rozumie się także zadania wykonywane w ramach wolontariatu). W tym trybie zaliczenie praktyki uzyskuje się na
podstawie stosownych zaświadczeń z zakładu pracy.

Ukończenie studiów
Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)
Zdobycie zaliczeń ze wszystkich obowiązkowych oraz wybranych przez studenta fakultatywnych przedmiotów/modułów,
odbycie praktyki, a co za tym idzie uzyskanie 180 ECTS. Napisanie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego.
Wymogi te muszą być spełnione w terminach przewidzianych w Regulaminie Studiów UJ.

Program
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Efekty uczenia się
Wiedza
Kod

Treść

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
P6S_WG, P6U_W
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

P6S_WK, P6U_W

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

P6S_WG, P6U_W

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_WK,
P6S_WG

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_WK,
P6S_WG

Efekty uczenia się
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Umiejętności
Kod

Treść

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

P6S_UW, P6U_U

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_UU, P6S_UO

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

P6S_UW,
P6S_UO, P6U_U

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

P6S_UW, P6U_U,
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_UK, P6S_UW

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_UK, P6S_UW

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

Treść

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

P6S_KK, P6S_KR,
P6U_K

Efekty uczenia się
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Kod

Treść

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

P6S_KR, P6U_K

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_KO, P6S_KK

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

Efekty uczenia się
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Plany studiów
1 semestr: Lekcja biblioteczna – BJ (tylko dla osób, które w dotychczasowym toku studiów na UJ jej nie zaliczyły); Semestry
5-6: Wybór proseminarium i seminarium licencjackiego jest zależny od opracowywanego tematu

Semestr 1
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Wstęp do zarządzania informacją

15

2,0

zaliczenie

O

Środowisko informacyjne

75

8,0

egzamin

O

Zachowania informacyjne

60

6,0

egzamin

O

Warsztat informacyjny

45

6,0

egzamin

O

Scientiﬁc and professional terminology of library and information
science in English

15

3,0

zaliczenie

O

Podstawy zarządzania

45

4,0

egzamin

O

Wprowadzenie do metod i narzędzi nauczania na odległość

6

1,0

zaliczenie

O

Wychowanie ﬁzyczne

30

-

zaliczenie

O

BHK

4

-

zaliczenie

O

Lekcja biblioteczna – BJ

4

-

zaliczenie

O

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Źródła informacji

90

9,0

egzamin

O

Zarządzanie informacją w organizacji

45

6,0

egzamin

O

Zarządzanie obiegiem dokumentów

30

3,0

zaliczenie

O

Komunikacja interpersonalna

30

3,0

zaliczenie

O

Podstawy teorii i metodologii informatologii

30

3,0

egzamin

O

Kolekcje zasobów informacyjnych i kultura książki w dziejach 1

45

3,0

egzamin

O

Wychowanie ﬁzyczne

30

-

zaliczenie

O

Przedmiot

Semestr 2
Przedmiot

Grupa zajęć fakultatywnych

F

Student musi wybrać przedmioty o łącznej liczbie 3 ECTS
Wielkie biblioteki i ich historia

30

3,0

zaliczenie

F

Zarządzanie danymi

30

3,0

zaliczenie

F

Zarządzanie tożsamościami

15

1,0

zaliczenie

F

Zarządzanie bezpieczeństwem danych w środowisku cyfrowym

15

2,0

zaliczenie

F

Plany studiów
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Semestr 3
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Broker i analityk informacji

50

5,0

zaliczenie

O

Projektowanie i ocena systemów informacji

90

8,0

egzamin

O

Formalne opracowanie informacji

45

5,0

zaliczenie

O

Języki informacyjno-wyszukiwawcze i indeksowanie

60

5,0

egzamin

O

Kolekcje zasobów informacyjnych i kultura książki w dziejach 2

45

3,0

egzamin

O

Język obcy nowożytny

30

-

zaliczenie

O

Przedmiot

Grupa zajęć fakultatywnych

F

Student musi wybrać przedmioty o łącznej liczbie 4 ECTS
Estetyka a informacja

30

4,0

zaliczenie

F

Media społecznościowe w zarządzaniu informacją

30

4,0

zaliczenie

F

Zbiory specjalne i rynek antykwaryczny

30

4,0

zaliczenie

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Zarządzanie informacją w bibliotekach i ośrodkach informacji

45

5,0

egzamin

O

Podstawy bibliotekarstwa

45

6,0

egzamin

O

Organizacja informacji i wiedzy

60

5,0

egzamin

O

Podstawy teorii i metodologii bibliologii

30

3,0

egzamin

O

Język obcy nowożytny

60

-

zaliczenie

O

Praktyka

120

5,0

zaliczenie

O

Semestr 4
Przedmiot

Grupa zajęć fakultatywnych

F

Student musi wybrać przedmioty o łącznej liczbie 6 ECTS
Wprowadzenie do diagnostyki interfejsów użytkownika

15

1,0

zaliczenie

F

Umiejętności psychospołeczne w profesjach informacyjnych

30

3,0

zaliczenie

F

Wstęp do pragmatyki językowej

30

3,0

zaliczenie

F

Information in social communication

30

5,0

egzamin

F

Gatunki tekstów elektronicznych w zarządzaniu informacją

30

3,0

zaliczenie

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

3,0

zaliczenie

Semestr 5
Przedmiot
Wizualizacja informacji i infograﬁka

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Wstęp do archiwizacji i cyfryzacji informacji

30

2,0

zaliczenie

O

Podstawy zarządzania informacją w nauce

30

2,0

zaliczenie

O

Czytelnictwo i recepcja informacji

60

4,0

egzamin

O

Zachowanie dziedzictwa kulturowego: książka, biblioteka, archiwum

15

1,0

zaliczenie

O

Ochrona własności intelektualnej

30

2,0

egzamin

O

Język obcy nowożytny

30

4,0

egzamin

O

Proseminarium licencjackie

30

5,0

zaliczenie

O

Przedmiot

Grupa zajęć fakultatywnych

F

Student musi wybrać przedmioty o łącznej liczbie 7 ECTS
Działalność szkoleniowa w zarządzaniu informacją

30

4,0

zaliczenie

F

Big data – analiza wielu danych

30

4,0

zaliczenie

F

Metodologia nauk

30

3,0

egzamin

F

Teorie socjologiczne dla zarządzania informacją

30

3,0

zaliczenie

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Zagadnienia wydawnicze i księgarskie

45

3,0

zaliczenie

O

Uczestnictwo w systemie kultury

15

2,0

zaliczenie

O

Zajęcia terenowe

10

1,0

zaliczenie

O

Seminarium licencjackie

30

17,0

zaliczenie

O

Semestr 6
Przedmiot

Grupa zajęć fakultatywnych

F

Student musi wybrać przedmioty o łącznej liczbie 5 ECTS
Naukoznawstwo

30

4,0

zaliczenie

F

Informacja edukacyjna

15

1,0

zaliczenie

F

Organizacja przedsięwzięć naukowych lub profesjonalnych

10

4,0

zaliczenie

F

Elementy bibliometrii

15

1,0

zaliczenie

F

Information literacy

30

5,0

egzamin

F

Grupa wykładów do wyboru

O

Student musi wybrać 1 wykład - 2 ECTS
Informatologia jako nauka interdyscyplinarna

30

2,0

zaliczenie

F

Informatologiczne koncepcje ekologii informacji

30

2,0

zaliczenie

F

O - obowiązkowy
F - fakultatywny

Plany studiów
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Plany studiów
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Sylabusy

Karta tytułowa - Sylabusy
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Wstęp do zarządzania informacją
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie informacją

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cda72a2763f7

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach, Nauki o
zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0322Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i
archiwistyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Wprowadzenie studentów do problematyki zarządzania informacją w ujęciu informatologicznym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

specyﬁkę informatologicznego podejścia
do problematyki zarządzania informacją w ramach
nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz,
w podstawowym zakresie, związki tej problematyki
z innymi dyscyplinami nauk społecznych

ZIN_K1_W01,
ZIN_K1_W03,
ZIN_K1_W04,
ZIN_K1_W06

zaliczenie pisemne

W2

podstawowe terminy związane z problematyką
zarządzania informacją w informatologicznym ujęciu
nauk o komunikacji społecznej i mediach

ZIN_K1_W02

zaliczenie pisemne

W3

kluczowe kierunki rozwoju badań nad problematyką
zarządzania informacją w informatologicznym ujęciu
nauk o komunikacji społecznej i mediach

ZIN_K1_W04,
ZIN_K1_W07

zaliczenie pisemne

W4

najważniejsze wymiary, aspekty i przykłady
praktycznego wykorzystania wiedzy i badań
zarządzania informacją

ZIN_K1_W01,
ZIN_K1_W03,
ZIN_K1_W04

zaliczenie pisemne

U1

ujmować problematykę zarządzania informacją
w kategoriach informatologicznych, posługując się
odpowiednimi pojęciami i odwołując się
do perspektywy nauk o komunikacji społecznej
i mediach

ZIN_K1_U04

zaliczenie pisemne

U2

formułować sądy, przedstawiając odpowiednią
argumentację

ZIN_K1_U07

zaliczenie pisemne

ZIN_K1_K01

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

rozpoczęcia rozwijania swojej znajomości dorobku
nauk o komunikacji społecznej i mediach w zakresie
zarządzania informacją w odpowiedzi na nowe
osiągnięcia nauki i zmiany zachodzące w środowisku
informacyjnym człowieka

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

15

przygotowanie do sprawdzianu

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Zarządzanie informacją – historia i podstawowe koncepcje

W1, W2, W3, K1

2.

Zarządzanie informacją - podstawowe pojęcia

W2, U1, K1

3.

Informacja jako przedmiot zarządzania z informatologicznej perspektywy nauk o
komunikacji społecznej i mediach

W1, W2, W3, U1, K1

4.

Perspektywa organizacji, usług informacyjnych i jednostki w zarządzaniu
informacją

W3, W4, U1, U2, K1

5.

Praktyka zarządzania informacją - profesje

W4, K1

6.

Praktyka zarządzania informacją - wymiary, aspekty i przykłady

W4, U2, K1

7.

Zarządzanie informacją jako przedmiot badań

W3, U2, K1

8.

Sprawdzian końcowy

W1, W2, W3, W4, U1, U2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie bez oceny. Warunkiem uzyskania zaliczenia konwersatorium
jest obecność na zajęciach (dopuszczalna jedna nieobecność), udział w
zaliczenie pisemne
dyskusjach w trakcie zajęć oraz uzyskanie przynajmniej 60% punktów ze
sprawdzianu końcowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Środowisko informacyjne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie informacją

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cda72a2a1178

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach, Informatyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0322Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i
archiwistyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
8.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Wykształcenie podstawowych kompetencji w zakresie efektywnego i świadomego funkcjonowania w środowisku
informacyjnym oraz wprowadzenie w problematykę badań środowiska informacyjnego z informatologicznej
perspektywy nauk o komunikacji społecznej i mediach.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

podstawową terminologię związaną
z funkcjonowaniem środowiska informacyjnego

ZIN_K1_W02

egzamin pisemny
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W2

najważniejsze procesy i wydarzenia z historii
środowiska informacyjnego ze szczególnym
uwzględnieniem internetu oraz aktualne zjawiska
i tendencje rozwojowe tego środowiska

ZIN_K1_W09

egzamin pisemny

W3

specyﬁkę komponentów środowiska informacyjnego,
a szczególnie zasobów informacji (w tym naukowej)
oraz narzędzi informacyjnych i komunikacyjnych

ZIN_K1_W05,
ZIN_K1_W08,
ZIN_K1_W09

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W4

podstawowe uwarunkowania uczestniczenia
we współczesnym środowisku informacyjnym, a także
specyﬁkę współczesnych podmiotów informacyjnych
oraz rolę człowieka i społeczności w tym środowisku
z informatologicznej perspektywy nauk o komunikacji
społecznej i mediach i nauk pokrewnych

ZIN_K1_W01,
ZIN_K1_W04,
ZIN_K1_W09

egzamin pisemny

W5

podstawowe kryteria oceny zasobów informacyjnych

ZIN_K1_W05,
ZIN_K1_W09

egzamin pisemny

W6

najważniejsze uwarunkowania stosowania różnych
strategii pozyskiwania informacji w środowisku
informacyjnym, odwołując się w podstawowym
zakresie do informatologicznego dorobku nauki
o komunikacji społecznej i mediach

ZIN_K1_W04,
ZIN_K1_W08

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W7

najważniejsze zagrożenia charakterystyczne dla
współczesnego środowiska informacyjnego,
podstawowe sposoby obrony przed nimi oraz
konieczność interdyscyplinarnego podejścia do ich
rozwiązywania

ZIN_K1_W06,
ZIN_K1_W08

egzamin pisemny

U1

dobierać właściwe narzędzia pozyskiwania informacji
do konkretnych potrzeb informacyjnych i sytuacji
problemowych, sprawnie się nimi posługiwać oraz
konstruować skuteczne instrukcje wyszukiwawcze
w różnych narzędziach wyszukiwania informacji

ZIN_K1_U01

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U2

odróżniać i sprawnie odnajdywać naukowe zasoby
informacyjne dostępne w internecie

ZIN_K1_U01, ZIN_K1_U03

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U3

uczestniczyć w różnych formach komunikacji
społecznej w środowisku internetu

ZIN_K1_U01, ZIN_K1_U08

zaliczenie na ocenę

U4

świadomie konstruować efektywne strategie
pozyskiwania informacji dostosowane do konkretnych
sytuacji problemowych

ZIN_K1_U01,
ZIN_K1_U03, ZIN_K1_U06

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U5

korzystając z piśmiennictwa i zasobów internetu,
samodzielnie poszerzać swoją wiedzę na temat
środowiska informacyjnego (ze szczególnym
uwzględnieniem internetu) i efektywnego
wykorzystywania jego zasobów

ZIN_K1_U01, ZIN_K1_U03

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

stałego, samodzielnego uaktualniania wiedzy
i umiejętności związanych z szeroko rozumianym
uczestnictwem w środowisku informacyjnym

ZIN_K1_K01

egzamin pisemny

K2

włączenia się w wybrane formy życia kulturalnego
realizowane w środowisku internetu

ZIN_K1_K06

zaliczenie na ocenę

Sylabusy
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Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

45

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do ćwiczeń

45

przygotowanie do egzaminu

50

przygotowanie projektu

25

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
216

ECTS
8.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Koncepcja i pojęcie środowiska informacyjnego. Przestrzeń informacyjna, ekologia
informacji, ujęcie systemowe. Terminologia.

W1, K1

2.

Cechy i komponenty środowiska informacyjnego. Działania w środowisku
informacyjnym: procesy i wydarzenia.

W3

3.

Zjawiska, trendy i perspektywy przemian środowiska informacyjnego, w tym
między innymi: reintegracja środowiska, web 3.0, web. 4.0, wirtualne światy,
apiﬁkacja, datyﬁkacja (danetyzacja) i ubiquitous computing, big data, internet
rzeczy, remediacje, inﬂacja informacji, rozszerzona rzeczywistość itp.

W1, W2, U5, K1

4.

Podmiot informacyjny jako sprawczy uczestnik środowiska informacyjnego.
Człowiek, jego wirtulane reprezentacje (np. „information bodies”, awatarów),
roboty i sztuczna inteligencja. Człowiek zalogowany, podmiot hybrydowy.

W1, W4, K1

5.

Społeczności w środowisku informacyjnym, w tym problematyka wspólnot
sieciowych, małych światów, zbiorowej inteligencji, crowdsorucingu itp.

W1, W4, U3

6.

Narzędzia - technologie informacyjne i komunikacyjne i ich przemiany oraz
wybrane zagadnienia szczegółowe, w tym zaawansowane aspekty działania
wyszukiwarek internetowych, wsparcie zarządzania informacją, działanie
systemów rekomendacyjnych.

W1, W3, U1

7.

Zasoby informacyjne internetu i ich organizacja. Kolekcje. Archiwizacja. Deep Web
i Darknet. Dostęp do zasobów środowiska informacyjnego – bariery i
uwarunkowania.

W1, W3, K1

Sylabusy
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8.

Wiarygodność, wartość i jakość zasobów informacyjnych. Kryteria i możliwości
oceny.

W3, W5, K1

9.

Wprowadzenie do pozyskiwania zasobów naukowych z internetu. Dostęp otwarty i
restrykcyjny, nowe kontenery wiedzy i zmiany w zakresie zasad i technik
dystrybucji informacji.

W1, W2, W3, W4, U2

10.

Strategie pozyskiwania informacji w środowisku informacyjnym.

W1, W6, U4

11.

Zagrożenia w środowisku informacyjnym i ochrona przed nimi. Wstęp do
problematyki walki informacyjnej i manipulacji informacją oraz zagrożeń
prywatności i poufności.

W1, W7, U5, K1

12.

Formułowanie wyrażeń logicznych w procesach wyszukiwania informacji.

U1

13.

Różne narzędzia pozyskiwania informacji w środowisku informacyjnym – dobór
odpowiednich narzędzi do różnych potrzeb i sytuacji informacyjnych.

W3, U1, U3, U4

14.

Zaawansowane zasady, techniki i możliwości wykorzystania różnych narzędzi
pozyskiwania informacji oraz interpretacja uzyskiwanych wyników. Narzędzia
komunikacji w internecie.

W3, U1, U3

15.

Przegląd wybranych zasobów środowiska informacyjnego, w tym szczególnie
internetu; sprzęt i oprogramowanie niezbędne do korzystania z tych zasobów.

W3, U1, U4, K2

16.

Wyszukiwanie zasobów naukowych w internecie, odróżnianie zasobów informacji
naukowej od pozostałych zasobów środowiska.

W3, U1, U2, U3, U4, K1

17.

Konstruowanie strategii wyszukiwawczych – projekt o symulacja: dobór strategii
wyszukiwania informacji do określonych sytuacji problemowych.

W1, W6, U4, U5, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia
przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Czas: 1 godzina zegarowa. Warunkiem przystąpienia do egzaminu
końcowego jest wcześniejsze uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń. Oceną
końcową jest ocena z egzaminu. Egzamin uważa się za zdany w
przypadku uzyskania co najmniej 60% punktów, co jest równoznaczne z
uzyskaniem co najmniej oceny dostatecznej.

wykład

egzamin pisemny

ćwiczenia

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę. Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń
jest uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności), zaliczenie
sprawdzianu z zakresu konstruowania wyrażeń logicznych, wykonywanie
zalecanych zadań oraz wykonanie i zaliczenie projektu. Ocenie podlega: zaliczenie na ocenę
sprawdzian umiejętności konstruowania wyrażeń logicznych: 30 pkt wykonanie zalecanych zadań: 40 pkt. - projekt: 30 pkt. Skala ocen
(dotyczy ćwiczeń): 0-51 ndst, 52-61 dst, 62-71 +dst; 72-81 db; 82-91
+db; 92-100 bdb

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Zachowania informacyjne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie informacją

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cda72a2cc97a

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0322Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i
archiwistyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest ukształtowanie wieloaspektowego zrozumienia problematyki użytkowników informacji - ich
kompetencji, potrzeb i zachowań informacyjnych - w świetle dorobku nauk o komunikacji społecznej i mediach,
w perspektywie informatologicznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

informatologiczny dorobek nauk o komunikacji
społecznej i mediach w zakresie szeroko rozumianych
zachowań informacyjnych człowieka (bariery
informacyjne, kompetencje informacyjne, konteksty
i uwarunkowania, paradygmaty, pojęcie użytkownika
informacji, potrzeby informacyjne, zachowania
informacyjne – koncepcje, modele, typologia),

ZIN_K1_W09

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W2

podstawową terminologię naukową i profesjonalną
związaną z użytkownikami informacji i ich
zachowaniami,

ZIN_K1_W02

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W3

najważniejsze sposoby poznania i interpretacji
zachowań informacyjnych człowieka oraz podstawowe
strategie, metody i techniki badawcze służące
rozpoznaniu barier, kompetencji informacyjnych,
potrzeb i zachowań użytkownika informacji w różnych
kontekstach,

ZIN_K1_W09

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W4

wybrane aktualne dylematy, kierunki i trendy
w badaniach zachowań informacyjnych.

ZIN_K1_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U1

posługiwać się podstawowymi podejściami
metodologicznymi, koncepcjami teoretycznymi
i pojęciami funkcjonującymi w obszarze zachowań
informacyjnych,

ZIN_K1_U04

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U2

przygotować i wygłosić krótką prezentację na temat
wybranych aspektów zachowań informacyjnych,
właściwie udokumentowaną i osadzoną w dorobku
naukowym lub profesjonalnym,

ZIN_K1_U10

zaliczenie na ocenę

U3

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

ZIN_K1_U06

zaliczenie na ocenę

U4

sformułować - z pomocą nauczyciela akademickiego proste problemy badawcze związane z zachowaniami
informacyjnymi, dobrać odpowiednie metody ich
rozwiązywania i formy prezentacji wyników.

ZIN_K1_U02

zaliczenie na ocenę

K1

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

ZIN_K1_K05

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

K2

podjęcia próby rozwiązania napotykanych problemów
profesjonalnych w zakresie zachowań informacyjnych,
odwołując się do dorobku nauki, najlepszych praktyk
profesjonalnych oraz zasad postępowania przyjętych
w profesjach informacyjnych

ZIN_K1_K04

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie projektu

26

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

42

przygotowanie do ćwiczeń

16

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

16

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

4

poprawa projektu

2

konsultacje

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zachowania informacyjne jako kierunek badań nauk o komunikacji społecznej i
mediach: historia - zmiany paradygmatów, konferencje, piśmiennictwo, pole
badawcze i problematyka, terminologia, uczeni

W2, W3, W4, K1

2.

Zachowania informacyjne człowieka - obecny stan wiedzy: deﬁnicje, konteksty i
uwarunkowania, typologia zachowań, wybrane osiągnięcia teoretyczne, m.in.
ELIS, information grounds, ISP, koncepcja Toma Wilsona, model Davida Ellisa,
modele zintegrowane, PLE, podejście kognitywne, sense-making, small worlds i
inne

W1, W2, W4, U1

3.

Wybrane zachowania informacyjne - pozyskiwanie informacji, dzielenie się
informacją - pogłębiona analiza

W1, W2

4.

Potrzeby informacyjne człowieka

W1, W2, U1

5.

Bariery informacyjne

W1, W2, U1, K2

6.

Afektywny wymiar zachowań informacyjnych - interdyscyplinarność, koncepcje i
W1, W2, W4, U1
modele, podstawy teoretyczne (m.in. psychologia emocji), schematy, terminologia

7.

Afektywne zachowania informacyjne w kontekście (mikro-, mezo- i
makrośrodowisko oraz ich uwarunkowania), czynniki aktywizujące i bariery
emocjonalne w zachowaniach informacyjnych

Sylabusy

W1, W4, U1, U3
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8.

Kompetencje informacyjne (information literacy)

W1, W2, U2, U3

9.

Metodyka badania użytkowników informacji i ich zachowań informacyjnych, w tym
aspektów afektywnych. Etapy procesu badawczego. Jakościowe techniki
gromadzenia materiału empirycznego, m.in. dzienniki, obserwacja, reprezentacje
graﬁczne (rysunki), wywiad indywidualny. Analiza danych jakościowych w badaniu
zachowań informacyjnych (poziom podstawowy).

W3, U3, U4, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe, udział w badaniach, ćwiczenia
przedmiotowe, konsultacje, analiza przypadków, dziennik badawczy
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest (1) wcześniejsze uzyskanie
zaliczenia z ćwiczeń oraz (2) uczestnictwo w wykładzie (dopuszczalna
jedna nieobecność w ramach każdej części wykładu) i aktywny w nim
udział (dyskusja). Egzamin obejmuje treści wykładu, ćwiczeń oraz
wskazanych lektur. Egzamin uważa się za zdany w przypadku uzyskania
co najmniej 51 punktów (na 100 możliwych), co jest równoznaczne z
otrzymaniem oceny dostatecznej. Oceną końcową jest ocena z egzaminu.

wykład

egzamin pisemny

ćwiczenia

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest uczestnictwo w zajęciach
(dopuszczalna jedna nieobecność w ramach każdej części ćwiczeń),
zaliczenie na ocenę aktywny w nich udział (dyskusja, omawianie lektur) oraz terminowe i
zgodne z zaleceniami wykonanie projektów badawczych i
wdrożeniowych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Warsztat informacyjny
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie informacją

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cda72a300ﬀa

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach, Filozoﬁa,
Informatyka

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0322Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i
archiwistyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest wyposażenie studentów zarządzania informacją w podstawową wiedzę oraz umiejętności
o charakterze intelektualnym, "technicznym" i zawodowym, niezbędne w dalszym toku studiów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

podstawowe zasady konstruowania naukowych
i profesjonalnych wypowiedzi pisemnych i ustnych
typowych dla badań i działalności informacyjnej,

ZIN_K1_W08

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie
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W2

podstawowe zasady logiki niezbędne do sprawnego
konstruowania wypowiedzi i rozpoznawania błędów
w rozumowaniu,

ZIN_K1_W08

zaliczenie

W3

podstawowe pojęcia z zakresu statystyki dotyczące
zbiorowości, cech, miar i badań

ZIN_K1_W08

zaliczenie na ocenę

U1

obliczać podstawowe miary statystyczne, określać
podstawowe zbiorowości i cechy statystyczne oraz
konstruować i interpretować wybrane wizualizacje
relacji ilościowych z wykorzystaniem oprogramowania
Microsoft Excel,

ZIN_K1_U05

zaliczenie na ocenę

U2

poprawnie konstruować wypowiedzi pisemne i ustne
typowe dla działalności z zakresu zarządzania
informacją,

ZIN_K1_U07, ZIN_K1_U08

zaliczenie na ocenę

U3

samodzielnie i efektywnie wykorzystywać współczesne
technologie informacyjne i komunikacyjne
ZIN_K1_U08, ZIN_K1_U09
w procesach konstruowania wypowiedzi pisemnych
i ustnych,

zaliczenie na ocenę

U4

wstępnie oceniać poprawność i wartość wypowiedzi
naukowych i profesjonalnych charakterystycznych dla
działalności z zakresu zarządzania informacją,

ZIN_K1_U03

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

K1

permanentnego rozwijania swojej wiedzy
i umiejętności w odpowiedzi na zmieniające się
warunki wykonywania zawodów związanych
z zarządzaniem informacją,

ZIN_K1_K01

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

K2

profesjonalnego stosunku do wykonywanych zadań
zawodowych w przyszłości,

ZIN_K1_K04

zaliczenie na ocenę

K3

uznania znaczenia poprawnego formułowania
wypowiedzi w sposób adekwatny do różnych sytuacji
profesjonalnych

ZIN_K1_K04

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

30

przygotowanie do zajęć

40

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

20

konsultacje

2

wykonanie ćwiczeń

20

Sylabusy
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rozwiązywanie zadań

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
167

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Typy i przebieg rozumowań, analiza i ocena poprawności rozumowania, błędy
logiczne

W2, U4, K2

2.

Analiza i ocena tekstów i innych wypowiedzi naukowych i profesjonalnych,
ewaluacja ich wartości informacyjnej

W1, U4, K1

3.

Konstruowanie wypowiedzi pisemnych i ustnych charakterystycznych dla pracy w
zawodach informacyjnych, takich jak abstrakty i streszczenia, brieﬁng ustny,
executive summary, infograﬁki, mapy myśli, prezentacje, raporty biznesowe
(ćwiczenia praktyczne)

W1, U2, U3, K3

4.

Podstawy analizy statystycznej. Możliwości programu Microsoft Excel.

W3, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe, ćwiczenia
przedmiotowe, konsultacje, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem uzyskania zaliczenia wykładu jest obecność (dopuszczalna
jedna nieobecność) i aktywny w nim udział (dyskusja, pytania).

wykład

zaliczenie

ćwiczenia

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest uczestnictwo w zajęciach
(dopuszczalna jedna nieobecność w ramach każdej części ćwiczeń) oraz
aktywny w nich udział (dyskusja, zadania praktyczne, znajomość lektur).
zaliczenie na ocenę
Ważna jest terminowość i poprawność wykonywania ćwiczeń i zadań, do
zaliczenia obowiązuje wykonanie 90% z nich. Oceną końcową jest ocena
z ćwiczeń.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Scientiﬁc and professional terminology of library and information science
in English
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie informacją

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cda72a32c9f0

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0322Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i
archiwistyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów ze źródłami anglojęzycznej terminologii specjalistycznej bibliologii i informatologii.

C2

Zaznajomienie studentów z podstawową anglojęzyczną terminologią naukową bibliologii i informatologii oraz
podstawowym słownictwem profesjonalnym z obszaru zarządzania informacją.

C3

Nauczenie studentów, jak określać cechy angielskiego stylu tekstów naukowych.

C4

Zapoznanie studentów z zasadami streszczania angielskich tekstów specjalistycznych.

C5

Nauczenie studentów, jak korzystać ze źródeł anglojęzycznej terminologii bibliologii i informatologii.

C6

Nauczenie studentów, jak wyszukiwać informacje w anglojęzycznych źródłach informacji (w tym poprawnego
budowania kwerend wyszukiwawczych w języku angielskim).

C7

Przybliżenie sposobów identyﬁkowania terminów w specjalistycznym tekście angielskim, wskazywania ich
właściwych ekwiwalentów w języku polskim oraz rozumienia analizowanego tekstu.

C8

Nauczenie, jak przeprowadzać poprawną analizę terminologiczną, semantyczną oraz formalnojęzykową
angielskiego tekstu naukowego.

C9

Nauczenie, jak sporządzać poprawny abstrakt oraz deﬁniuje słowa kluczowe dla tekstu w języku angielskim.

C10

Zaznajomienie studentów z potrzebą akceptacji prymatu funkcjonalnego użycia terminu w tekście nad użyciem
słownikowym.

C11

Wzbudzenie potrzeby rozumienia konieczności stałego rozwijania kompetencji w zakresie języka angielskiego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

źródła anglojęzycznej terminologii specjalistycznej
bibliologii i informatologii

ZIN_K1_W03,
ZIN_K1_W04,
ZIN_K1_W05

zaliczenie pisemne

W2

podstawową anglojęzyczną terminologię naukową
bibliologii i informatologii oraz podstawowe słownictwo ZIN_K1_W02
profesjonalne z obszaru zarządzania informacją

zaliczenie pisemne

W3

cechy angielskiego stylu tekstów naukowych

ZIN_K1_W06,
ZIN_K1_W07

zaliczenie pisemne

W4

zasady streszczania angielskich tekstów
specjalistycznych

ZIN_K1_W09,
ZIN_K1_W11,
ZIN_K1_W12

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

korzystać ze źródeł anglojęzycznej terminologii
bibliologii i informatologii oraz zarządzania informacją

ZIN_K1_U01, ZIN_K1_U11

zaliczenie pisemne

U2

wyszukać informacje w anglojęzycznych źródłach
informacji (poprawnie buduje kwerendy
wyszukiwawcze w języku angielskim)

ZIN_K1_U02,
ZIN_K1_U03, ZIN_K1_U08

zaliczenie pisemne

U3

identyﬁkować terminy w specjalistycznym tekście
angielskim, wskazywać ich właściwe ekwiwalenty
w języku polskim oraz rozumie analizowany tekst

ZIN_K1_U01,
ZIN_K1_U09,
ZIN_K1_U10, ZIN_K1_U11

zaliczenie pisemne

Sylabusy
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U4

przeprowadzić poprawną analizę terminologiczną,
semantyczną oraz formalnojęzykową angielskiego
tekstu naukowego

ZIN_K1_U04, ZIN_K1_U07

zaliczenie pisemne

U5

sporządzić poprawny abstrakt oraz deﬁniuje słowa
kluczowe dla tekstu w języku angielskim

ZIN_K1_U08,
ZIN_K1_U09,
ZIN_K1_U10, ZIN_K1_U11

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

akceptowania prymatu funkcjonalnego użycia terminu
w tekście nad użyciem słownikowym

ZIN_K1_K01, ZIN_K1_K02,
zaliczenie pisemne
ZIN_K1_K04

K2

rozumienia konieczności stałego rozwijania
kompetencji w zakresie języka angielskiego

ZIN_K1_K05, ZIN_K1_K06

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

15

poznanie terminologii obcojęzycznej

15

rozwiązywanie zadań

10

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

5

przygotowanie do zajęć

5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

5

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

5

wykonanie ćwiczeń

10

przygotowanie do ćwiczeń

5

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

10

konsultacje

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Teoria języków specjalistycznych i terminologii

W3, W4, U4, U5, K1

2.

Źródła terminologii specjalistycznej

W1, U1, U2

3.

Słownictwo specjalistyczne

W2, U3, U5, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia laboratoryjne, metody e-learningowe,
konwersatorium językowe, grywalizacja
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność, bieżące rozwiązywanie ćwiczeń oraz zaliczenie na minimum
51% pisemnego testu końcowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obowiązkowa obecność na zajęciach.

Sylabusy
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Podstawy zarządzania
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie informacją

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZIN00S.110.5cc03451a3552.19

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Opanowanie wiedzy z zakresu podstaw zarządzania; rozumienie istoty i mechanizmów zarządzania oraz
funkcjonowania organizacji; a także nabycie umiejętności z zakresu zarządzania niezbędnych dla kierowania
zespołami ludzkimi

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

w trakcie kursu zostaną przedstawione i objaśnione
podstawowe pojęcia dotyczące powstawania
i struktury organizacji, a także metod i sposobów
zarządzania organizacjami. Omówione zostaną
podstawowe kierunki i szkoły w obrębie nauki
o zarządzaniu, style i metody zarządzania, konﬂikty
w organizacjach i sposoby ich rozwiązywania.
Wskazane zostaną kryteria sprawności i efektywności
działań.

ZIN_K1_W01,
ZIN_K1_W02

egzamin pisemny

W2

jeżeli student zda egzamin, to oznacza, że opanował
podstawowe pojęcia dotyczące powstawania
i struktury organizacji, a także metody i sposoby
zarządzania organizacjami.

ZIN_K1_W01,
ZIN_K1_W02,
ZIN_K1_W03

egzamin pisemny

ZIN_K1_U01, ZIN_K1_U04

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

jeżeli student zda egzamin, to posiądzie umiejętności
podstawowe dotyczące struktury organizacji oraz
metod i sposobów zarządzania nimi. Będzie potraﬁł
wskazać style i metody zarządzania, będzie rozumiał
istotę konﬂiktów w organizacjach i sposoby ich
rozwiązywania.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

jeżeli student zda egzamin zaliczy i ćwiczenia to
będzie rozumiał znaczenie organizacji jako tworu
społecznego, polegającego na współpracy
i odpowiednim wykorzystaniu umiejętności ich
uczestników do osiągania celów organizacji w sposób
sprawny i skuteczny

ZIN_K1_K01, ZIN_K1_K02,
zaliczenie
ZIN_K1_K03, ZIN_K1_K04

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

3

przeprowadzenie badań literaturowych

5

przygotowanie do egzaminu

30

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do ćwiczeń

20

przygotowanie referatu

5

przygotowanie do zajęć

10

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
119

ECTS
4.0
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Liczba godzin
45

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zakres tematyczny przedmiotu Podstawy zarządzania:
• Deﬁniowanie pojęcia „zarządzanie”
• Pionierzy zarządzania, ich dzieła i wkład w teorię organizacji i zarządzania
• Frederic W. Taylor twórca zarządzania naukowego
• Istota władzy w organizacjach według Maxa Webera
• Badania Franka Bunkera Gilbretha
• Efekt z Hawthorne
• Human relations jako przeciwdziałanie atomizacji pracy
• Wkład Arystotelesa i innych starożytnych ﬁlozofów w stworzenie podstaw nauki
o zarządzaniu
• Rozwiązywanie konﬂiktów w organizacjach
• Teoria X i Y
• Organizacja doskonale racjonalna
• Przyczyny sukcesu Henry Forda
• Paternalistyczny styl zarządzania
• K. Adamiecki i jego harmonia organizacji
• Style kierowania
• Cykl organizacyjny H. Le Chateliera
• T. Kotarbiński i jego prakseologia
• Sytuacyjne style kierowania
• Zarządzanie dwuwymiarowe
• Teoria systemów w nauce o organizacjach
• Autokrata w organizacji
• Systemy pomiaru przywództwa w organizacji
• Podejmowanie decyzji
• Otoczenie organizacji
• Zasady budowania organizacji
• Przywódca i przywództwo
• Struktury organizacyjne

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

wykład

egzamin pisemny

ćwiczenia

zaliczenie

Sylabusy

Warunki zaliczenia przedmiotu
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Wprowadzenie do metod i narzędzi nauczania na odległość
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie informacją

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cda72a38afa2

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach, Informatyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0322Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i
archiwistyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 6

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przygotowanie studentów do korzystania z platformy e-learningowej w toku studiów oraz w samokształceniu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

terminologię związaną z nauczaniem na odległość.

ZIN_K1_W02

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

pracować z materiałami dydaktycznymi na platformie
zdalnego nauczania, posługiwać się podstawowymi
narzędziami komunikacji i nauki stosowanymi w elearningu oraz zarządzać swoim proﬁlem
i indywidualnymi ustawieniami w e-kursie.

ZIN_K1_U03, ZIN_K1_U05

zaliczenie

ZIN_K1_K01

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

korzystania z nowych form zdobywania i rozwijania
wiedzy i umiejętności, przestrzegając zasad pracy
obowiązujących w e-learningu.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

6

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

8

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

konsultacje

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
26

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
6

ECTS
0.2

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Nauczanie na odległość – podstawowe pojęcia, platformy zdalnego nauczania,
metodyka kształcenia on-line, możliwe zastosowania.

W1, K1

2.

Platforma Moodle: struktura e-kursu, narzędzia komunikacji, zasoby dydaktyczne i
narzędzia nauki, administrowanie prywatnymi ustawieniami.

W1, U1

3.

Praktyczne korzystanie z narzędzi komunikacji, nauki i administrowania poprzez
czynne uczestnictwo w e-kursie.

U1

4.

Zasady i netykieta pracy indywidualnej i grupowej na platformie e-learningowej.

K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje, demonstracja

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach; poprawne wykonanie indywidualnych i grupowych
zadań na platformie e-learningowej.
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Lekcja biblioteczna – BJ
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie informacją

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cda72a41939f

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0322Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i
archiwistyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 4

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z zasobami, usługami i funkcjami Biblioteki Jagiellońskiej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

znaczenie Biblioteki Jagiellońskiej jako elementu
systemu przekazywania wiedzy.

ZIN_K1_W05

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

wykorzystać zasoby i usługi Biblioteki Jagiellońskiej.

ZIN_K1_U05

zaliczenie

ZIN_K1_K01

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
wykorzystywania zasobów i usług Biblioteki
Jagiellońskiej.

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

4

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
4

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
4

ECTS
0.1

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zasoby, usługi i funkcje Biblioteki Jagiellońskiej

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, prezentacja systemów informacyjnych
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywny udział w zajęciach
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Źródła informacji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie informacją

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cda72a445ca7

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0322Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i
archiwistyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
9.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem modułu jest zapoznanie studentów z podstawowym kanonem źródeł informacji ogólnych i specjalnych (z
wybranych obszarów) i opanowanie przez nich heurystyki informacyjnej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

po zakończeniu zajęć student, w zakresie wiedzy: (1.)
porządkuje i przedstawia podstawowe źródła
informacji ogólne i specjalne, w tym z obszaru
zarządzania informacją (w tym szczególnie przydatne
w działalności informacyjnej); (2.) poprawnie posługuje ZIN_K1_W01,
się podstawową terminologią naukową i profesjonalną ZIN_K1_W02,
ZIN_K1_W03
odnoszącą się do źródeł informacji i w nich
wykorzystywaną; (3.) ma podstawową wiedzę
o aktualnie stosowanej metodyce, normach,
procedurach, narzędziach, technologiach i dobrych
praktykach w działalności informacyjnej.

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

po zakończeniu zajęć student, w zakresie
umiejętności: (1.) sprawnie odnajduje, ocenia
i wybiera informacje relewantne w stosunku
do sytuacji problemowej i potrzeby informacyjnej
własnej bądź użytkownika, w źródłach różnego typu
i w różnej formie, stosując adekwatne strategie
wyszukiwawcze, efektywnie wykorzystując
nowoczesne technologie informacyjne
i komunikacyjne; (2.) sporządza samodzielnie
zestawienia bibliograﬁczne w języku polskim i obcym,
a także jeden dłuższy projekt 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
ZIN_K1_U04,
pozyskiwanych z adekwatnych źródeł; (3.)
ZIN_K1_U05, ZIN_K1_U06
samodzielnie i efektywnie wykorzystuje współczesne
technologie informacyjne i komunikacyjne, typowe dla
działalności informacyjnej i bibliotecznej oraz
przydatne w procesie edukacyjnym (obsługa
programów komputerowych do tworzenia bibliograﬁi
i automatycznego cytowania w tekście); (4.) ocenia
wybrane źródła informacji stosowane w praktyce
szeroko pojętego zarządzania informacją, w tym
szczególnie w działalności informacyjnej, odwołując się
do typowych kryteriów i sposobów pomiaru jakości;
(5.) rozróżnia wypowiedzi o charakterze naukowym,
profesjonalnym i publicystycznym w obszarze
bibliologii i informatologii oraz profesji związanych
z zarządzaniem informacją.

zaliczenie na ocenę,
projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

po zakończeniu zajęć student, w zakresie kompetencji
społecznych: uświadamia sobie konieczność
permanentnego rozwijania swojej wiedzy
i umiejętności w odpowiedzi na zmieniające się
warunki wykonywania zawodów związanych
z zarządzaniem informacją a także zjawiska
w obszarze kultury i nauki.

ZIN_K1_K01, ZIN_K1_K05

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta
wykład

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
30

45 / 217

ćwiczenia

60

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

40

Przygotowanie prac pisemnych

40

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

10

wykonanie ćwiczeń

20

przygotowanie do zajęć

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
227

ECTS
9.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Programy do zarządzania bibliograﬁą i automatycznego cytowania w tekście

U1, K1

2.

Typologia źródeł informacji

W1

3.

Źródła informacji bibliograﬁcznej: rejestrujące zasoby archiwalne i biblioteczne;
dokumentujące piśmiennictwo współczesne i zbiory specjalne; wspomagające
obrót handlowy dokumentami; o publikacjach naukowych

W1

4.

Systemy organizacji wiedzy, strategie wyszukiwania informacji

W1

5.

Źródła informacji faktograﬁcznej: o instytucjach i ekspertach; informacja
publiczna, statystyczna, prawna, normalizacyjna, patentowa, geograﬁczna,
medyczna, gospodarcza i biznesowa

W1

6.

Źródła o dokumentach cyfrowych i mikroformowych

W1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia laboratoryjne, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
(1.) egzamin pisemny sprawdzający przede wszystkim osiąganie
efektów w zakresie wiedzy i częściowo kompetencji społecznych,
obejmujący treść wykładów, laboratorium i lektury dodatkowej;
(2) obecność na zajęciach
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Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
(3.) końcowa ocena pracy semestralnej, realizowanej w ramach
laboratorium oraz sposobu realizacji, w tym zgodności z
zaleceniami, zgodności z planem, terminowości wykonania (4.)
kolokwia praktyczne (wyszukiwanie informacji) (5.) testy krótkiej
odpowiedzi (6) obecność na zajęciach
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Zarządzanie informacją w organizacji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie informacją

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cda72a470b02

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach, Nauki o
zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Klasyﬁkacja ISCED
0322Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i
archiwistyka

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 10, konwersatorium: 20, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z deﬁnicjami podstawowych pojęć z zakresu zarządzania informacją w organizacji oraz
przygotowanie do zadań identyﬁkacji i charakterystyki poszczególnych procesów informacyjnych.

C2

Przekazanie studentom wiedzy z zakresu architektury systemu zarządzania informacją w organizacji oraz
umiejętności opracowywania narzędzi audytu informacyjnego.

C3

Zapoznanie studentów z koncepcjami kultury informacyjnej organizacji, jej wpływu na rozwój wiedzy
organizacyjnej i procesy podejmowania decyzji. Przygotowanie studentów do rozwiązywania dostrzeganych
problemów profesjonalnych w zakresie zarządzania informacją.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

pojęcia z zakresu zarządzania informacją w organizacji

ZIN_K1_W02

egzamin pisemny

W2

znaczenie i rolę nauki o informacji w badaniu potrzeb
informacyjnych oraz opracowywaniu strategii
informacyjnej organizacji

ZIN_K1_W03

egzamin pisemny

W3

koncepcje kultury informacyjnej oraz potraﬁ wykazać
wpływ kultury informacyjnej na rozwój wiedzy
organizacyjnej i proces podejmowania decyzji

ZIN_K1_W09

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zidentyﬁkować i scharakteryzować poszczególne
procesy informacyjne stanowiące przedmiot
zarządzania w organizacji

ZIN_K1_U05

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

U2

diagnozować funkcjonowanie systemu zarządzania
informacją w organizacji, wskazać niesprawności
i zaproponować działania naprawcze

ZIN_K1_U05

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

U3

przygotować i zaprezentować przed publicznością
autorską propozycję udoskonalonego funkcjonującego
systemu zarządzania informacją w organizacji

ZIN_K1_U10

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

K1

podejmowania prób rozwiązania dostrzeganych
problemów profesjonalnych w zakresie zarządzania
informacją w organizacji odwołując się do dorobku
nauki, najlepszych praktyk profesjonalnych oraz zasad
postępowania przyjętych w profesjach informacyjnych

ZIN_K1_K04

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

K2

uaktualniania swojej wiedzy i umiejętności
w odniesieniu do zmian zachodzących w środowisku
informacyjnym organizacji

ZIN_K1_K01

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

10

konwersatorium

20

ćwiczenia

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

50

przygotowanie projektu

50

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

konsultacje

20

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do zarządzania informacją w organizacji komercyjnej - cele,
funkcje, cechy, źródła.

W1, U1

2.

Procesy informacyjne w organizacji biznesowej. Cykl życia informacji.

U1

3.

Operacyjne i strategiczne zarządzanie informacją w organizacji.

W2

4.

System zarządzania informacją w organizacji - funkcje, klasyﬁkacja, architektura.

U1

5.

Niesprawności w procesach zarządzania informacją. Projektowanie badań
ewaluacji systemu zarządzania w organizacji.

U2, K1

6.

Bezpieczeństwo zasobów informacji w organizacji - procedury, metody, narzędzia i
W2
techniki zarządzania bezpieczeństwem informacji.

7.

Audyt informacyjny w organizacji. Projektowanie i prezentacja narzędzi
diagnostyczno-naprawczych.

U2, U3, K1

8.

Kultura informacyjna organizacji - obserwacja zachowań i potrzeb informacyjnych
pracowników. Diagnoza kultury informacyjnej organizacji.

W2, W3, U2, K1

9.

Kształtowanie kultury informacyjnej w procesie zarządzania organizacją.
Identyﬁkacja zmian w kulturze informacyjnej organizacji.

W3, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe, analiza tekstów, metoda projektów, burza
mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

pozytywna ocena z egzaminu pisemnego

konwersatorium

zaliczenie

aktywne uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności) oraz
wykonanie i zaliczenie projektu grupowego

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę

aktywne uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalna jedna nieobecność)
oraz wykonanie i zaliczenie projektu indywidualnego

Sylabusy
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Zarządzanie obiegiem dokumentów
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie informacją

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cda72a4a57eb

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach, Informatyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0322Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i
archiwistyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem modułu jest zapoznanie studentów z dostępnymi współcześnie rozwiązaniami w zakresie elektronicznego
obiegu dokumentów i przepływu zadań (workﬂow) oraz zasadami ich tworzenia i kryteriami oceny, a także
umiejętnością obsługi

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

po zakończeniu zajęć student w zakresie wiedzy: (1)
poprawnie posługuje się podstawową terminologią
naukową z zakresu bibliologii i informatologii oraz
profesjonalną z obszaru zarządzania informacją,
dotyczącą obiegu i archiwizacji dokumentów, w tym
dokumentów elektronicznych; (2) ma podstawową
wiedzę o aktualnie stosowanej metodyce
wykonywania wybranych zadań, normach,
procedurach, narzędziach, technologiach i dobrych
praktykach stosowanych w zarządzaniu dokumentami;
(3) ma podstawową wiedzę o założeniach
projektowania, wymaganiach i kryteriach oceny
programów komputerowych do obiegu dokumentów
i przepływu spraw

ZIN_K1_W03,
ZIN_K1_W04,
ZIN_K1_W06

zaliczenie pisemne

ZIN_K1_U03,
ZIN_K1_U04, ZIN_K1_U05

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

w zakresie umiejętności student: (1) samodzielnie
i efektywnie wykorzystuje współczesne systemy
do zarządzania obiegiem dokumentów i zadań
w organizacji (2) przeprowadza ewaluację systemów
zarządzania dokumentami odwołując się do kryteriów
i sposobów pomiaru jakości zapisanych w: normie ISO
9000 „Zarządzanie dokumentami”, Ustawie
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne i powiązanych z nią
Rozporządzeniach, Instrukcji Kancelaryjnej,
dokumencie MoReq2 oraz do najlepszych wzorców
organizacji pracy z dokumentami (3) samodzielnie lub
w zespole planuje założenia systemu do zarządzania
obiegiem dokumentów i spraw

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

w zakresie kompetencji społecznych po ukończeniu
zajęć student: (1) porównuje i analizuje różne
rozwiązania w zakresie zarządzania dokumentami
i przepływem spraw, aby skutecznie ocenić ich
przydatność w realizacji konkretnych zadań
i rozwiązywaniu problemów profesjonalnych; (2)
uświadamia sobie konieczność permanentnego
rozwijania swojej wiedzy i umiejętności w odpowiedzi
na zmieniające się warunki wykonywania zawodów
związanych z zarządzaniem informacją, a także
zjawiska w obszarze kultury i nauki – zwłaszcza
konieczność uaktualniania wiedzy pochodzącej
z zapisów ustawowych, norm i zasad ustalanych przez
środowiska profesjonalne

ZIN_K1_K01, ZIN_K1_K05,
zaliczenie na ocenę
ZIN_K1_K06

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

Samodzielne rozwiązywanie zadań komputerowych

20

przygotowanie do sprawdzianu

20

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

workﬂow jako automatyzacja procesu biznesowego, podczas którego dokumenty,
informacje i zadania są przenoszone od jednego uczestnika procesu do innych w
celu wykonania działania zgodnie ze zbiorem sformalizowanych zasad

W1

2.

kultura dokumentacyjna w podmiotach publicznych – tło historyczne i
współczesność; regulacje postępowania z dokumentacją elektroniczną w
podmiotach publicznych; zadania systemów do zarządzania dokumentami na
podstawie norm, ustawodawstwa polskiego i MOREQ2 Komisji Europejskiej

W1

3.

najlepsze wzorce oprogramowania wspierającego zarządzanie dokumentami w
instytucjach administracji państwowej i instytcjach
komercyjnych

U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, ćwiczenia laboratoryjne, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne, zaliczenie
na ocenę

Zaliczenie modułu wymaga spełnienia następujących
warunków: (1.) obecność na zajęciach' (2.) wykonanie zadań
cząstkowych, w tym terminowość realizacji zadań (3.) testy
praktyczne z umiejętności obsługi oprogramowania; (4.) test z
zagadnień teoretycznych
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Komunikacja interpersonalna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie informacją

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cda72a4d2135

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0322Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i
archiwistyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Dostarczenie studentom wiedzy o tym, jak podejmować zadania badawcze i profesjonale w obszarze szeroko
rozumianego zarządzania informacją, korzystając z metod nauk o komunikacji i mediach.

C2

Przekonanie studentów o niezbędności sprawnego komunikowania interpersonalnego w zawodach
informacyjnych.

C3

Przekazanie studentom podstawowych zasad analizy zachowań komunikacyjnych i umiejętności użycia ich
w pracy zawodowej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

- podstawową terminologię naukową i profesjonalną
z zakresu nauk o komunikacji społecznej i mediach
oraz innych pokrewnych w odniesieniu do zagadnień
z obszaru szeroko rozumianego zarządzania
informacją - zakres nauk o komunikacji społecznej
i mediach jako dyscypliny naukowej dostarczającej
podstaw teoretycznych, metod i rozwiązań dla
praktyki zarządzania informacją - 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

ZIN_K1_W02,
ZIN_K1_W03,
ZIN_K1_W04,
ZIN_K1_W08

zaliczenie na ocenę

ZIN_K1_U02,
ZIN_K1_U04,
ZIN_K1_U06, ZIN_K1_U10

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

- charakteryzować rozmaite typy i sposoby
komunikowania spotykane w przyszłej pracy
zawodowej związanej z zarządzaniem informacją, analizować typowe sytuacje komunikacyjne właściwe
dla swojej przyszłej pracy zawodowej i przewidywać
skutki swoich zachowań. - określić dominujące cechy
kultury informacyjnej wykształconej w danej
społeczności/organizacji, - dostrzegać i opisywać
zależność między kulturą informacyjną cechującą
daną społeczność/organizację a preferowanymi w niej
trybami komunikacji międzyosobowej.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

- uświadomić sobie znaczenia kompetencji
komunikacyjnych pracowników sektora
informacyjnego dla prawidłowego wykonywania
powierzanych im zadań, - do realizowania
powierzonych zadań poznawczych oraz związanych
z praktyczną stroną zarządzania informacją, pracując
w zespole w różnych rolach - do świadomego
planowania działań, wskazując czynniki ich
powodzenia i przyjmując odpowiedzialność za ich
właściwe wykonanie, konsekwencje i za wizerunek
wykonywanego przez siebie zawodu 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.

ZIN_K1_K02, ZIN_K1_K03,
zaliczenie na ocenę
ZIN_K1_K04

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie eseju

15

przygotowanie do zajęć

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Sylabusy
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konsultacje

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Komunikowanie jako proces i jego główne elementy

W1, U1, K1

2.

Dialektyczne napięcie w interakcjach komunikacyjnych i sposoby radzenia sobie z
nim

W1, U1, K1

3.

Komunikacja interpersonalna w społecznościach o różnych rozmiarach i różnym
stopniu sformalizowania (instytucja, ﬁrma, organizacje społeczeństwa
obywatelskiego)

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
Metoda sytuacyjna, inscenizacja, gra dydaktyczna, analiza przypadków, metody e-learningowe, udział w badaniach
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalna jedna nieobecność), napisanie
eseju naukowego na wybrany temat omawiany podczas zajęć
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Podstawy teorii i metodologii informatologii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie informacją

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cda72a50ba67

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0322Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i
archiwistyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem przedmiotu jest charakterystyka – w podstawowym zakresie – informatologii jako obszaru badawczego
nauk o komunikacji społecznej i mediach, jej przedmiotu, pola badawczego i problematyki, najważniejszych pojęć
i kierunków badań, miejsca w strukturze nauki i relacji z praktyką oraz wybranych paradygmatów, strategii,
metod i technik badawczych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

genezę, przedmiot, pole badawcze, problematykę,
podstawowe pojęcia, cele oraz funkcje informatologii
jako obszaru dociekań nauk o komunikacji społecznej
i mediach, dostarczającego podbudowy teoretycznej,
metod i rozwiązań dla praktyki zarządzania
informacją,

ZIN_K1_W01,
ZIN_K1_W02,
ZIN_K1_W03

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W2

relacje między informatologią a pozostałymi
obszarami nauk o komunikacji społecznej i mediach
oraz innymi dyscyplinami, pozwalające
na interdyscyplinarne podejście do działań naukowych
i profesjonalnych; miejsce informatologii w systemie
nauk,

ZIN_K1_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W3

wybrane aktualne trendy, dylematy i oczekiwania
związane z działalnością badawczą i profesjonalną
w kontekście zarządzania informacją,

ZIN_K1_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W4

wybrane paradygmaty, strategie, metody i techniki
badawcze związane z informatologią i zarządzaniem
informacją,

ZIN_K1_W09

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W5

najważniejsze źródła informacji naukowej
i profesjonalnej z obszaru informatologii oraz
zarządzania informacją - wybrane czasopisma;
bibliograﬁe, encyklopedie i słowniki; podręczniki; bazy
danych i inne serwisy wyszukiwawcze, także - ośrodki
badawcze, konferencje, organizacje, uczonych,
w Polsce i na świecie

ZIN_K1_W05

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

poprawnie posługiwać się podstawowymi
paradygmatami, koncepcjami i terminami naukowymi
z zakresu informatologii,

ZIN_K1_U04, ZIN_K1_U08

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U2

rozróżnić wypowiedzi o charakterze naukowym,
profesjonalnym i publicystycznym w obszarze
informatologii oraz profesji związanych z działalnością
informacyjną; wymienić cechy wartościowej publikacji
informatologicznej,

ZIN_K1_U03

zaliczenie na ocenę

U3

tworzyć mapy pojęciowe i prezentacje

ZIN_K1_U10

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

akceptacji znaczenia badań informatologicznych dla
kształtowania społeczeństwa wiedzy XXI wieku
i rozwoju efektywnej praktyki zarządzania informacją,

ZIN_K1_K05

zaliczenie na ocenę

K2

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

ZIN_K1_K01

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

K3

współpracy w grupie, biorąc odpowiedzialność
za terminowe i rzetelne wykonanie powierzonych
zadań

ZIN_K1_K02

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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wykład

15

ćwiczenia

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

4

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do ćwiczeń

8

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

16

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Co znaczą terminy „teoria” i „metodologia”? Pojęcia dziedziny wiedzy, dyscypliny
naukowej i kierunku badań. Kryteria identyﬁkacji i opisu nauk. Informatologia jako
W1, W2, U1, U2, K1
obszar badawczy nauk o komunikacji społecznej i mediach, dostarczający podstaw
teoretycznych dla zarządzania informacją.

2.

Warianty nazwy informatologii w językach polskim i angielskim. Nota historyczna
– terminy "dokumentacja", „informacja naukowa” i inne.

W1, U1

3.

Przedmiot, pole badawcze, problematyka, „wielkie pytania” informatologii. Jaka
informacja interesuje nas w informatologii i zarządzaniu informacją?

W1, U1, K1

4.

Zarys genezy i historii informatologii. Jej obecny charakter i miejsce w systemie
wiedzy, związki z pozostałymi obszarami nauk o komunikacji społecznej i mediach
oraz innymi dyscyplinami a także działalnością informacyjną (praktyką
zarządzania informacją).

W1, W2, K1

5.

Najważniejsze pojęcia informatologii jako obszaru badawczego nauk o komunikacji
społecznej i mediach – informacja i kategorie pokrewne (dane, dokument, treść,
W1, U1, U3
wiedza, zasób).

6.

Wybrane współczesne kierunki badań nauk o komunikacji społecznej i mediach w perspektywie informatologicznej.

W3, K2

7.

Metodologia badań informatologicznych. Podstawy ﬁlozoﬁczne, paradygmaty,
strategie badawcze, wybrane metody i techniki (w szczególności jakościowe) przegląd, zastosowanie.

W4, U1, K3

8.

Warsztat badacza nauk o komunikacji społecznej i mediach w perspektywie
informatologicznej: piśmiennictwo i źródła informacji o piśmiennictwie
specjalistycznym, ośrodki badawcze, konferencje, organizacje, uczeni, w Polsce i
na świecie.

W5

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje,
mapy pojęciowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest (1) wcześniejsze uzyskanie
zaliczenia z ćwiczeń oraz (2) uczestnictwo w wykładzie (dopuszczalna
jedna nieobecność) i aktywny w nim udział (dyskusja). Egzamin obejmuje
treści wykładu, ćwiczeń oraz wskazanych lektur. Egzamin uważa się za
zdany w przypadku uzyskania co najmniej 51 punktów (na 100
możliwych), co jest równoznaczne z otrzymaniem oceny dostatecznej.
Oceną końcową jest ocena z egzaminu.

wykład

egzamin pisemny

ćwiczenia

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest uczestnictwo w zajęciach
(dopuszczalna jedna nieobecność), aktywny w nich udział (dyskusja,
zaliczenie na ocenę
krótkie prezentacje grupowe, mapy pojęciowe, omawianie lektur) i
wykonanie zadań domowych zgodnie z zaleceniami.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Kolekcje zasobów informacyjnych i kultura książki w dziejach 1
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie informacją

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZIN00S.120.5cd42d6c7d9b6.19

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach, Historia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0322Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i
archiwistyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przedstawienie studentom miejsca książki i bibliotek w komunikacji społecznej na tle historycznych dziejów
świata.

C2

Zaprezentowanie historycznej rolę bibliotek jako instytucji działających w sferze komunikacji publicznej,
zajmujących się gromadzeniem, opracowaniem, przechowywaniem i udostępnianiem informacji.

C3

Zapoznanie z kluczowymi wydarzeniami i zjawiskami w procesie dziejowym związanym z materiałami
piśmienniczymi oraz ich wpływem na rozwój kultury i komunikacji społecznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

podstawową terminologię naukową z zakresu dziejów
książki, działalności bibliotecznej i wydawniczej,
morfologii książki

ZIN_K1_W02

egzamin pisemny

W2

książki i bibliotek w komunikacji społecznej

ZIN_K1_W03,
ZIN_K1_W04,
ZIN_K1_W13

egzamin pisemny

W3

historyczne typy pisma i czcionek

ZIN_K1_W05

egzamin pisemny

W4

w podstawowym zakresie, historię celu, organizacji,
funkcjonowania i otoczenia społecznego bibliotek (do
XVII wieku)

ZIN_K1_W13

egzamin pisemny

W5

historyczną rolę bibliotek jako instytucji działających
w sferze komunikacji publicznej, zajmujących się
gromadzeniem, opracowaniem, przechowywaniem
i udostępnianiem informacji

ZIN_K1_W13

egzamin pisemny

W6

kluczowe wydarzenia i zjawiska w procesie dziejowym
związanym z materiałami piśmienniczymi oraz ich
wpływem na rozwój kultury i komunikacji społecznej

ZIN_K1_W03,
ZIN_K1_W04,
ZIN_K1_W13

egzamin pisemny

ZIN_K1_U01

egzamin pisemny

ZIN_K1_K05

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

samodzielnie korzystać z literatury dotyczącej dziejów
piśmiennictwa i książki oraz zdobywa nową wiedzę
w zakresie historii książki i bibliotek

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

zrozumienia znaczenia dokumentów piśmienniczych
i szeroko rozumianej działalności bibliotecznej dla
rozwoju i zachowania dziedzictwa kulturowego Polski,
Europy i świata

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

45

przygotowanie do egzaminu

25

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
85

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Zakres i przedmiot badań związanych z piśmiennictwem, książką i biblioteką

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, K1

2.

Funkcja piśmiennictwa i książki w starożytności. Rozwój pisma. Materiały
piśmiennicze, narzędzia pisarskie w Mezopotamii i Egipcie

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, K1

3.

Pismo klinowe i biblioteka Assurbanipala. Kultura Sumeru i Mezopotamii

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, K1

4.

Pisma w starożytnym Egipcie (hieroglify, hieratyczne, demotyczne) Kultura
starożytnego Egiptu. Papirus i jego wytwarzanie.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, K1

5.

Kultura helleńska i hellenistyczna. Biblioteki w E Egipcie za czasów Ptolemeuszy.
Biblioteka Aleksandryjska. Rola Kalimacha i działalność bibliotekarzy
aleksandryjskich w zakresie opracowania zbiorów

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, K1

6.

Kultura starożytnego Izraela. Pismo Święte jako podstawa rozwoju kultury
chrześcijańskiej.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, K1

7.

Pergamin i jego wytwarzanie. Proces wytwarzania pergaminu. Formy książki
pergaminowej.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, K1

8.

Kultura starożytnego Rzymu. Powstawanie kodeksu jako nowej formy książki.
Upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego. Powstanie klasztorów i ich rola w
podtrzymywaniu kultury piśmienniczej.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, K1

9.

Książka i biblioteki w Bizancjum. Rola klasztoru Studion i opata Teodora.
Obrazoburstwo w Bizancjum i jego skutki dla książki i kultury piśmienniczej.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, K1

10.

Skryptoria w klasztorach na Zachodzie oraz w monastyrach w Bizancjum.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, K1

11.

Biblioteki i rola książki w średniowieczu. Biblioteki klasztorne.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, K1

12.

Wynalezienie papieru. Proces produkcji papieru. Znaki wodne i ich zastosowanie.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, K1

13.

Książka ksylograﬁczna.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, K1

14.

Gutenberg i wynalezienie druku. Początki druku na dalekim Wschodzie (Chiny,
Korea).

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, K1

15.

Rozwój drukarstwa w XV w. Najważniejsze drukarnie w okresie inkunabulistyki.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, K1

16.

Drukarstwo w Polsce. Warsztat drukarski Kaspra Straubego. Drukarstwo
krakowskie (Ungler, Haller, Hochfeder).

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, K1

17.

Rozwój drukarstwa w Polsce w XVI i XVII w.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, K1

18.

Drukarstwo w Europie Zachodniej. Rody drukarskie: Manucjusze, Estine,
Plantinowie, Elzewir.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, K1

19.

Drukarstwo różnowiercze w Europie i w Polsce

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, K1

20.

Powstanie i rozwój czasopiśmiennictwa.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, K1

21.

Pokaz: Rękopisy, stare druki, oprawy w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej

W1, W2, W3, W4, W5,
W6

Informacje rozszerzone

Sylabusy

63 / 217

Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, pokaz
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Egzamin pisemny w formie testu, składający się z 60 zagadnień otwartych
56-60 – bdb 51-55 – db+ 46-50 – db 41-45 – dst+ 36-40 –dst Poniżej 36 –
ndst. Stopień osiągania efektów kształcenia oceniany jest na podstawie
egzaminu końcowego, obejmującego materiał z wykładów oraz lektury
dodatkowej.
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Wielkie biblioteki i ich historia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie informacją

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZIN00S.120.5cd42d6cb23d4.19

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0322Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i
archiwistyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z historią, celami, organizacją, funkcjonowaniem i otoczeniem społecznym wielkich
bibliotek, a zwłaszcza organizacją wielkich bibliotek działających w sferze komunikacji publicznej i zajmujących
się gromadzeniem, opracowaniem, przechowywaniem i udostępnianiem informacji

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

historie, cele, organizacje, funkcjonowanie i otoczenie
społeczne wielkich bibliotek

ZIN_K1_W06,
ZIN_K1_W13

zaliczenie
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W2

organizację wielkich bibliotek działających w sferze
komunikacji publicznej i zajmujących się
gromadzeniem, opracowaniem, przechowywaniem
i udostępnianiem informacji

ZIN_K1_W06,
ZIN_K1_W13

zaliczenie

W3

aktualnie stosowane w wielkich bibliotekach metody
wykonywania zadań, technologie i dobre praktyki
stosowane w praktyce działalności informacyjnej,
bibliotecznej i archiwalnej

ZIN_K1_W06,
ZIN_K1_W13

zaliczenie

U1

samodzielnie zdobywać nową wiedzę i rozwijać
umiejętności zawodowe w obszarze działalności
informacyjnej, bibliotekarstwa i archiwalnej w oparciu
o właściwe kanały informacji

ZIN_K1_U01

zaliczenie

U2

samodzielnie posługiwać się literaturą dotyczącą
dziejów bibliotek

ZIN_K1_U01

zaliczenie

U3

samodzielnie posługiwać się wiedzą zamieszczona
w Internecie na temat bibliotek

ZIN_K1_U01

zaliczenie

K1

rozumienia znaczenia działalności informacyjnej,
bibliotecznej i archiwalnej dla budowania
społeczeństwa obywatelskiego, wyrównywania szans,
przeciwdziałania wykluczeniu i zachowania
dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy
i świata

ZIN_K1_K05

zaliczenie

K2

rozumienia rozwoju kultury w korelacji z warunkami
gospodarczymi, społecznymi i politycznymi

ZIN_K1_K05

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do zajęć

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Biblioteki w starożytności – Niniwa, Aleksandria

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

2.

Biblioteki bizantyjskie – Studion, biblioteki w Konstantynopolu

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

3.

Biblioteki w okresie średniowiecza – uniwersyteckie i klasztorne

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

4.

Nowożytne biblioteki publiczne – XVI – XVIII w. w Europie i w Polsce

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

5.

Biblioteki akademii nauk w poszczególnych krajach

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

6.

Biblioteki narodowe – Francja, Holandia, Wielka Brytania, Rosja, Stany
Zjednoczone, Polska

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

7.

Współczesne zbiory prywatne

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

8.

Biblioteki cyfrowe

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwencjonalny, dyskusja, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenie jest obecność na wykładach, aktywny udział w
dyskusjach oraz przygotowanie pracy grupowej. Stopień osiągania
efektów kształcenia oceniany jest na podstawie dyskusji prowadzonej
podczas wybranych zajęć. Ocena taka ma charakter kształtujący i ma na
celu bieżące sprawdzanie stanu wiedzy i zrozumienia przerabianego
materiału oraz korygowanie błędnych wiadomości. Stosowana jest też
ocena podsumowująca – ocena przygotowanej w grupach zwięzłej
prezentacji (pisemnej lub wygłaszanej) na temat wielkich bibliotek i ich
historii, wzbogaconej o informacje samodzielnie wyszukane w literaturze
drukowanej i w internecie.
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Zarządzanie danymi
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie informacją

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cda72a94491e

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0322Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i
archiwistyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z aktualnymi trendami i kierunkami rozwoju w obszarze zarządzania danymi, trwałej
ochrony użyteczności danych, ponownego użycia danych.

C2

Kształtowanie u studentów umiejętności projektowania profesjonalnego systemu (archiwum, repozytorium,
depozytu) zarządzania danymi.

C3

Kształtowanie u studentów świadomości znaczenia szeroko rozumianego zarządzania danymi dla zachowania
wyników ludzkiej działalności w różnych obszarach.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

terminologię naukową i profesjonalną w odniesieniu
do zagadnień z obszaru zarządzania różnorodnymi
danymi.

ZIN_K1_W02

projekt, prezentacja

W2

aktualne trendy i kierunki rozwoju w obszarze
zarządzania danymi, ze szczególnym uwzględnieniem
trwałej ochrony użyteczności danych w kontekście ich
ponownego użycia.

ZIN_K1_W07

projekt, prezentacja

W3

zasady tworzenia systemów organizacji i zarządzania
danymi z uwzględnieniem przedmiotowych norm
i aktów prawnych, rekomendowanych metod, dobrych
praktyk.

ZIN_K1_W08

projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować i oceniać systemy oraz procesy
zarządzania danymi.

ZIN_K1_U05

projekt, prezentacja

U2

projektować profesjonalne systemy kompleksowego
zarządzania danymi, odwołując się do poznanych
metod, narzędzi, standardów.

ZIN_K1_U05

projekt, prezentacja

K1

podejmowania prób rozwiązania problemów
profesjonalnych w zakresie zarządzania danymi
odwołując się do dorobku nauki i najlepszych praktyk
profesjonalnych.

ZIN_K1_K04

projekt, prezentacja

K2

świadomego planowania procesów zarządzania
danymi dla zachowania wyników ludzkiej działalności
w różnych obszarach, rozumiejąc konsekwencje
podejmowanych działań.

ZIN_K1_K03

projekt, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie projektu

15

rozwiązywanie zadań problemowych

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Dane uniwersalne i dziedzinowe. Dane ilościowe i jakościowe. Dane przetworzone
i nieprzetworzone („surowe”,„czyste”). Źródła danych. Formaty i nośniki zapisu
danych.

W1

2.

„Digital curation” – długoterminowa archiwizacja zbiorów danych. Organizacyjne,
techniczne, prawne, ekonomiczne, etyczne, psychologiczne, metodologiczne,
informatologiczne aspekty zarządzania danymi.

W2, W3, U2, K2

3.

Zarządzanie procesami: gromadzenia danych, opracowania danych,
archiwizacji/ochrony integralności, autentyczności, poufności danych,
udostępniania danych. Użytkowanie danych. Grupy docelowe. Identyﬁkacja i
monitorowanie potrzeb użytkowników danych „Community Watch”.

W1, W2

4.

Repozytoria/archiwa/depozyty danych w sektorze: nauki, badań i rozwoju,
biznesu, administracji, kultury; repozytoria prywatne, instytucjonalne, lokalne,
regionalne, krajowe, międzynarodowe; repozytoria otwarte, restrykcyjne,
zamknięte (poufne); repozytoria uniwersalne, multi/interdyscyplinarne,
dziedzinowe.

W2

5.

Model Open Archival Information System (ISO 14721:2003) – standard organizacji
archiwum i trwałej ochrony danych cyfrowych.

W2, W3, U2, K1, K2

6.

Schematy metadanych. Agregowanie (harvesting) metadanych. Integratory,
koncentratory metadanych.

W1, W2

7.

Space data and information transfer systems – Audit and certiﬁcation of
trustworthy digital repositories (ISO 16363:2012)

W3, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, metoda projektów, konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Obecność w zajęciach jest obowiązkowa (dozwolone dwie nieobecności).
projekt, prezentacja Aktywne uczestnictwo w zajęciach. Wykonanie i prezentacja projektu
grupowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność w zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Zarządzanie tożsamościami
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie informacją

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cda72a97a6c5

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0322Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i
archiwistyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi zarządzania tożsamością osobistą,
organizacyjną, elektroniczną

C2

Przekazanie wiedzy z zakresu identyﬁkacji rodzajów marek organizacyjnych

C3

Przekazanie informacji o tym, jak wskazywać systemy umożliwiające zarządzanie tożsamościami i markami

C4

Kształtowanie umiejętności opracowania podstawowej tożsamości osobistej i organizacyjnej

C5

Rozwinięcie umiejętności samodzielnej realizacji typowych zadań w obszarze zarządzania tożsamością i marką

C6

Wzbudzenie u studentów potrzeby uświadamia sobie konieczności permanentnego rozwijania swojej wiedzy
i umiejętności w odpowiedzi na zmieniające się warunki systemowe

C7

Rozwinięcie kompetencji związanych z wyrabianiem w sobie postawy odpowiedzialności i systematyczności
w realizacji zadań informacyjnych

C8

Wykształcenie w studentach potrzeby stosowania najnowszych rozwiązań technologii informacyjnej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

podstawowe zagadnienia dotyczące zarządzania
tożsamością osobistą, organizacyjną, elektroniczną

ZIN_K1_W01,
ZIN_K1_W04,
ZIN_K1_W08,
ZIN_K1_W13

zaliczenie na ocenę

W2

rodzaje marek organizacyjnych

ZIN_K1_W12

projekt

W3

systemy umożliwiające zarządzanie tożsamościami
i markami

ZIN_K1_W06,
ZIN_K1_W07

zaliczenie na ocenę,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

opracować podstawową tożsamość osobistą
i organizacyjną

ZIN_K1_U02,
ZIN_K1_U07, ZIN_K1_U09

projekt

U2

realizować typowe zadania w obszarze zarządzania
tożsamością i marką

ZIN_K1_U01,
ZIN_K1_U03, ZIN_K1_U08

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

uświadamiania sobie konieczności permanentnego
rozwijania swojej wiedzy i umiejętności w odpowiedzi
na zmieniające się warunki systemowe

ZIN_K1_K01, ZIN_K1_K02

projekt

K2

wyrabiania w sobie postawy odpowiedzialności
i systematyczności w realizacji zadań informacyjnych

ZIN_K1_K04, ZIN_K1_K05

zaliczenie na ocenę

K3

posiadania potrzeby stosowania najnowszych
rozwiązań technologii informacyjnej

ZIN_K1_K03, ZIN_K1_K06

zaliczenie na ocenę,
projekt

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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ćwiczenia

15

przygotowanie projektu

5

poprawa projektu

2

wykonanie ćwiczeń

8

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zarządzanie tożsamością

W1, U1

2.

Zarządzanie marką

W2, U2

3.

System Identyﬁkacji Wizualnej

W3, U1, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań,
ćwiczenia laboratoryjne, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia przedmiotu są obecność na zajęciach,
wykonywanie ćwiczeń oraz opracowanie projektu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obowiązkowa obecność na zajęciach Podstawowa wiedza z zakresu zarządzania informacją

Sylabusy
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Zarządzanie bezpieczeństwem danych w środowisku cyfrowym
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie informacją

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cda72a9aﬀa6

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0322Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i
archiwistyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami i deﬁnicjami pojęć z zakresu bezpieczeństwa danych
w środowisku cyfrowym.

C2

Kształtowanie u studentów umiejętności dotyczących opracowania polityki bezpieczeństwa danych dla
określonego podmiotu/określonej organizacji.

C3

Uświadomienie studentom konieczności permanentnego obserwowania zmian technologicznych oraz
najnowszych rozwiązań z zakresu ochrony danych w środowisku cyfrowym, także zmieniających się podstaw
normatywno-prawnych zarządzania danymi.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

podstawowe zagadnienia i terminy z obszaru
zarządzania bezpieczeństwem danych w środowisku
cyfrowym.

ZIN_K1_W02

zaliczenie na ocenę

W2

możliwe do zastosowania systemy, metody i działania
związane z zapewnianiem bezpieczeństwa danych
i informacji w organizacji.

ZIN_K1_W03,
ZIN_K1_W04

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

opracować politykę bezpieczeństwa danych dla
podmiotu.

ZIN_K1_U05

zaliczenie na ocenę

U2

samodzielnie realizować typowe zadania w obszarze
zarządzania bezpieczeństwem danych.

ZIN_K1_U05

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielnego rozwijania swojej wiedzy i umiejętności
w odpowiedzi na zmieniające się warunki systemowe.

ZIN_K1_K01

zaliczenie na ocenę

K2

odpowiedzialnego i systematycznego realizowania
zadań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa
danych.

ZIN_K1_K03

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

15

przygotowanie projektu

20

przygotowanie do zajęć

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Regulacje prawne, normy i standardy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem
danych i informacji

W1, K1, K2

2.

Atrybuty ochrony informacji w różnych podmiotach.

W1

Sylabusy

75 / 217

3.

Metody zabezpieczania danych osobowych (RODO).

W1, W2, U2, K2

4.

Polityka zabezpieczania informacji przez organizacje i przedsiębiorstwa.

W2, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Obecność w zajęciach jest obowiązkowa. Ocenie podlega: - obecność i
zaliczenie na ocenę aktywny udział w zajęciach – 0-30 pkt. - wykonywanie zadań – 0-20 pkt. zadania domowe – 0-20 pkt. - projekt zaliczeniowy – 0-30 pkt.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność w zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Broker i analityk informacji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie informacją

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cda72a5665fb

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach, Informatyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0322Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i
archiwistyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 20, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest wyposażenie studentów w wiedzę, kompetencje praktyczne oraz kompetencje personalne
i społeczne związane z organizacja procesów wyszukiwania informacji w usługach infobrokerskich oraz pokazanie
możliwości związanych z analityką danych traktowaną zarówno jako część usługi brokerskiej, jak i jako niezależny
typ usługi informacyjnej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

wybrane polskie i zagraniczne publikacje (artykuły,
książki, serwisy WWW itd.) poruszające zagadnienia
analizy informacji oraz infobrokeringu

ZIN_K1_W07

zaliczenie

W2

niektóre, aktualnie stosowane sposoby i narzędzia
realizacji zadań w zakresie analizy danych/informacji,
infobrokeringu i dziedzin pokrewnych (OSINT)

ZIN_K1_W04

zaliczenie

W3

potrzeby odbiorców usług analitycznych
i infobrokerskich

ZIN_K1_W04,
ZIN_K1_W09

zaliczenie

W4

metodykę projektowania usług i produktów
informacyjnych, zasady i sposoby ich realizacji

ZIN_K1_W03,
ZIN_K1_W08

zaliczenie

W5

przykłady dobrych praktyk w odniesieniu
do wybranych aspektów pracy analityka informacji
oraz infobrokera

ZIN_K1_W04,
ZIN_K1_W08

zaliczenie

W6

rodzaje usług informacyjnych

ZIN_K1_W02

zaliczenie

W7

terminologią profesjonalną z zakresu analizy
informacji, infobrokeringu i obszarów pokrewnych

ZIN_K1_W02

zaliczenie

W8

zasady sporządzania wybranych typów dokumentów
analitycznych (w tym zasadę „odwróconego trójkąta”,
zasadę „kostki informacyjnej” itp.)

ZIN_K1_W02

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

dokonywać analiz o charakterze marketingowym
dostępnych komercyjnych produktów i usług
informacyjnych

ZIN_K1_U05

zaliczenie na ocenę

U2

identyﬁkować potencjalnych pracodawców,
stanowiska pracy, możliwości kariery zawodowej
w sektorze działalności informacyjnej, w szczególności
– analitycznej oraz infobrokerskiej

ZIN_K1_U03

zaliczenie na ocenę

U3

przygotować i przedstawić dokumenty analityczne
obejmujące wyniki ewaluacji produktów i usług
o charakterze innowacyjnym

ZIN_K1_U09

zaliczenie na ocenę

U4

wykonać (niewielki) projekt profesjonalny w obszarze
usług informacyjnych

ZIN_K1_U06, ZIN_K1_U09

zaliczenie na ocenę

U5

wykorzystać wybrane metody i narzędzia efektywnego
kreowania treści i informacji (content marketing) oraz
badania satysfakcji klienta na poziomie podstawowym

ZIN_K1_U01

zaliczenie na ocenę

U6

rozpoznawać różne rodzaje zachowań konsumenckich
oraz potrzeb informacyjnych użytkownika
komercyjnych usług oraz produktów informacyjnych
w zakresie niezbędnym do ich projektowania i oceny

ZIN_K1_U01, ZIN_K1_U05

zaliczenie na ocenę

U7

samodzielnie sporządzać proste analizy decyzyjne
w formie pisemnego briefu

ZIN_K1_U09

zaliczenie na ocenę

U8

sprawnie wykorzystywać współczesne technologie
informacyjne i komunikacyjne do wykonywania zadań
profesjonalnych i realizacji własnych projektów
związanych z analizą informacji oraz infobrokeringiem

ZIN_K1_U05,
ZIN_K1_U08, ZIN_K1_U09

zaliczenie na ocenę

ZIN_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Sylabusy

stałego rozwijania swojej wiedzy i umiejętności
w odpowiedzi na zmiany zachodzące w gospodarce
i w środowisku informacyjnym
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K2

rozwiązywania problemów profesjonalnych związanych
z realizacją zadań projektowych, odwołując się
ZIN_K1_K04
do najlepszych praktyk działalności informacyjnej oraz
dorobku teoretycznego informatologii

zaliczenie na ocenę

K3

doceniać wartość rzetelnego i odpowiedzialnego
planowania i wykonywania zadań w ramach realizacji
projektu

ZIN_K1_K02, ZIN_K1_K03

zaliczenie na ocenę

K4

rozumieć rolę nowych technologii informacyjnokomunikacyjnych w projektowaniu usług
informacyjnych

ZIN_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

20

ćwiczenia

30

konsultacje

10

przygotowanie projektu

55

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
145

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pojęcie usługi. Zacieranie granic między produktem a usługą. Usługi informacyjne
w gospodarce. Usługi a ekonomia doświadczeń.

W6, W7

2.

Typologia usług informacyjnych. Cechy nowoczesnych usług informacyjnych.
Analiza danych jako specyﬁczny typ usługi informacyjnej.

W6, W8

3.

Wykorzystanie nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych dla
projektowania i realizacji usług i produktów informacyjnych. Wirtualna i
rozszerzona rzeczywistość. Internet of Things. Druk 3D. Hologramy. Sztuczna
inteligencja. Automatyka i robotyka

W1, W2

4.

Przetwarzanie wielkich danych. Konwergencja mediów a usługi informacyjne.

W1, W2, W7

5.

Nowe zawody analityczne – analityk danych, big data analyst/scientist, analityk
biznesowy itp.

W2, W3, U2

6.

Broker informacji (infobroker) – charakterystyka i realia zawodu w Polsce,
oferowane usługi, klienci, warsztat pracy. Profesje pokrewne – OSINT

W3, U2

Sylabusy
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7.

Mały projekt infobrokerski

U4, K2, K3

8.

Analiza marketingowa jako narzędzie badania rynku w kontekście dynamizacji
usług informacyjnych i komunikacji z klientem

W2, W5, U1, U6

9.

Analiza satysfakcji klienta, wybrane modele i metody badań marketingowych
uwzględniających satysfakcję odbiorcy usług i produktów o charakterze
informacyjnym.

W3, U5

10.

Przegląd, analiza i ocena typowych oraz nowatorskich produktów i usług
informacyjnych oferowanych przez podmioty prowadzące informacyjną
działalność komercyjną

W2, W4, U6

11.

Zastosowanie techniki persony w tworzeniu proﬁlu odbiorcy komercyjnych usług i
produktów informacyjnych oraz w badaniach satysfakcji klienta

W3, W4, U5, U6

12.

Organizacja pracy nad projektami nowych usług lub produktów informacyjnych o
charakterze innowacyjnym

W4, U8, K2, K4

13.

Analiza jako usługa

W2, W6

14.

Rola analizy w procesach decyzyjnych

W3, U7, K2

15.

Obsługa programu QDA Miner

W2, W8, U3, U8, K1, K4

16.

Jakościowa analiza tekstów i ich opracowanie w formie briefu.

W7, W8, U7

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody elearningowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium

zaliczenie

uzyskanie zaliczenia na ocenę pozytywną na podstawie projektu
zaliczeniowego oraz obecności na zajęciach (dozwolone 2 nieobecności)

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę

uzyskanie zaliczenia na ocenę pozytywną na podstawie projektu
zaliczeniowego obecności na zajęciach (dozwolone 2 nieobecności)

Sylabusy
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Projektowanie i ocena systemów informacji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie informacją

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZIN00S.140.5cd42d6dc6c9c.19

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach, Nauki o
zarządzaniu i jakości, Informatyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0322Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i
archiwistyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
8.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, konwersatorium: 30, ćwiczenia: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem jest wprowadzenie studentów w problematykę projektowania i oceny systemów informacji rozumianych
w kategoriach informatologicznych oraz wykształcenie kompetencji pozwalających na samodzielną realizację
projektów w zakresie tworzenia baz danych i wybranych zadań z zakresu projektowania i oceny serwisów WWW.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

podstawową terminologię związaną z budową,
projektowaniem i oceną systemów informacji (w tym
szczególnie baz danych i serwisów WWW)

ZIN_K1_W02

egzamin pisemny,
zaliczenie

W2

podstawowe komponenty i typologię systemów
informacji oraz zjawiska związane z ich
funkcjonowaniem z informatologicznej perspektywy
nauk o komunikowaniu i mediach

ZIN_K1_W02,
ZIN_K1_W03

egzamin pisemny,
zaliczenie

W3

podstawowe koncepcje, zasady i techniki
projektowania (ze szczególnym uwzględnieniem
podejścia user experience design) i tworzenia
informacyjnych serwisów WWW i baz danych oraz
przykłady dobrych praktyk w tym względzie

ZIN_K1_W02,
ZIN_K1_W04,
ZIN_K1_W08

egzamin pisemny,
zaliczenie

W4

najważniejsze cele, przedmiot, miary i sposoby oceny
systemów i produktów informacyjnych

ZIN_K1_W02,
ZIN_K1_W03,
ZIN_K1_W04,
ZIN_K1_W08,
ZIN_K1_W09

egzamin pisemny

W5

przydatność wybranego oprogramowania służącego
budowaniu serwisów WWW i baz danych
wykorzystywanych w obszarze zarządzania informacją

ZIN_K1_W08

egzamin pisemny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zaprojektować i zbudować bazę danych, korzystając
z wybranego oprogramowania

ZIN_K1_U04, ZIN_K1_U05

zaliczenie na ocenę

U2

przetwarzać zbiory danych pochodzące z różnych
źródeł do postaci produktu informacyjnego
z wykorzystaniem wybranego oprogramowania

ZIN_K1_U05

zaliczenie na ocenę

U3

zaprojektować serwis WWW i samodzielnie bądź
w małych grupach zbudować serwis WWW
o charakterze informacyjnym, posługując się
wybranym oprogramowaniem

ZIN_K1_U04, ZIN_K1_U05

zaliczenie na ocenę

U4

zidentyﬁkować grupę docelową projektowanego
systemu informacji (użytkownika końcowego)
i pozostałe grupy interesariuszy oraz, stosując
odpowiednie techniki, rozpoznać ich potrzeby
i oczekiwania w stosunku do projektowanego systemu

ZIN_K1_U06

zaliczenie na ocenę

U5

ocenić rozwiązania zastosowane w wybranych
systemach informacji, odwołując się do podstawowych
kryteriów

ZIN_K1_U04, ZIN_K1_U05

zaliczenie na ocenę

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielnego, permanentnego rozwijania wiedzy
i umiejętności związanej z projektowaniem i oceną
systemów informacji

ZIN_K1_K01

K2

podjęcia zadań z zakresu projektowania i tworzenia
systemów lub produktów informacyjnych, pracując
w zespole w celu osiągnięcia wspólnego efektu
w przewidzianych terminach i na zakładanym
poziomie

ZIN_K1_K02, ZIN_K1_K03,
zaliczenie na ocenę
ZIN_K1_K04

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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wykład

15

konwersatorium

30

ćwiczenia

45

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do ćwiczeń

20

przygotowanie projektu

40

przygotowanie do egzaminu

40

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
211

ECTS
8.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawowe pojęcia i koncepcje: informacja, procesy informacyjne i systemy
informacji, składowe systemów informacji, system a sieć.

W1, W2

2.

Zjawiska towarzyszące funkcjonowaniu systemów informacji.

W1, W2

3.

Podstawy projektowania systemów i produktów informacyjnych. Różne podejścia.
Wprowadzenie do user experience design. Wybrane techniki. Dokumentacja.

W1, W3, K1

4.

Cele, przedmiot, miary i sposoby oceny systemów i produktów informacyjnych.
Audyt informacyjny.

W1, W4

5.

Bazy danych, banki wiedzy. Dyscyplina i obiekty. Wprowadzenie: terminologia,
struktury, cechy, standardy, sieci. Bazy w rozwoju historycznym.

W1, W2

6.

Architektura baz danych: modele baz danych, języki dostępu do baz.

W1, W2

7.

Tworzenie baz danych: etapy, determinanty.

W3, U1

8.

Systemy zarządzania bazami danych, systemy informacyjne z bazami danych,
systemy udostępniania sieciowego

W2, W5

9.

Przykładowe zastosowania baz danych: naukowe bazy danych, bibliograﬁczne i
biblioteczne bazy danych. Bazy, serwisy i platformy. Dystrybucja. Ocena
wybranych baz danych. Ochrona systemowa oraz prawna baz oraz danych.

W2, W4

10.

Projektowanie zorientowane na użytkownika i cele biznesowe. Uwarunkowania, w
tym między innymi kwestia działania pamięci i percepcji człowieka.

W1, W3, U3

11.

Architektura informacji: systemy organizacyjne, nawigacyjne i etykietowania.

W1, W2, U3, U5

12.

Webwriting i design – wprowadzenie. Jednolita identyﬁkacja wizualna.

W1, W3, U3, U5, K1

Sylabusy
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13.

Kluczowe zasady użyteczności serwisu WWW w praktyce.

W1, W4, U5

14.

Wybrane bazy dostępne w sieci. Prezentacja przykładowej bazy w programie
Access.

W2, W5, U5

15.

Przygotowanie struktury dla nowej bazy danych, etapy modelowania, tworzenie
tabel, kwerend, formularzy, raportów, zakładanie relacji.

U1

16.

Wprowadzanie danych, umieszczanie w bazie obiektów multimedialnych.

U2

17.

Analiza funkcjonalności bazy danych.

U5

18.

Analizowania zbiorów danych i przetwarzania ich do postaci produktu
informacyjnego z wykorzystaniem wybranego oprogramowanie. Integrowanie
danych z różnych systemów.

W5, U2

19.

Tworzenie przez studentów projektów własnych baz danych wraz z
przygotowaniem pisemnego projektu.

U1, U4, K2

20.

Narzędzia wspomagające tworzenie stron i serwisów WWW.

W5, U3

21.

Projektowanie poszczególnych komponentów serwisu WWW zgodnie z zasadami
user experience design. Tworzenie prototypów.

W3, U3, U4, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Czas: 1 godzina zegarowa. Warunkiem przystąpienia do egzaminu
końcowego jest wcześniejsze uzyskanie zaliczenia konwersatorium i
ćwiczeń. Oceną końcową jest ocena z egzaminu. Egzamin uważa się za
zdany w przypadku uzyskania co najmniej 51% punktów, co jest
równoznaczne z uzyskaniem co najmniej oceny dostatecznej.

konwersatorium

zaliczenie

Warunkiem uzyskania zaliczenia konwersatorium jest uczestnictwo w
zajęciach (dopuszczalna jedna nieobecność na każdej z dwóch części
konwersatorium – w sumie dwie nieobecności) i udział w dyskusjach.

ćwiczenia

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest uczestnictwo w zajęciach
(dopuszczalna jedna nieobecność na każdej z dwóch części
zaliczenie na ocenę konwersatorium – w sumie dwie nieobecności) i wykonanie i zaliczenie 2
projektów. Ocena z ćwiczeń jest średnią arytmetyczną ocen z obu
projektów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Formalne opracowanie informacji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie informacją

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cda72a5c4ec7

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0322Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i
archiwistyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów ze standardami metadanych, obowiązującymi w formalnym opracowaniu informacji

C2

Kształtowanie u studentów odpowiednich umiejętności w zakresie tworzenia rekordów metadanych różnego
rodzaju obiektów informacyjnych (drukowanych i elektronicznych)

C3

Przekazanie wiedzy z zakresu rozwoju myśli i poglądów na cele i zadania zbiorów metadanych (katalogów,
bibliograﬁi, baz danych)

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

kierunki rozwoju formatów danych w aspekcie
historycznym

ZIN_K1_W03,
ZIN_K1_W13

zaliczenie pisemne

W2

podstawową terminologię związaną z wyd. zwartymi
(książkami), wyd. ciągłymi, zbiorami specjalnymi
(audiowizualnymi i elektronicznymi)

ZIN_K1_W02

zaliczenie pisemne

W3

podstawowe komponenty struktury formatów
bibliograﬁcznych stosowane dla różnych rodzajów
dokumentów

ZIN_K1_W04,
ZIN_K1_W05

zaliczenie pisemne

W4

zasady doboru i formułowania haseł do opisów
bibliograﬁcznych

ZIN_K1_W11

zaliczenie pisemne

U1

sporządzić opis bibliograﬁczny książki, czasopisma
oraz zbiorów specjalnych (dokumentów
audiowizualnych, dok. elektronicznych, druków
muzycznych, dok. normalizacyjnych, mikroform, dok.
kartograﬁcznych, DŻS i in.);

ZIN_K1_U01,
ZIN_K1_U05, ZIN_K1_U09

zaliczenie na ocenę,
projekt

U2

tworzyć rekordy bibliograﬁczne w formacie MARC21
w systemie Virtua oraz w schemacie Dublin Core dla
wyżej wymienionych rodzajów dokumentów

ZIN_K1_U01,
ZIN_K1_U05, ZIN_K1_U09

zaliczenie na ocenę,
projekt

U3

posługiwać się współczesnymi zintegrowanymi
systemami bibliotecznymi w zakresie tworzenia
metadanych i wyszukiwania informacji

ZIN_K1_U01,
ZIN_K1_U03,
ZIN_K1_U05, ZIN_K1_U06

zaliczenie na ocenę,
projekt

U4

zastosować obowiązujące zasady, przepisy i normy
tworzenia metadanych

ZIN_K1_U01, ZIN_K1_U04

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

akceptacji znaczenia informacji pochodnej
w działalności informacyjnej

ZIN_K1_K02, ZIN_K1_K04

zaliczenie pisemne

K2

stałego, samodzielnego uzupełniania wiedzy
w zakresie metod i zasad opracowania zasobów
informacji

ZIN_K1_K01

zaliczenie na ocenę

K3

realizacji zadań profesjonalnych w zakresie
opracowania formalnego informacji pracując w zespole ZIN_K1_K02, ZIN_K1_K04
dla osiągnięcia wspólnego efektu

projekt

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

30

wykonanie ćwiczeń

25

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie do sprawdzianu

10

Sylabusy
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przeprowadzenie badań literaturowych

15

przygotowanie opisu i interpretacji okazów

25

konsultacje

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

• Systemy organizacji informacji dla tworzenia opisu formalnego informacji w
aspekcie historycznym, w tym polskie przepisy katalogowania
• Struktury danych w tradycyjnych i zautomatyzowanych zasobach
metainformacji: rodzaje pozycji i odsyłaczy, indeksy, rodzaje rekordów i ich
powiązania
• Hasło opisu bibliograﬁcznego w OPAC: rodzaje haseł (osobowe, nazwa ciała
zbiorowego, nazwa imprezy, tytułu ujednoliconego); zasady formułowania i
doboru haseł. Kartoteka haseł wzorcowych
• Formaty MARC
• Format MARC 21 a zasady katalogowania
• Ujednolicone zasady katalogowania – ISBD, RDA
• Współczesne modele danych: FRBR, RDF, BIBFRAME, Linked Data
• SOI dla dokumentów elektronicznych: Dublin Core i inne

W1, W2, W3, W4, K1, K2

2.

• Cechy formalno-wydawnicze książek, wydawnictw ciągłych, ﬁlmów,
dokumentów dźwiękowych i elektronicznych; deﬁnicja i cel katalogowania;
międzynarodowe zasady katalogowania, polskie normy i przepisy katalogowania;
współpraca bibliotek w zakresie ujednolicania sposobów katalogowania; struktura
opisu bibliograﬁcznego wg drugiego stopnia szczegółowości, jednostki opisu;
sporządzanie opisów bibliograﬁcznych książek na karcie katalogowej
• Rodzaje haseł opisu bibliograﬁcznego (osobowe, korporatywne, tytułowe, hasła
złożone); prezentacja rekordów khw w Narodowym Uniwersalnym Katalogu
Centralnym NUKAT; zasady doboru haseł do opisu
• Struktura rekordu bibliograﬁcznego w formacie MARC 21
• Zasady pracy w bazie szkoleniowej IINiB przy pomocy klienta Virtua, tworzenie
nowego rekordu w formularzu, kopiowanie haseł wzorcowych, zapisywanie
rekordu na dysku, przesyłanie rekordu do bazy (bufora) i dołączanie do bazy
bibliograﬁcznej, modyﬁkacja istniejących rekordów
• Sporządzanie rekordów bibliograﬁcznych dla różnych typów dokumentów
(zwartych, ciągłych i AV) i ich jednostek. Praca z instrukcjami dostępnymi na
stronie katalogu centralnego NUKAT

W4, U1, U2, U3, U4, K1,
K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia
przedmiotowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na obecność na
zajęciach (dopuszczalna jedna nieobecność) oraz zaliczenie
kolokwium z oceną pozytywną

wykład

zaliczenie pisemne

ćwiczenia

Warunkiem uzyskania zaliczenia laboratorium jest uczestnictwo
zaliczenie na ocenę, projekt w zajęciach (dopuszczalna jedna nieobecność), zaliczenie
kolokwium oraz wykonanie zadanych opisów bibliograﬁcznych.

Sylabusy
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Języki informacyjno-wyszukiwawcze i indeksowanie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie informacją

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cda72a5f1cdc

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach,
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Klasyﬁkacja ISCED
0322Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i
archiwistyka

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Wiedza: • Zapoznanie studentów z : - relacjami między teorią jiw a językoznawstwem, w tym z lingwistycznymi
podstawami języków informacyjno-wyszukiwawczych; - specjalistyczną terminologią dotyczącą struktury, funkcji,
typologii, oceny, opracowywania rzeczowego, wykorzystania oraz posługiwania się współczesnymi jiw; - miejscem
i uwarunkowaniami jiw w systemie informacyjno-wyszukiwawczym; - dotychczasowym dorobkiem teorii języków
informacyjno-wyszukiwawczych, w tym najważniejszymi historycznymi i aktualnymi faktami i ustaleniami
dotyczącymi rozwoju teorii jiw oraz najważniejszych jiw; - funkcjami i strukturą różnych jiw; - stosowaną
pragmatykę ogólną i szczegółową następujących jiw: język słów kluczowych, język deskryptorowy, Uniwersalna
Klasyﬁkacja Dziesiętna; - metodami i parametrami oceny jiw; - współczesnymi tendencjami rozwoju i zastosowań
jiw; Kształtowanie u studentów odpowiednich umiejętności w zakresie: - samodzielnego analizowania, oceny
i opisu struktur i funkcji jiw wykorzystywanych w systemach tradycyjnych i zautomatyzowanych, w tym
w Internecie; - analizowania tekstu dokumentu w zależności od specyﬁki i rodzaju opracowania rzeczowego; sporządzania charakterystyk/instrukcji wyszukiwawczych dokumentu/pytania w wybranym jiw; - posługiwania się
lingwistycznymi narzędziami opracowywania rzeczowego dokumentów i informacji takimi, jak: język słów
kluczowych, język deskryptorowy, Uniwersalna Klasyﬁkacja Dziesiętna, - identyﬁkowania poszczególnych typów
jiw. oraz ich elementy i cech; - samodzielnego i efektywnego korzystania w jiw ze współczesnych technologii
informacyjnych i komunikacyjnych; - krytycznego myślenia i samodzielności intelektualnej w zakresie jiw; odpowiedniego poziomu lingwistycznej erudycji w zakresie jiw. Kształtowanie u studentów odpowiednich
kompetencji społecznych w zakresie: - konieczności permanentnego poszerzania swojej wiedzy i rozwijania
swoich umiejętności stosownie do zmieniających się warunków oraz potrzeb rynku pracy w sferze zarządzania
informacją, a szczególnie w obszarze nauki i kultury.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

- relacje między teorią jiw a językoznawstwem, w tym
lingwistyczne podstawy języków informacyjnowyszukiwawczych; - oraz poprawnie posługuje się
specjalistyczną terminologią dotyczącą struktury,
funkcji, typologii, oceny, opracowywania rzeczowego,
wykorzystania oraz posługiwania się współczesnymi
jiw; - miejsce i uwarunkowania jiw w systemie
informacyjno-wyszukiwawczym; - dotychczasowy
dorobek teorii języków informacyjnowyszukiwawczych, w tym najważniejsze historyczne
i aktualne fakty i ustalenia dotyczące rozwoju teorii jiw
oraz najważniejszych jiw; - funkcje i strukturę różnych
jiw; - obecnie stosowaną pragmatykę ogólną
i szczegółową następujących jiw: język słów
kluczowych, język deskryptorowy, Uniwersalna
Klasyﬁkacja Dziesiętna; - metody i parametry oceny
jiw; - współczesne tendencje rozwoju i zastosowań jiw;

ZIN_K1_W01,
ZIN_K1_W02,
ZIN_K1_W03,
ZIN_K1_W04,
ZIN_K1_W07,
ZIN_K1_W08

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

- samodzielnie: analizować, oceniać i opisywać
strukturę i funkcje jiw wykorzystywanych w systemach
tradycyjnych i zautomatyzowanych, w tym
w Internecie; - analizować tekst dokumentu
w zależności od specyﬁki i rodzaju opracowania
rzeczowego; - sporządzić charakterystykę/instrukcję
wyszukiwawczą dokumentu/pytania w wybranym jiw; posługiwać się lingwistycznymi narzędziami
opracowywania rzeczowego dokumentów i informacji
takimi, jak: język słów kluczowych, język
deskryptorowy, Uniwersalna Klasyﬁkacja Dziesiętna, identyﬁkować poszczególne jiw. oraz ich elementy; samodzielnie i efektywnie korzystać w posługiwaniu
się jiw ze współczesnych technologii informacyjnych
i komunikacyjnych; - zdobyć umiejętność krytycznego
myślenia i samodzielność intelektualną w zakresie jiw;
- uzyskać odpowiedni poziom lingwistycznej erudycji
w zakresie jiw.

ZIN_K1_U03,
ZIN_K1_U05, ZIN_K1_U09

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
raport

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

permanentnego poszerzania swojej wiedzy i rozwijania
swoich umiejętności stosownie do zmieniających się
warunków oraz potrzeb rynku pracy w sferze
zarządzania informacją, a szczególnie w obszarze
nauki i kultury.

ZIN_K1_K01, ZIN_K1_K03, egzamin pisemny,
ZIN_K1_K05
zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie pracy semestralnej

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

przeprowadzenie badań literaturowych

15

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do zajęć

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Wykład:
I. Teoria języków informacyjno-wyszukiwawczych:
• Lingwistyczne podstawy jiw.
• Deﬁnicje: strukturalna i funkcjonalna jiw.
• Systemy: leksykalny i słownikowy jiw.
• Systemy: semantyczny i relacyjny jiw.
• Systemy gramatyczne jiw.
• Systemy transformacyjne jiw.
• Systemy pragmatyczne jiw.

1.

II. Porównywanie i ocena języków informacyjno-wyszukiwawczych:
• Wybrane typologie jiw.
• Przegląd jiw – języki słów kluczowych i języki deskryptorowe.
• Przegląd jiw – języki klasyﬁkacyjne, w tym klasyﬁkacje tematyczne.
• Przegląd jiw – języki kodów semantycznych i języki syntagmatyczne.
• Przegląd jiw – języki opisu formalnego (opisu bibliograﬁcznego, cytowań
bibliograﬁcznych, metadanych).
• Przegląd jiw – języki prostych systemów faktograﬁcznych.
• Sposoby i parametry oceny jiw.
• Współczesne tendencje rozwoju i wykorzystywania jiw.

W1, U1, K1

Ćwiczenia – Indeksowanie: warsztaty posługiwania się wybranymi jiw.
1. (JIW1) Języki słów kluczowych i języki deskryptorowe;
• Miejsce języków słów kluczowych i deskryptorowych w JIW
• Indeksowanie swobodne i kontrolowane przy użyciu języka słów kluczowych
• Słowa kluczowe w Internecie
• Tezaurus jako słownik języka deskryptorowego
• Indeksowanie współrzędne
• Przykłady języków deskryptorowych
2. (JIW2) Uniwersalna Klasyﬁkacja Dziesiętna.
• Słownik UKD w postaci drukowanej oraz Kartoteka Haseł Wzorcowych UKD w
Bibliotece Narodowej.
• Charakteryzowanie treści dokumentów przy pomocy symboli prostych,
rozwiniętych i złożonych.
• Opis poziomy UKD stosowany w „Przewodniku Bibliograﬁcznym”.
Jednolitość opracowania rzeczowego na przykładzie różnych typów dokumentów.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, Metoda sytuacyjna, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia laboratoryjne, metody e-learningowe, ćwiczenia
przedmiotowe, konsultacje

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

wykład

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny,
raport

Każdy student obowiązkowo w ramach wykładów pisemnie opracowuje
analizę jiw stosowanych w wybranym systemie informacyjnowyszukiwawczym/bibliotece (około 10 standardowych stron
komputeropisu) lub wybiera i opracowuje streszczenie wybranego
artykułu w języku angielskim omawiającego problematykę jiw
opublikowanego po 2010 r. Decyzja co do przedmiotu opracowania
należy do wykładowcy i dotyczy wszystkich studentów w danym roku
akademickim. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest również
uzyskanie zaliczenia z każdej części ćwiczeń potwierdzone wpisem w
USOS-ie uśrednionej oceny. Egzamin jest egzaminem kodowanym,
sprawdzającym wiedzę i umiejętności z tego przedmiotu. Obejmuje on
całość problematyki jiw (wykłady, ćwiczenia). Zakres egzaminu określa
podstawowa literatura przedmiotu oraz literatura dotycząca zagadnień
szczegółowych podawana przez prowadzących poszczególne ćwiczenia.
Warunkiem zdania egzaminu pisemnego jest uzyskanie minimum 51%
możliwych punktów.

zaliczenie na ocenę

Warunkiem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń jest uczestnictwo i aktywny
udział w zajęciach (dopuszczalna 1 nieobecność na każdym z rodzajów
ćwiczeń) oraz zaliczenie kolokwium (część praktyczna – w zależności od
części ćwiczeń). Ocenie podlega obecność i aktywny udział w zajęciach
(ocenianie ciągłe). Szczegółowe warunki zaliczenia laboratorium
określają prowadzący. Koordynator przedmiotu wpisuje do protokołu
zaliczenia przedmiotu USOS uśrednioną ocenę ze wszystkich części
ćwiczeń jiw w danym semestrze. Wpis ten jest niezbędny, aby
przystąpić do egzaminu z tego przedmiotu Obowiązuje następująca
skala ocen (1-100 pkt.): • 0-51 pkt. – ocena ndst • 52-61 pkt. – ocena
dst • 62-71 pkt. – ocena + dst • 72-81 pkt. – ocena db • 82-91 pkt. –
ocena + db • 92-100 pkt. – ocena bdb Ocenie podlega: • obecność i
aktywny udział w zajęciach (ocenianie ciągłe)– 0-40 pkt. projekt
indywidualny lub grupowy (baza danych, projekt serwisu WWW)– 0-60
pkt.
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Kolekcje zasobów informacyjnych i kultura książki w dziejach 2
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie informacją

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cda72a62ba53

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach, Historia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0322Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i
archiwistyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z warunkami funkcjonowania instytucji książki w XIX i pierwszej połowie XX wieku;

C2

Przekazanie studentom wiedzy o dziejach najważniejszych instytucji książki (wydawnictwa, księgarnie, drukarnie,
biblioteki) w XIX i XX wieku i ich roli w komunikowaniu społecznym

C3

Zapoznanie studentów ze zmianami jakim podlegała książka w ciągu XIX i początku XX wieku wartości
informacyjnej poszczególnych jj elementów

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

w podstawowym zakresie historię, cele, organizację,
funkcjonowanie, otoczenie społeczne oraz rolę
wybranych instytucji książki, kolekcji (zbiorów)
zasobów informacyjnych w XIX i XX wieku oraz książki
jako wytworu i narzędzia kultury i komunikacji
społecznej

ZIN_K1_W13

egzamin pisemny

W2

• Student zna i rozumie podstawową terminologią
naukową z obszaru działalności bibliotecznej,
wydawniczo-księgarskiej i drukarskiej

ZIN_K1_W02

egzamin pisemny

W3

specyﬁkę historycznych procesów zarządzania
kolekcjami informacji (w tym procesów bibliotecznych)
oraz związanych z książką i wybranymi innymi
obiektami informacyjnymi

ZIN_K1_W09

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

• Student potraﬁ samodzielnie zdobywać nową wiedzę
w zakresie historii zarządzania informacją, w tym
działalności bibliotecznej oraz wydawniczej
i księgarskiej, w oparciu o właściwe kanały informacji

ZIN_K1_U03

egzamin pisemny

U2

ocenić na tle dziejów przemiany, identyﬁkuje
przyczyny hamujące oraz stymulujące rozwój instytucji ZIN_K1_U05
książki

egzamin pisemny

U3

ocenić udział różnych obiektów informacyjnych
i kolekcji informacji, szczególnie bibliotek i książki,
w historii komunikacji społecznej w XIX i pierwszej
połowie XX wieku

ZIN_K1_U05

egzamin pisemny

K1

określenia znaczenia działalności bibliotecznej
i wydawniczo-księgarskiej, dla zachowania
świadomości narodowej w okresie zaborów oraz II
wojny światowej

ZIN_K1_K05

egzamin pisemny

K2

• Student jest gotów do określenia roli bibliotek
i innych instytucji książki w odbudowie państwowości
polskiej po odzyskaniu niepodległości oraz specyﬁki
ich działalności w okresie PRL

ZIN_K1_K05

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

45

przygotowanie do egzaminu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

uczestnictwo w egzaminie

3

konsultacje

2

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przemiany w drukarstwie XIX wieku i ich wpływ na książkę; książka przemysłowa i
artystyczna

W2, U2, K1

2.

Zmiany cech wydawniczych książki w XIX wieku oraz ukształtowanie się typów
wydawniczych w XIX wieku i ich późniejsza kontynuacja (encyklopedie, serie,
literatura popularna, literatura dla ludu, czasopisma ilustrowane, naukowe)

W2, W3, U2

3.

Wybrane instytucje wydawnicze XIX i XX wieku oraz repertuar wydawniczy tego
okresu

W1, U1, U2, K1

4.

Funkcje bibliotek różnego typu oraz ich rola w komunikowaniu społecznym w XIX i
pierwszej połowie XX wieku

W3, U3, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
warunkiem zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 51% poprawnych
odpowiedzi na egzaminie
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Estetyka a informacja
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie informacją

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cda72a9e834b

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0322Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i
archiwistyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z koncepcjami estetycznymi, które są pomocne przy przygotowywaniu
i ocenianiu zarówno samej informacji, jak i systemów informacyjnych. Jednocześnie zostaną zaprezentowane
analizy dostępnych online systemów informacyjnych o sztuce, jak i platform społecznościowych, generujących
rozwój sztuki. Dodatkowo omówione będą portale związane z najnowszymi mediami, sztuką wirtualną, net-artem
itp.

C2

Nacisk położony zostanie na różnorodne aspekty odbioru rzeczywistego dzieła oraz jego wirtualnego
odpowiednika (medium, które zmienia estetykę). Omówiona zostanie także koncepcja Lva Manovicha, który
przedstawił strukturę bazy danych jako model dla analiz współczesnej sztuki, nowych mediów (obiekt, który staje
się kryterium oceny, także estetycznej).

C3

W trakcie zajęć laboratoryjnych zostaną przedstawione różne systemy informacyjne związane ze sztuką, których
funkcje rozciągają się od informowania i promowania, aż po tworzenie z danych materiałów nowych dzieł sztuki.
Studenci będą sami przygotowywać i przeprowadzać ocenę wybranych portali.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

koncepcje estetyczne, które mogą być zastosowane
przy analizowaniu zarówno samej informacji, jak
i systemów informacyjnych (dane, struktura,
funkcjonalność)

ZIN_K1_W04,
ZIN_K1_W06,
ZIN_K1_W07,
ZIN_K1_W12

zaliczenie

W2

poprawną terminologię z tego obszaru

ZIN_K1_W02,
ZIN_K1_W12

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

W3

cechy estetyczne brane obecnie pod uwagę przy
projektowaniu i ocenie systemów informacyjnych,
takie jak: porządek, czystość formy, uniwersalność,
minimalizm środków, uogólnienia, abstrakcje itp.
(wiedza na temat działalności badawczej) oraz potraﬁ
je scharakteryzować

ZIN_K1_W06,
ZIN_K1_W09,
ZIN_K1_W12

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

W4

sposoby oceniania danych, w odniesieniu do ich
funkcji estetycznej: jakość multimediów, tekstu,
adekwatności treści do formy itp.

ZIN_K1_W08,
ZIN_K1_W12

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

ocenić informację oraz systemy informacyjne pod
kątem ich estetyki

ZIN_K1_U01, ZIN_K1_U05

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

U2

przygotować plan działań związanych
z projektowaniem i oceną estetyczną systemu
informacyjnego zwłaszcza odnoszącego się do sztuki

ZIN_K1_U05

zaliczenie na ocenę

U3

skonstruować schemat oraz sporządzić dokumentację
z badań wybranych systemów informacyjnych

ZIN_K1_U05

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

U4

na podstawie lektury samodzielnie poszerzać wiedzę
na temat wybranych aspektów estetyki informacji

ZIN_K1_U05, ZIN_K1_U07

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

zaakceptowania konieczności oceniania zarówno
informacji, jak i systemów informacyjnych, także przez
ich cechy estetyczne

K2

rozumienia różnorodności samych systemów, która
zależy także od przyjętych w konkretnych
ZIN_K1_K01, ZIN_K1_K05
społeczeństwach wartości estetycznych (ugruntowanie
społeczne).

ZIN_K1_K01, ZIN_K1_K03, zaliczenie na ocenę,
ZIN_K1_K05
zaliczenie

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

15

przygotowanie projektu

20

Sylabusy
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przygotowanie ekspertyzy

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

rozwiązywanie zadań

10

przygotowanie do ćwiczeń

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
110

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Estetyka informacji - zagadnienia wstępne (piękno, brzydota, synonimy piękna)

W1, W2, W3, W4

2.

Estetyka a nauka o informacji

W1, W2, W3, W4

3.

Oceny estetyczne systemów informacyjnych (szeroko rozumianych)

W3, W4, U1, U2, U3, U4,
K1, K2

4.

Aspekty odbioru rzeczywistego dzieła oraz jego wirtualnego odpowiednika
(medium, które zmienia estetykę). Koncepcja Lva Manovicha (baza danych jako
model dla analiz współczesnej sztuki, nowych mediów).

W1, W2, W3, W4, U3, K1,
K2

5.

Systemy informacyjne o sztuce, platformy społecznościowe generujące rozwój
sztuki, portale związane z najnowszymi mediami, sztuką wirtualną, net-artem itp.

W3, W4, U1, U2, U3, U4,
K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe, ćwiczenia
przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie uczestnictwa i
aktywności na zajęciach oraz realizacji opracowania na wybrany temat.
Dodatkowymi kryteriami oceny są: terminowość wykonania zadań oraz
dostosowanie się do wymagań dotyczących sposobu ich wykonania,
określonych przez prowadzącego zajęcia. Metody kształtujące dla oceny
ciągłej to: - bieżąca ocena i ewentualna korekta realizacji zadań
wykonywanych w trakcie laboratoriów (analiza systemów
informacyjnych) - dyskusja oceniająca po wykonaniu wszystkich zadań
przez studentów - przygotowane przez studentów opracowania na
wybrany temat. Metody podsumowujące: - ostateczna, końcowa ocena
wykonania zadań oraz opracowania, w tym zgodności z zaleceniami.

wykład

zaliczenie

ćwiczenia

Zaliczenie na ocenę. Zaliczenie na podstawie aktywnego uczestnictwa,
zaliczenie na ocenę realizacji zadań oraz przygotowanego opracowania i recenzji z
przeczytanej publikacji.

Sylabusy
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Media społecznościowe w zarządzaniu informacją
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie informacją

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cda72aa28002

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0322Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i
archiwistyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest wyposażanie studentów w wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne z zakresu
używania mediów społecznościowych w różnych aspektach działania organizacji - w promocji, usługach, handlu
oraz w działalności PR.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

dorobek bibliologii i informatologii oraz dyscyplin
ZIN_K1_W01,
pokrewnych, w tym wybrane humanistyczne aspekty
dorobku nauk o zarządzaniu, w zakresie wykorzystania ZIN_K1_W02,
ZIN_K1_W03
nowych narzędzi informacyjno-komunikacyjnych
w zarządzaniu informacją w organizacji

zaliczenie na ocenę

W2

główne obszary zastosowania mediów
społecznościowych w zarządzaniu informacją

ZIN_K1_W07

zaliczenie na ocenę

W3

szanse i zagrożenia związane z wykorzystaniem
mediów społecznościowych w zarządzaniu informacją

ZIN_K1_W03

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

krytycznie analizować przykłady dobrych i złych
praktyk w zakresie wykorzystania mediów
społecznościowych w organizacji

ZIN_K1_U03, ZIN_K1_U05

zaliczenie na ocenę

U2

proponować innowacyjne rozwiązania w zakresie
rozwiązywania wybranych problemów profesjonalnych

ZIN_K1_U05

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

rozumienia wpływu nowych narzędzi informacyjnokomunikacyjnych na zmiany w sposobach zarządzania
informacją w organizacji

ZIN_K1_K01

zaliczenie na ocenę

K2

stałego uzupełniania swojej wiedzy i samokształcenia

ZIN_K1_K01

zaliczenie na ocenę

K3

akceptowania konieczności wykonywania
powierzonych mu zadań w sposób rzetelny
i terminowy

ZIN_K1_K02, ZIN_K1_K03

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie projektu

40

konsultacje

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Web 2.0, media społecznościowe, wikinomia, crowdsoucing, crowdfunding,
collective intelligence – istota zjawisk, stan badań z perspektywy zarządzania
informacją i dyscyplin pokrewnych, rola w zarządzaniu informacją w organizacji

W1, W2

2.

Media społecznościowe jako narzędzie promocji oferty organizacji

W2, U1, U2, K1

3.

Media społecznościowe w działalności usługowej

W2, U1, U2, K1

4.

F-commerce i inne zastosowania mediów społecznościowych w handlu

W2, U1, U2, K1

5.

Media społecznościowe w organizacji wewnętrznych procesów ﬁrmy, w tym
społecznościowe systemy zarządzania projektami

W2, U1, U2, K1

6.

Media społeczościowe jako narzędzia budowy wizerunku organizacji i osób,
autokreacja i autopromocja w mediach społecznościowych

W2, W3, U1, U2, K1

7.

Monetyzacja i profesjonalizacja mediów społecznościowych. Content creator jako
nowy zawód

U1, U2, K1

8.

Szanse i zagrożenia związane z wykorzystaniem mediów społecznościowych w
organizacji. Zarządzanie sytuacją kryzysową w mediach społecznościowych –
przykłady dobrych i złych praktyk

W3, U1, U2, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody elearningowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
uzyskanie zaliczenia na ocenę pozytywną na podstawie projektu
zaliczeniowego oraz obecności na zajęciach (dozwolone 2 nieobecności)
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Zbiory specjalne i rynek antykwaryczny
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie informacją

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cda72aa5aeea

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0322Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i
archiwistyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Przekazanie wiedzy na temat rynku antykwarycznego w Polsce, jego instytucji, uwarunkowań i funkcji, poznanie
różnych form wtórnego obrotu książką, w tym za pośrednictwem tradycyjnych aukcji książek i serwisów
internetowych, charakterystyka zbiorów specjalnych jako zbiorów bibliotecznych i asortymentu antykwarycznego
oraz kształtowanie umiejętności w zakresie oceny wartości i wyceny książek

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

podstawową terminologię profesjonalną dotyczącą
ZIN_K1_W02
zbiorów specjalnych i rynku antykwarycznego w Polsce

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W2

kategorie zbiorów specjalnych w bibliotekach oraz
stanowiących asortyment antykwaryczny

ZIN_K1_W09

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W3

czynniki mające wpływ na tworzenie i kształtowanie
się kolekcji zbiorów specjalnych

ZIN_K1_W07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W4

podstawowe zasady gromadzenia, przechowywania,
opracowania i udostępniania zbiorów specjalnych
w bibliotekach

ZIN_K1_W08

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W5

czynniki wpływające na działalność antykwariatów
jako podmiotów na rynku książki

ZIN_K1_W07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W6

w podstawowym zakresie historię, cele, organizację
i działalność czołowych antykwariatów w Polsce

ZIN_K1_W13

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W7

kanały dystrybucji i sprzedaży książki antykwarycznej
i używanej, sposoby organizacji kupna i sprzedaży
oraz zasady wyceny książek

ZIN_K1_W13

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U1

posługiwać się adekwatnymi źródłami informacji
pozwalającymi ustalić wartość historyczną i materialną ZIN_K1_U01
zbiorów specjalnych, w tym szczególnie dawnej książki

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

U2

rozpoznać podstawowe kategorie bibliotecznych
zbiorów specjalnych i określić ich specyﬁkę

ZIN_K1_U05

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

U3

dokonać wstępnej wyceny książki antykwarycznej

ZIN_K1_U05

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

U4

przygotować katalog aukcyjny oraz zaplanować akcję
promocyjną antykwariatu i jego oferty

ZIN_K1_U06

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

U5

wykorzystać współczesne technologie informacyjne
i komunikacyjne przydatne w monitoringu i badaniach
rynku antykwarycznego w Polsce

ZIN_K1_U04

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

U6

porównać i analizować różne rozwiązania praktyczne
związane z organizacją obrotu książki dawnej
i używanej

ZIN_K1_U05

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

akceptować wartość zbiorów specjalnych, książki
dawnej i antykwarycznej jako ważnego składnika
dziedzictwa kulturowego

ZIN_K1_K05

zaliczenie

K2

uczestniczyć w różnych działaniach związanych
z rynkiem antykwarycznym i biblioﬁlskim

ZIN_K1_K06

zaliczenie

K3

systematycznie rozwijać wiedzę i umiejętności
w zakresie dawnej książki i zbiorów specjalnych

ZIN_K1_K01

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta
konwersatorium

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
15
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ćwiczenia

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

przygotowanie referatu

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

4

przygotowanie do ćwiczeń

8

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

8

przeprowadzenie badań literaturowych

8

przygotowanie do zajęć

8

analiza badań i sprawozdań

8

konsultacje

6

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wtórny rynek książki w Polsce, terminologia, segmentacja, źródła informacji, stan

W1, U1

2.

Antykwariaty książkowe - rodzaje, asortyment, działalność, funkcje, czołowe
antykwariaty polskie

W5, W6

3.

Asortyment antykwaryczny jako przedmiot handlu. Cechy, typologie, kryteria
wyceny

W7, U1, K1

4.

Aukcja jako forma obrotu książką na wtórnym rynku. Katalogi aukcyjne.
Internetowe serwisy notowań aukcyjnych

W1, W7

5.

Kategorie zbiorów specjalnych w bibliotekach, terminologia, specyﬁka, źródła
informacji

W1, W2, W3

6.

Wybrane kategorie zbiorów specjalnych jako przedmiot obrotu na rynku
antykwarycznym

W3, W7, U2

7.

Aukcja antykwaryczna: organizacja, przebieg, udział w dwóch aukcjach
antykwarycznych

U4, U6

8.

Katalogi aukcyjne: kompozycja wydawnicza i funkcje, warsztaty: projekt katalogu
aukcyjnego

U4

9.

Kryteria wyceny książki - studium przypadku

U3

10.

Imprezy targowe: udział w Targach Książki w Krakowie

U6, K2

Sylabusy
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11.

Promocja książki, bibliotek i czytelnictwa - udział w Małopolskim Forum Bibliotek

U6, K2

12.

Promocja rynku książki i jej instytucji - udział w imprezie towarzyszącej Targom
Książki w Krakowie

U5, K2

13.

Charakterystyka wybranej kategorii zbiorów specjalnych - na przykładzie Biblioteki
W4, U2, K3
Jagiellońskiej

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Oceną ostateczną jest ocena z konwersatorium. Warunkiem
uzyskania zaliczenia modułu jest: - uczestnictwo w zajęciach
(dopuszczalna jedna nieobecność na konwersatorium i jedna na
ćwiczeniach) - udział w zajęciach i warsztatach terenowych wykonanie i zaliczenie pracy zespołowej Ocenie podlega: - obecność
na zajęciach: 10 pkt - aktywny udział w zajęciach (ocenianie ciągłe):
20 pkt - obecność i aktywny udział w warsztatach terenowych: 40
pkt - wykonanie i prezentacja zadania zespołowego: 30 pkt
Zaliczenie modułu może uzyskać student, który otrzymał łącznie co
najmniej 52 pkt. Skala ocen: (dotyczy konwersatorium): 0-51 ndst
52-61 dst 62-71 +dst 72-81 db 82-91 + db 92-100 bdb

ćwiczenia

zaliczenie

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest udział we wszystkich formach zajęć
terenowych i warsztatowych oraz przedstawienie sprawozdania z ich
przebiegu

Sylabusy
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Zarządzanie informacją w bibliotekach i ośrodkach informacji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie informacją

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZIN00S.180.5cd42d6f49d5e.19

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach, Informatyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0322Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i
archiwistyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Przekazanie wiedzy z zakresu zarządzania informacją w bibliotekach,w tym o aktualnie stosowanej metodyce
wykonywania zadań, normach, procedurach, narzędziach, technologiach i dobrych praktykach stosowanych
w praktyce działalności bibliotecznej.

C2

Zapoznanie studentów z programami i systemami zintegrowanymi, ich funkcjami, usługami, strukturami, a także
możliwościami zarządzania różnymi rodzajami dokumentów oraz danych/informacji cyfrowych.

C3

Zaprezentowanie i wyjaśnienie metod pracy z użytkownikami bibliotek i innych ośrodków informacji oraz
określenie zakresów działań administratorów, deweloperów, bibliotekarzy oraz twórców kontentu cyfrowego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

podstawową problematykę współczesnego
zarządzania informacją w bibliotekach w kontekście
teoretycznym i praktycznym,

ZIN_K1_W01

egzamin pisemny

W2

podstawową terminologię naukową z zakresu
bibliotekarstwa, a zwłaszcza zarządzania informacją
w bibliotekach oraz poprawnie się nią posługuje

ZIN_K1_W02

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W3

aktualne trendy, dylematy i oczekiwania związane
działalnością badawczą i profesjonalną w zakresie
zarządzania informacją w bibliotekach, a zwłaszcza
w systemach bibliotecznych

ZIN_K1_W04,
ZIN_K1_W13

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W4

podstawowe prawne i ekonomiczne uwarunkowania
działalności informacyjnej

ZIN_K1_W04,
ZIN_K1_W10,
ZIN_K1_W13

egzamin pisemny

W5

aktualnie stosowaną metodykę wykonywania zadań,
normy, procedury, narzędzia, technologie i dobre
praktyki stosowane w praktyce działalności
bibliotecznej

ZIN_K1_W03,
ZIN_K1_W07,
ZIN_K1_W08

egzamin pisemny

W6

metody pracy z użytkownikami bibliotek i innych
ośrodków informacji

ZIN_K1_W04,
ZIN_K1_W07,
ZIN_K1_W08,
ZIN_K1_W09

egzamin pisemny

U1

realizować typowe zadania w obszarze gromadzenia,
opracowania i udostępniania zbiorów i informacji
we współczesnych bibliotekach różnego typu, w tym
w bibliotekach cyfrowych i wirtualnych

ZIN_K1_U01,
ZIN_K1_U04, ZIN_K1_U05

zaliczenie na ocenę

U2

efektywnie wykorzystywać współczesne technologie
informacyjne i komunikacyjne, typowe dla działalności
informacyjnej i bibliotecznej

ZIN_K1_U05

zaliczenie na ocenę

U3

opracować ogólny projekt komputeryzacji procesów
bibliotecznych

ZIN_K1_U01, ZIN_K1_U04

zaliczenie na ocenę

K1

uświadomienia sobie konieczności permanentnego
rozwijania swojej wiedzy i umiejętności w odpowiedzi
na zmieniające się warunki wykonywania zawodów
związanych z działalnością informacyjną i biblioteczną

ZIN_K1_K01, ZIN_K1_K03

zaliczenie na ocenę

K2

wyrobienia w sobie postawy odpowiedzialności
i systematyczności w realizacji zadań bibliotek

ZIN_K1_K02, ZIN_K1_K03,
zaliczenie na ocenę
ZIN_K1_K04

K3

stosowania najnowszych rozwiązań technologii
informacyjnej w organizacji wszystkich procesów
bibliotecznych.

ZIN_K1_K01

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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wykład

15

ćwiczenia

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do ćwiczeń

40

przygotowanie do egzaminu

20

uczestnictwo w egzaminie

1

konsultacje

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
141

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Modele komputeryzacji bibliotek. Składniki komputeryzacji: dane,
oprogramowanie, sprzęt, sieć.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6

2.

Historia komputeryzacji bibliotek i ośrodków informacji.

W1, U3, K1, K3

3.

Metodyka automatyzacji procesów: gromadzenia, opracowania, udostępniania
oraz przekazywania informacji

W3, U1, U2, U3, K1, K2,
K3

4.

Funkcje podstawowe i pomocnicze w programach oraz zautomatyzowanych
systemach bibliotecznych. Moduły i ich funkcje

W3, U1, U2, U3, K1, K2,
K3

5.

Rynek oprogramowania bibliotecznego w Polsce. Programy biblioteczne oraz
zintegrowane systemy biblioteczne stosowane w bibliotekach polskich: przegląd
(MAK, Mak+, ISIS, Sowa, Mol, Libra, Patron, Prolib, ALEPH, Alma, VTLS/Virtua,
Horizon, Tinlib, Innopac).

W3, W4, W5, W6, U2, U3,
K3

6.

Strony domowe bibliotek i ośrodków informacji jako źródła informacji; Protokół
Z39.50 i dostęp do katalogów bibliotek polskich oraz zagranicznych.

W3, U2, U3, K3

7.

Digitalizacja; dokumenty elektroniczne

W3, U2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe, ćwiczenia
przedmiotowe, analiza przypadków

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Informacje ogólne: Studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie
uczestnictwa i aktywności na zajęciach oraz realizacji zadań.
Dodatkowymi kryteriami oceny są: terminowość wykonania zadań oraz
dostosowanie się do wymagań dotyczących sposobu ich wykonania,
określonych przez prowadzącego zajęcia. Metody kształtujące dla oceny
ciągłej to: - bieżąca ocena i ewentualna korekta realizacji zadań
wykonywanych w trakcie ćwiczeń (analiza systemów informacyjnych) dyskusja oceniająca po wykonaniu wszystkich zadań przez studentów.
Metody podsumowujące: - ostateczna, końcowa ocena wykonania zadań,
w tym zgodności z zaleceniami. Warunkiem przystąpienia do egzaminu
jest wcześniejsze uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń. Oceną końcową jest
ocena z egzaminu. Egzamin uważa się za zdany w przypadku uzyskania
co najmniej 51% punktów.

wykład

egzamin pisemny

ćwiczenia

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest uczestnictwo w zajęciach
(dopuszczalna jedna nieobecność), aktywny w nich udział (dyskusja,
wykonywanie zadań, omawianie lektur). Ocenie podlega: - obecność i
aktywny udział w zajęciach – 0-30 pkt. - wykonywanie zadań – 0-50 pkt. zaliczenie na ocenę
zadania domowe – 0-20 pkt. Obowiązuje następująca skala ocen (1 – 100
pkt.): 0-50 pkt – ocena ndst 51-60 pkt. – ocena dst 61-70 pkt. – ocena +
dst 71-80 pkt. – ocena db 81-90 pkt. – ocena + db 91-100 pkt. – ocena
bdb

Sylabusy
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Podstawy bibliotekarstwa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie informacją

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZIN00S.180.5cd42d6f6d18e.19

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0322Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i
archiwistyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy na temat polskich bibliotek, ich rodzajów, organizacji i działalności, poznanie podstawowych
procesów bibliotecznych, charakterystyka otoczenia społecznego bibliotek oraz ich zadań i funkcji

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

podstawy prawne i organizacyjne działalności bibliotek
w Polsce

ZIN_K1_W10

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę
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W2

rodzaje bibliotek, ich zadania i funkcje społeczne

ZIN_K1_W13

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W3

podmioty działające w otoczeniu społecznym bibliotek
oraz ich wzajemne reacje

ZIN_K1_W09

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W4

podstawowe zasady organizacji i zarządzania
zasobami bibliotecznymi

ZIN_K1_W08

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W5

podstawowe procesy biblioteczne oraz typologię
i charakterystykę poszczególnych grup użytkowników
bibliotek

ZIN_K1_W13

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W6

organizacje, media i programy wspomagające
działalność bibliotek

ZIN_K1_W13

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W7

terminologię związaną z książkami, wydawnictwami
ciągłymi, zbiorami specjalnymi

ZIN_K1_W02

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W8

podstawowe źródła informacji naukowej z obszaru
bibliotekarstwa oraz informacji profesjonalnej
z zakresu działalności bibliotecznej

ZIN_K1_W05

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W9

wzajemne oddziaływania bliższego i dalszego
otoczenia na działalność bibliotek

ZIN_K1_W09

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W10

aktualnie stosowaną metodykę wykonywania zadań,
procedury i dobre praktyki stosowane w praktyce
działalności bibliotecznej

ZIN_K1_W08

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zaplanować zorganizowanie biblioteki i określić jej
zadania

ZIN_K1_U05

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

U2

ocenić wartość informacyjną źródeł, systemów i usług
- w problematyce badawczej informacji naukowej
i bibliotekoznawstwa,

ZIN_K1_U01

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

U3

podjąć - w zespole - typowe zadania w obszarze
gromadzenia, opracowania i udostępniania zbiorów
i informacji we współczesnych bibliotekach różnego
typu

ZIN_K1_U05

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

U4

samodzielnie i efektywnie wykorzystywać współczesne
technologie informacyjne i komunikacyjne, typowe dla ZIN_K1_U01
działalności informacyjnej i bibliotecznej

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

U5

dokonać - w podstawowym zakresie - analizy
otoczenia społecznego bibliotek

ZIN_K1_U06

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

permanentnego rozwijania swojej wiedzy
i umiejętności w odpowiedzi na zmieniające się
warunki wykonywania zawodu bibliotekarza

ZIN_K1_K01

zaliczenie

K2

przyjęcia postawy odpowiedzialności
i systematyczności w realizacji zadań bibliotecznych
i informacyjnych

ZIN_K1_K02

zaliczenie

K3

stosowania najnowszych rozwiązań technologii
informacyjnej w organizacji wszystkich procesów
bibliotecznych

ZIN_K1_K04

zaliczenie

K4

aprobowania wartości leżących u podstaw kodeksu
etyki bibliotecznej

ZIN_K1_K05

zaliczenie

Sylabusy
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Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

ćwiczenia

30

przygotowanie do egzaminu

10

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do ćwiczeń

10

analiza aktów normatywnych

2

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

rozwiązywanie zadań problemowych

8

analiza problemu

8

wykonanie ćwiczeń

10

przygotowanie referatu

10

konsultacje

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

analiza badań i sprawozdań

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do problematyki. Deﬁnicja i typologia dokumentów. Kryteria
podziału bibliotek.

W2, W7, W8, U4

2.

Podstawy prawne działalności bibliotek w Polsce. Prawo biblioteczne

W1

3.

Organizacja systemu bibliotecznego w Polsce. Biblioteka Narodowa - centralna
biblioteka państwa. Status i rola Biblioteki Jagiellońskiej

W1

Sylabusy
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4.

Zadania i funkcje bibliotek naukowych, publicznych, szkolnych i pedagogicznych,
fachowych i zakładowych, obsługujących specjalne grupy użytkowników.

W2, U1, K2

5.

Gromadzenie zbiorów bibliotecznych. Polityka gromadzenia.Zbiory specjalne

W10, W5, K3

6.

Ewidencja i kontrola zbiorów bibliotecznych.

W10, W5, U3

7.

Organizacja zbiorów. Rodzaje układów księgozbioru.

W10, W5

8.

Ochrona i zabezpieczanie zbiorów.

W5, W7

9.

Klasyﬁkowanie i opracowanie.

W5, W7, U3

10.

Organizacja udostępniania zbiorów.

W5, U2, U3

11.

Otoczenie wewnętrzne (zasoby biblioteki)

W3, W4, W9, U5

12.

Otoczenie zewnętrzne bliższe i dalsze bibliotek

W3, W9

13.

Monitoring i analiza otoczenia bibliotek. Metody badań. Komunikacja biblioteki z
otoczeniem.

W8, W9, U5, K1

14.

Organizacje, stowarzyszenia, periodyki branżowe

W6, K4

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe,
ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
wykład

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny,
zaliczenie

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Warunkiem
przystąpienia do egzaminu jest wcześniejsze uzyskanie zaliczeń z
wykładów oraz ćwiczeń. Oceną końcową jest ocena z egzaminu.

zaliczenie na ocenę

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Warunkiem uzyskania
zaliczenia ćwiczeń jest uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalna
jedna nieobecność), aktywny w nich udział (dyskusja,
wykonywanie zadań, omawianie lektur). Ocenie podlega: obecność i aktywny udział w zajęciach – 0-30 pkt. - wykonywanie
zadań – 0-50 pkt. - zadania domowe – 0-20 pkt.
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Organizacja informacji i wiedzy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie informacją

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZIN00S.180.5cd42d6f91594.19

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach,
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Klasyﬁkacja ISCED
0322Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i
archiwistyka

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Wiedza: Zapoznanie studentów z: - pragmatyką następujących jiw: język haseł przedmiotowych Biblioteki
Narodowej, język haseł przedmiotowych KABA; - dotychczasowym dorobkiem, podstawowymi koncepcjami
i ustaleniami, metodami i zasadami projektowania, tworzenia, oceny i użytkowania wymienionych typów jiw
w działalności informacyjnej, bibliotecznej, wydawniczo-księgarskiej i archiwalnej; - specjalistyczną terminologią
dotyczącą struktury, funkcji, typologii, oceny, wykorzystania oraz posługiwania się współczesnymi jiw; systemami i metodami rzeczowego opracowywania/indeksowania dokumentów i informacji; - zasadami
prowadzenia tradycyjnych i nowoczesnych katalogów rzeczowych; - funkcjonowaniem kartotek wzorcowych
w zintegrowanym systemie bibliotecznym, w tym strukturą rekordu khw w formacie MARC21 i jego funkcjami
w zbiorze informacji; - korzyściami ze stosowania kartotek wzorcowych w systemach informacji o dokumentach; współczesne tendencje rozwoju i zastosowań jiw jako narzędzi organizacji informacji i wiedzy. Kształtowanie
u studentów odpowiednich umiejętności w zakresie: - analizy tekstów dokumentów w zależności od specyﬁki
i rodzaju opracowania rzeczowego; - sporządzania charakterystyk/instrukcji wyszukiwawczych
dokumentu/pytania w wymienionych jiw; - posługiwania się następującymi lingwistycznymi narzędziami
opracowywania rzeczowego dokumentów i informacji: język haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej, język
haseł przedmiotowych KABA; - tworzenia kartotek wzorcowch stosując zasady ujednolicania nazw i tytułów
w budowaniu rekordu hasła ujednoliconego oraz wyszukuje informacje w różnych źródłach i je ocenia pod kątem
ich przydatności w budowie khw; - posługiwania się kartoteką wzorcową jako typem słownika jiw,; - analizowania,
projektowania i tworzenia paranaturalnych i/lub sztucznych jiw oraz jiw dla systemów faktograﬁcznych; samodzielnego i efektywnego korzystania z jiw posługując się współczesnymi technologiami informacyjnymi
i komunikacyjnymi. Kształtowanie u studentów kompetencji społecznych: - świadomości konieczności
permanentnego poszerzania swojej wiedzy i rozwijania swoich umiejętności stosownie do zmieniających się
warunków oraz potrzeb rynku pracy w sferze zarządzania informacją, a także w obszarze nauki i kultury.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

- pragmatykę następujących jiw: język haseł
przedmiotowych Biblioteki Narodowej, język haseł
przedmiotowych KABA; - dotychczasowy dorobek,
podstawowe koncepcje i ustalenia, metody i zasady
projektowania, tworzenia, oceny i użytkowania
wymienionych typów jiw w działalności informacyjnej,
bibliotecznej, wydawniczo-księgarskiej i archiwalnej; specjalistyczną terminologię dotyczącą struktury,
funkcji, typologii, oceny, wykorzystania oraz
posługiwania się współczesnymi jiw; - systemy
i metody rzeczowego opracowywania/indeksowania
dokumentów i informacji; - zasady prowadzenia
tradycyjnych i nowoczesnych katalogów rzeczowych; sposoby funkcjonowania kartotek wzorcowych
w zintegrowanym systemie bibliotecznym, w tym
strukturę rekordu khw w formacie MARC21 i jego
funkcje w zbiorze informacji; - korzyści ze stosowania
kartotek wzorcowych w systemach informacji
o dokumentach; - współczesne tendencje rozwoju
i zastosowań jiw jako narzędzi organizacji informacji
i wiedzy.

ZIN_K1_W01,
ZIN_K1_W02,
ZIN_K1_W04,
ZIN_K1_W07,
ZIN_K1_W08,
ZIN_K1_W09

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

- analizować teksty dokumentów w zależności
od specyﬁki i rodzaju opracowania rzeczowego; sporządzać charakterystykę/instrukcję wyszukiwawczą
dokumentu/pytania w wymienionych jiw; - posługiwać
się następującymi lingwistycznymi narzędziami
opracowywania rzeczowego dokumentów i informacji:
język haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej,
język haseł przedmiotowych KABA; - tworzyć kartotekę
wzorcową stosując zasady ujednolicania nazw
i tytułów w budowaniu rekordu hasła ujednoliconego
oraz wyszukiwać informacje w różnych źródłach i je
ocenia pod kątem ich przydatności w budowie khw; posługiwać się kartoteką wzorcową jako typem
słownika jiw,; - analizować, projektować i tworzyć
paranaturalne i/lub sztuczne jiw oraz jiw dla systemów
faktograﬁcznych; - samodzielnie i efektywnie
korzystaćz jiw posługując się współczesnymi
technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi.

ZIN_K1_U01,
ZIN_K1_U03,
ZIN_K1_U05,
ZIN_K1_U07, ZIN_K1_U08

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
raport

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

permanentnego poszerzania swojej wiedzy i rozwijania
swoich umiejętności stosownie do zmieniających się
warunków oraz potrzeb rynku pracy w sferze
zarządzania informacją, a także w obszarze nauki
i kultury

ZIN_K1_K03, ZIN_K1_K04, egzamin pisemny,
ZIN_K1_K05, ZIN_K1_K06 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie pracy semestralnej

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do ćwiczeń

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Wykład
I. JIW w bibliotekarstwie.
• Struktury organizacji wiedzy, piśmiennictwa i zasobów informacyjnych.
• Problematyka klasyﬁkacji zbiorów bibliotecznych i informacji.
• Klasyﬁkacja nauk w aspekcie historycznym.
• Rozwój systemów klasyﬁkacji piśmiennictwa.
• Klasyﬁkacja piśmiennictwa w XX i XXI wieku.
• Systemy opracowania przedmiotowego.
• Jiw stosowane w katalogach OPAC, bibliograﬁach i indeksach.
• Aktualne problemy charakterystyki treściowej dokumentów.
II. Aktualne tendencje rozwoju i zastosowań jiw w Polsce i na świecie.
• Metodyka projektowania jiw.
• Polskie i zagraniczne ośrodki prac badawczych i projektowych w zakresie
języków informacyjno-wyszukiwawczych.
• Nowe rozwiązania w dziedzinie jiw: m.in. PRECIS, jiw systemów hiper- i
multimedialnych.
• Jiw a potrzeby informacyjne użytkowników informacji (taksonomie, folksonomie i
ontologie).
• Fasetowa organizacja współczesnych jiw.
• Indeksowanie w XXI wieku.
• Zjawisko hybrydyzacji we współczesnych jiw.

1.

Laboratorium – warsztaty posługiwania się poszczególnymi jiw. w organizacji
informacji i wiedzy.

W1, U1, K1

1. Język haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej:
• JHP BN jako język haseł przedmiotowych: rodzaje tematów i określników.
• Słownik JHP BN.
• Opisy jednokrotne i wielokrotne w JHP BN.
• Tematy geograﬁczne i toponimiczne w JHP BN.
• Opracowanie słowników i leksykonów.
• Hasło osobowe w JHP BN.
2. Kartoteki haseł wzorcowych:
• Kartoteka haseł wzorcowych – deﬁnicje, struktura, rodzaje.
• Format MARC 21 dka khw formalnych.
• Podstawowe zasady ujednolicania nazw osobowych, instytucji, imprez oraz
tytułów.
• Rekordy khwf tworzone zgodnie z instrukcją stosowaną w katalogu centralnym
NUKAT.
• Znaczenie khw w systemach informacji.
3. KABA:
• JHP KABA i jego słownik w katalogu centralnym NUKAT.
• Pragmatyka JHP KABA na przykładzie wybranych kategorii tematów: osoby,
instytucje, tytuły dzieł, nazwy geograﬁczne, wydarzenia historyczne, literatura
piękna.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

wykład

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny,
raport

Każdy ze studentów w ramach wykładów przygotowuje w postaci
dokumentacji projektowej projekt nowego jiw dla wybranego zbioru
informacji lub opracowuje opis badań i indeks rzeczowy do wybranego
artykułu w języku obcym z organizacji informacji i wiedzy,
opublikowanego po 2010 roku. Decyzja co do przedmiotu opracowania
należy do wykładowcy i dotyczy wszystkich studentów w danym roku
akademickim. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest również
uzyskanie zaliczenia z każdej części laboratorium potwierdzone wpisem
w USOS-ie uśrednionej oceny. Egzamin jest egzaminem kodowanym,
sprawdzającym wiedzę i umiejętności z tego przedmiotu. Obejmuje on
całość problematyki jiw (wykłady, laboratoria). Zakres egzaminu
określa podstawowa literatura przedmiotu oraz literatura dotycząca
zagadnień szczegółowych podawana przez prowadzących poszczególne
laboratoria. Warunkiem zdania egzaminu pisemnego jest uzyskanie
minimum 51% możliwych punktów.

zaliczenie na ocenę

Warunkiem uzyskania zaliczenia z laboratorium jest uczestnictwo i
aktywny udział w zajęciach (dopuszczalna 1 nieobecność) oraz
zaliczenie kolokwium. Ocenie podlega obecność i aktywny udział w
zajęciach (ocenianie ciągłe). Szczegółowe warunki zaliczenia
laboratorium określają prowadzący. Koordynator przedmiotu wpisuje do
protokołu zaliczenia przedmiotu USOS uśrednioną ocenę ze wszystkich
części laboratorium. Wpis ten jest niezbędny, aby przystąpić do
egzaminu z tego przedmiotu. Obowiązuje następująca skala ocen
(1-100 pkt.): • 0-51 pkt. – ocena ndst • 52-61 pkt. – ocena dst • 62-71
pkt. – ocena + dst • 72-81 pkt. – ocena db • 82-91 pkt. – ocena + db
92-100 pkt. – ocena bdb
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Podstawy teorii i metodologii bibliologii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie informacją

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cda72a71f932

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0322Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i
archiwistyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Charakterystyka - w podstawowym zakresie - bibliologii i jej miejsca w naukach o komunikacji społecznej
i mediach

C2

Relacje bibliologii z innymi dyscyplinami

C3

Metodologia badań nad książka i biblioteką

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

obszar badawczy bibliologii oraz jej miejsce w naukach
ZIN_K1_W03
o komunikacji społecznej i mediach

egzamin pisemny

W2

relacje bibliologii z innymi dyscyplinami naukowymi,
z którymi łączy ją przedmiot badań

ZIN_K1_W06

egzamin pisemny

W3

podstawowe metody i techniki badawcze związane
z bibliologią

ZIN_K1_W08

zaliczenie na ocenę

W4

podstawowe źródła z zakresu bibliologii oraz ich
przydatność w badaniach

ZIN_K1_W05

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

określić miejsce bibliologii w naukach o komunikacji
społecznej i mediach oraz posługiwać się podstawową
terminologią z zakresu bibliologii

ZIN_K1_U04

egzamin pisemny

U2

scharakteryzować podstawowe metody i techniki
badawcze związane z bibliologią

ZIN_K1_U02

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

określenia znaczenia badań bibliologicznych dla
kształtowania społeczeństwa wiedzy w XXI wieku

ZIN_K1_K05

egzamin pisemny

K2

uświadomienia sobie znaczenia badań naukowych
z zakresu bibliologii dla obszaru nauk o komunikacji
społecznej i mediach

ZIN_K1_K01

egzamin pisemny

K3

współpracy w grupie i odpowiedzialności za rzetelne
wykonanie powierzonych mu zadań

ZIN_K1_K06

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

15

przygotowanie do egzaminu

15

przygotowanie do ćwiczeń

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

uczestnictwo w egzaminie

3

konsultacje

5

wykonanie ćwiczeń

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
83

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Warsztat naukowy badacza z zakresu bibliologii

W4, U1, K1, K3

2.

Kształtowanie się bibliologii jako dyscypliny naukowej oraz jej współczesny status
w ramach nauk o komunikacji społecznej i mediach (przedmiot, terminologia,
modele badawcze)

W1, U1, K2

3.

Wzajemne relacje bibliologii z innymi dyscyplinami; bibliotekoznawstwo w ramach
i poza bibliologią

W1, W2, U1, K2

4.

Metody i techniki badań bibliologicznych

W3, U2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

uzyskanie na egzaminie pisemnym co najmniej 51% poprawnych
odpowiedzi

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę

obecność i aktywny udział w ćwiczeniach, wykonywanie poleconych
zadań

Sylabusy
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Praktyka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie informacją

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cda72ab89e61

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0322Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i
archiwistyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 120

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zastosowane wiedzy zdobytej na zajęciach w praktyce oraz poszerzenie jej.

C2

Poznanie potencjalnego miejsca pracy

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

podstawową terminologię profesjonalną z obszaru
działalności informacyjnej, bibliotecznej, wydawniczoksięgarskiej lub archiwalnej w zależności od wyboru
opcji praktyki.

ZIN_K1_W02

zaliczenie

W2

podstawową wiedzę o aktualnie stosowanej metodyce
wykonywania zadań, normach, procedurach,
narzędziach, technologiach i dobrych praktykach
stosowanych w wybranym obszarze działalności
informacyjnej, bibliotecznej, wydawniczo-księgarskiej
lub archiwalnej.

ZIN_K1_W08

zaliczenie

W3

podstawowe, uniwersalne zasady bezpieczeństwa
i higieny pracy, adekwatne do zakresu obowiązków
wykonywanych w trakcie praktyki.

ZIN_K1_W08

zaliczenie

U1

samodzielnie zdobywać nową wiedzę i rozwijać
umiejętności zawodowe w wybranym obszarze
działalności informacyjnej, bibliotekarstwa,
działalności wydawniczo-księgarskiej lub archiwalnej
w oparciu o właściwe kanały informacji.

ZIN_K1_U03

zaliczenie

U2

uczestniczyć w realizacji wybranych, typowych
procesów i usług informacyjnych, realizowanych
w jednostkach przyjmujących na praktykę.

ZIN_K1_U01

zaliczenie

U3

wyszukiwać informacje, sporządzać spisy
bibliograﬁczne, wykazy i inne produkty informacyjne
typowe dla działalności jednostki przyjmującej
na praktykę.

ZIN_K1_U01

zaliczenie

U4

wykorzystywać współczesne technologie informacyjne
i komunikacyjne, typowe dla wybranego obszaru
działalności informacyjnej, bibliotecznej, wydawniczoksięgarskiej lub archiwalnej.

ZIN_K1_U08

zaliczenie

K1

realizacji powierzonych zadań z zakresu działalności
informacyjnej, bibliotecznej, wydawniczo-księgarskiej
bądź archiwalnej, pracując w zespole w różnych
rolach;

ZIN_K1_K02

zaliczenie

K2

student jest gotów w sposób odpowiedzialny
wykonywać powierzone zadania, dążąc do osiągnięcia
jak najlepszego wyniku i mając na uwadze
konsekwencje swoich działań dla wizerunku
wykonywanego zawodu i jednostki, w której
realizowana jest praktyka.

ZIN_K1_K02

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta
ćwiczenia

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
120

zbieranie informacji do zadanej pracy

5

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

Sylabusy
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wykonanie ćwiczeń

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
140

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawowa terminologia profesjonalna z obszaru działalności informacyjnej,
bibliotecznej, wydawniczo-księgarskiej lub archiwalnej w zależności od wyboru
opcji praktyk.

W1

2.

Metodyka wykonywania zadań, normy, procedury, narzędzia, technologie i dobre
praktyki stosowane w wybranym obszarze działalności informacyjnej,
bibliotecznej, wydawniczo-księgarskiej lub archiwalnej

W2

3.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, adekwatne do zakresu
obowiązków wykonywanych w trakcie praktyki.

W3

4.

Samodzielne zdobywanie nowej wiedzy i rozwijanie umiejętności zawodowych w
wybranym obszarze działalności informacyjnej, bibliotekarstwa, działalności
wydawniczo-księgarskiej lub archiwalnej w oparciu o właściwe kanały informacji.

U1

5.

Udział w realizacji wybranych, typowych procesów i usług informacyjnych,
realizowanych w jednostkach przyjmujących na praktykę.

U2

6.

Wyszukiwanie informacji, sporządzanie spisów bibliograﬁcznych, wykazów i
innych produktów informacyjnych typowych dla działalności jednostki
przyjmującej na praktykę.

U3

7.

Korzystanie z współczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych,
typowych dla wybranego obszaru działalności informacyjnej, bibliotecznej,
wydawniczo-księgarskiej lub archiwalnej.

U4

8.

Wykonywanie zadań z zakresu działalności informacyjnej, bibliotecznej,
wydawniczo-księgarskiej bądź archiwalnej, praca w zespole w różnych rolach.

K1

9.

Wykonywanie zadań i dążenie do osiągnięcia jak najlepszego wyniku mając na
uwadze konsekwencje swoich działań dla wizerunku wykonywanego zawodu i
jednostki, w której realizowana jest praktyka.

K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwencjonalny, dyskusja
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zrealizowanie 120 godzin w miejscu praktyki poprzez wykonywanie
powierzonych zadań poświadczonych w Dzienniku praktyk.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Praktyki odbywają się w ośrodkach informacji, bibliotekach, wydawnictwach, księgarniach, archiwach i innych instytucjach
mających w swojej strukturze dział zajmujący się informacją.

Sylabusy
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Wprowadzenie do diagnostyki interfejsów użytkownika
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie informacją

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cda72aa87ee4

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0322Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i
archiwistyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem jest wyposażenie studentów w wiedzę, umiejętności praktyczne oraz kompetencje społeczne
umożliwiające sprawne przeprowadzanie badań użyteczności serwisów www.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

dorobek bibliologii i informatologii oraz dyscyplin
pokrewnych w zakresie badań użyteczności stron
internetowych

ZIN_K1_W01,
ZIN_K1_W04,
ZIN_K1_W07

zaliczenie na ocenę
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W2

główne metody i techniki badania użyteczności stron
www

ZIN_K1_W02,
ZIN_K1_W08,
ZIN_K1_W09

zaliczenie na ocenę

W3

wady i zalety związane z wykorzystaniem
poszczególnych metod i technik badania użyteczności
stron www

ZIN_K1_W08,
ZIN_K1_W09

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

trafnie dobierać metody i techniki badania
użyteczności do konkretnych sytuacji problemowych

ZIN_K1_U02, ZIN_K1_U05

zaliczenie na ocenę

U2

samodzielnie projektować i przeprowadzać testy
funkcjonalne witryn internetowych

ZIN_K1_U05, ZIN_K1_U09

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

akceptowania wpływu nowych narzędzi informacyjnokomunikacyjnych na zmiany w sposobach
projektowania i oceny zasobów sieciowych

ZIN_K1_K01

zaliczenie na ocenę

K2

stałego uzupełniania swojej wiedzy i samokształcenia

ZIN_K1_K01

zaliczenie na ocenę

K3

akceptowania konieczności wykonywania
powierzonych mu zadań w sposób rzetelny
i terminowy

ZIN_K1_K03

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

3

konsultacje

2

przygotowanie raportu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Metody i techniki badania użyteczności serwisów internetowych – przegląd, stan
badań, wady i zalety poszczególnych rozwiązań, kryteria doboru metod i technik
do konkretnej sytuacji problemowej

W1, W2, W3

Sylabusy
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2.

Testy funkcjonalne – specyﬁka, zastosowanie, dobór próby, podstawowe zasady
przeprowadzania procedury, rola moderatora i obserwatora, konstrukcja
scenariusza testów

W2, W3, U1, U2, K1, K2,
K3

3.

Wywiad, metoda Kano oraz kwestionariusz UX jako elementy komplementarne w
stosunku do testów funkcjonalnych

W2, W3, U1, K1, K2, K3

4.

Testy funkcjonalne – aspekty praktyczne i organizacyjne

W2, W3, U1, U2, K1, K2,
K3

5.

Całościowe opracowanie wyników testów funkcjonalnych – idea błędów
kluczowych, sposoby opracowania danych, konstrukcja raportu z badań.

W3, U1, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
uzyskanie zaliczenia na ocenę pozytywną na podstawie projektu
zaliczeniowego oraz obecności na zajęciach (dozwolona 1 nieobecność)
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Umiejętności psychospołeczne w profesjach informacyjnych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie informacją

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cda72aabba02

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0322Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i
archiwistyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Przekazanie studentom wiedzy na temat umiejętności psychologicznych (personalnych) i społecznych;
doskonalenie ich poprzez praktyczne ćwiczenia w kontekście przyszłej pracy zawodowej związanej
z zarządzaniem informacją.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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co to są umiejętności psychospołeczne i jak je rozwijać
w życiu prywatnym i zawodowym; zna skuteczne
metody zarządzania samym sobą i ma pogłębioną
wiedzę na temat budowania relacji interpersonalnych.

ZIN_K1_W01,
ZIN_K1_W04

zaliczenie na ocenę

U1

dokonać autoreﬂeksji na temat swojej pracy
i komunikacji w zespole oraz rozpoznać i ocenić
własny potencjał, by świadomie i efektywnie wpływać
na jego rozwój.

ZIN_K1_U03, ZIN_K1_U05

zaliczenie na ocenę

U2

zastosować poznane metody i techniki zarządzania
samym sobą i swoimi zasobami oraz relacjami
interpersonalnymi w sytuacjach społecznych,
zawodowych i osobistych.

ZIN_K1_U03, ZIN_K1_U04

zaliczenie na ocenę

ZIN_K1_K01, ZIN_K1_K02

zaliczenie na ocenę

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

rozwijania własnych kompetencji psychospołecznych
i budowania pozytywnych relacji interpersonalnych
w obszarach działalności profesjonalistów informacji.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie projektu

18

przygotowanie do zajęć

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

konsultacje

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Umiejętności psychospołeczne jako kompetencje zawodowe w profesjach
informacyjnych.

W1

2.

Wzorce osobowościowe istotne dla podejmowanych zadań zawodowych.
Kwestionariusz badania typów osobowościowych (autoreﬂeksja uczestników
zajęć).

U1

Sylabusy
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3.

Praca w zespole – proces grupowy, efektywność zespołu i role zespołowe,
komunikacja w zespole, kierowanie ludźmi.

U1, U2, K1

4.

Zarządzanie własnymi zasobami (zarządzanie czasem, zarządzanie zmianą,
zarządzanie stresem, rozwiązywanie problemów).

W1, U2

5.

Autoprezentacja. Budowanie poczucia własnej wartości i jej wpływ na zachowania
(ćwiczenia wzmacniające poczucie własnej wartości). Rola samoświadomości w
rozwijaniu swego potencjału.

U1

6.

Rozwiązywanie konﬂiktów, negocjowanie, wywieranie wpływu na ludzi.

U2

7.

Psychoproﬁlaktyka w miejscu pracy.

K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, Metoda sytuacyjna, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków, konsultacje
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Aktywne uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalna jedna nieobecność),
zaliczenie na ocenę wykonywanie ćwiczeń indywidualnych i zespołowych, przyswojenie treści
przedmiotu, przygotowanie i przedstawienie projektu zespołowego.
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Wstęp do pragmatyki językowej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie informacją

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cda72aaea77b

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0322Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i
archiwistyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Dostarczenie studentom wiedzy o tym, jak podejmować zadania badawcze i profesjonale w obszarze szeroko
rozumianego zarządzania informacją, korzystając z metod nauk o komunikacji i mediach.

C2

Przekonanie studentów o niezbędności sprawnego komunikowania językowego w zawodach informacyjnych.

C3

Przekazanie studentom podstawowych zasad analizy działania mownego i umiejętności użycia ich w pracy
zawodowej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

- przydatność dorobku teoretycznego nauk
o komunikacji i mediach oraz innych dyscyplin
naukowych w podnoszeniu własnych umiejętności
w zakresie komunikacji językowej - aktualne dobre
praktyki w zakresie komunikacji
z klientem/odbiorcą/użytkownikiem, stosowane
w praktyce zarządzania informacją, - konwencje
społeczne warunkujące dopuszczalność, poprawność
i skuteczność werbalnych zachowań komunikacyjnych
w środowisku pracy: interakcji słownych z klientem /
odbiorcą / użytkownikiem, współpracownikami,
przełożonymi (w poziomych i pionowych stosunkach
hierarchicznych) oraz przedstawicielami podmiotów
i społeczności, tworzących bliższe i dalsze otoczenie
danej organizacji - zakres nauk o komunikacji
społecznej i mediach jako dyscypliny naukowej
dostarczającej podstaw teoretycznych, metod
i rozwiązań dla praktyki zarządzania informacją, w tym
do prowadzenia audytów informacyjnych, doradztwa
i facylitacji - metody gromadzeniu i analizy materiału
językowego użyteczne w wykonywaniu zadań
pracownika informacji.

ZIN_K1_W01,
ZIN_K1_W02,
ZIN_K1_W04,
ZIN_K1_W06,
ZIN_K1_W09

zaliczenie na ocenę

ZIN_K1_U02,
ZIN_K1_U04,
ZIN_K1_U06, ZIN_K1_U07

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

- nawiązywać skuteczną komunikację interpersonalną
z użytkownikiem informacji, - porozumiewać się
z wykorzystaniem różnych kanałów i technik
komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu
zarządzania informacją, - zastosować uniwersalne
językowe i retoryczne kryteria dopuszczalności,
poprawności, ekonomiczności i skuteczności działań
językowych w komunikacji społecznej,
z uwzględnieniem czynników mających szczególne
znaczenie w aktywności komunikacyjnej instytucji
wspólnototwórczych, takich jak np. biblioteka. rozpoznawać i neutralizować zachowania
komunikacyjne o charakterze nadużycia i nieuczciwej
perswazji. - stosować w praktyce reguły negocjowania,
przekonywania, rozwiązywania pozornych
i rzeczywistych sporów, niezbędne do właściwego
realizowania zadań z zakresu szeroko rozumianego
zarządzania informacją, - zaprojektować i wykonać
usługę informacyjną opartą na wykorzystaniu metod
analizy materiału językowego lub żywych sytuacji
komunikacji werbalnej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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K1

- przyjęcia do wiadomości, że od specjalisty
realizującego usługi informacyjne oczekuje się
ponadprzeciętnej sprawności w komunikacji
interpersonalnej, - uświadomienia sobie, że specjalista
realizujący usługi informacyjne (w tym np. bibliotekarz
i pracownik informacji) ponosi wzmożoną
odpowiedzialność za skutki inicjowanych przez siebie
aktów komunikacyjnych, jako że wywierają one
bezpośredni wpływ na kształtowanie wizerunku
macierzystej instytucji, społeczne wyobrażenia
o istocie zawodu i tworzenie zawodowego etosu, realizowania powierzonych zadań poznawczych oraz
związanych z praktyczną stroną zarządzania
informacją, pracując w zespole w różnych rolach, do świadomego planowania działań, wskazując
czynniki ich powodzenia i przyjmując
odpowiedzialność za ich właściwe wykonanie,
konsekwencje i za wizerunek wykonywanego przez
siebie zawodu - 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.

ZIN_K1_K01, ZIN_K1_K02,
zaliczenie na ocenę
ZIN_K1_K03, ZIN_K1_K04

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie projektu

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

badania terenowe

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wykorzystanie metod analizy wypowiedzi werbalnych w planowaniu i realizacji
czynności profesjonalnych w zawodach informacyjnych

W1, U1, K1

2.

Strategie komunikacyjne w pracy z trudnym klientem w sektorze usług
informacyjnych

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
Metoda sytuacyjna, inscenizacja, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem uzyskania zaliczenia konwersatorium jest uczestnictwo w
zajęciach (dopuszczalna jedna nieobecność) oraz terminowe złożenie i
pozytywna ocena pracy pisemnej przedstawiającej interpretację zadanej
rzeczywistej sytuacji komunikacyjnej. Studenci są oceniani na podstawie
zaliczenie na ocenę
uczestnictwa i aktywności podczas konwersatorium. Dodatkowe kryteria
oceny stanowią: przygotowanie do ćwiczeń zbiorowych realizowanych
podczas zajęć i dostosowanie się do wymagań dotyczących sposobu ich
wykonania, określonych przez prowadzącego zajęcia.
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Information in social communication
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie informacją

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cda72ab281a4

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0322Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i
archiwistyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

To make students conscious of the multidisciplinary genesis of communication studies and perceives its intimate
links with other ﬁelds of humanities and social sciences, including information science, linguistics, psychology,
psychoanalysis, ethnology, cultural studies and neurosciences.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

- is conscious of the multidisciplinary genesis of
communication studies and perceives its intimate links
with other ﬁelds of humanities and social sciences,
including information science, linguistics, psychology,
psychoanalysis, ethnology, cultural studies and
neurosciences. - is able to problematize real situations
from social life so as to identify speciﬁc patterns of
information behaviour and comprehend / interpret
their meaning applying terminology, tools and
methods of information science and communication
studies. - is prepared to analyse and adjust his own
information and communication practices in order to
eﬃciently adapt to diverse contexts and environments
of social / professional life. - distinctly identiﬁes main
discrepancies between communication behaviour
schemes correlated with diﬀerent domains of social
life (family, aﬀective relationships, virtually mediated
environments, professional context etc.). - gains
a deepened theoretical insight into a notion of
mediation / facilitation in the ﬁeld of social
communication.

ZIN_K1_W01,
ZIN_K1_W02,
ZIN_K1_W03,
ZIN_K1_W04

egzamin pisemny

ZIN_K1_U02, ZIN_K1_U06

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

- conceives and simulates a hypothetic plan of coping
with a given situation of communication conﬂict or
tension, likely to occur in various social contexts. - is
able to adopt a de-centred, external view of his own
communicating self and consequently both predict the
eﬀects of and command his verbal / non-verbal
behaviours.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

- agrees that a basic knowledge of social
communication theory is a must for any young
intellectual willing to lead a lucid, reasonably
controlled social life, - wishes to analyse social life,
including professionnal milieu, as a plot of multiple
factors - understands the knowledge in the domain of
social communication and media is far from being an
intuitive one

ZIN_K1_K01, ZIN_K1_K02,
egzamin pisemny
ZIN_K1_K05

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przeprowadzenie badań literaturowych

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

Sylabusy
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przygotowanie do egzaminu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Cognitive authority in social communication

W1, U1, K1

2.

Maieutics as the art of verbal delivering of someone’s information need

W1, U1, K1

3.

Digital media environment and its inherent threats for the identity of
communicating self

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody elearningowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Written exam. Final grade obtained by students is equal to the outcome of
the exam. The exam is considered as being successfully passed when the
candidate has acquired at least 60% out of 100% obtainable points, which
corresponds to the minimum passing grade.
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Gatunki tekstów elektronicznych w zarządzaniu informacją
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie informacją

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cda72ab58935

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0322Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i
archiwistyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z socjologiczną teorią gatunków tekstów jako schematów mentalnych

C2

Przekazanie wiedzy z zakresu gatunków tekstów stosowanych w działalności informacyjnej

C3

Kształtowanie u studentów odpowiednich umiejętności w zakresie analizy gatunków tekstu

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

rolę badań interdyscyplinarnych w informatologii,
szczególnie w organizacji informacji

ZIN_K1_W01,
ZIN_K1_W03

projekt

W2

role gatunków informacji jako konwencji
komunikacyjnych stosowanych w powtarzalnych
sytuacjach społecznych

ZIN_K1_W01,
ZIN_K1_W07

projekt

W3

relacje między informatologią a językoznawczymi
i socjologicznymi teoriami genologicznymi

ZIN_K1_W01,
ZIN_K1_W12

projekt

W4

student poprawnie posługuje się podstawową
terminologią naukową informatologii oraz dyscyplin
pokrewnych, zajmujących się problematyką
zastosowania gatunków informacji komunikacji
społecznej w zakresie niezbędnym dla podejmowania
zadań badawczych i profesjonalnych w obszarze
szeroko rozumianej organizacji informacji.

ZIN_K1_W02

projekt

W5

student wyjaśnia miejsce i rolę gatunków informacji
w procesach komunikacji naukowej.

ZIN_K1_W13

projekt

W6

student rozumie znaczenie gatunków w mentalnych
procesach percepcji informacji.

ZIN_K1_W01,
ZIN_K1_W04

projekt

W7

student zna podstawowe szkoły i kierunki badań
informatologii oraz dyscyplin pokrewnych zajmujących
się problematyką komunikacji naukowej, wskazuje
elementy procesu komunikowania ze szczególnym
uwzględnieniem gatunków informacji oraz główne
dziedziny zastosowań wyników badań.

ZIN_K1_W02,
ZIN_K1_W03

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wskazywać cechy charakterystyczne gatunków
informacji

ZIN_K1_U01,
ZIN_K1_U04, ZIN_K1_U05

zaliczenie na ocenę

U2

przeprowadzić analizę gatunku informacji
z uwzględnieniem jego miejsca w środowisku
elektronicznym.

ZIN_K1_U03, ZIN_K1_U05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U3

śledzić procesy ewolucyjne wybranych gatunków
informacji.

ZIN_K1_U02

zaliczenie na ocenę

U4

wskazywać na gatunki tworzące systemy gatunków.

ZIN_K1_U02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U5

analizować typowe sytuacje komunikacyjne, właściwe
dla swojej przyszłej pracy zawodowej i przewidywać
skutki swoich zachowań w tych sytuacjach.

ZIN_K1_U07,
ZIN_K1_U08, ZIN_K1_U09

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

K1

uświadomienia sobie konieczności permanentnego
rozwijania swojej wiedzy i umiejętności w odpowiedzi
na zmieniające się warunki wykonywania zawodów
związanych z działalnością informacyjną i biblioteczną.

ZIN_K1_K01, ZIN_K1_K03

zaliczenie na ocenę,
projekt

K2

student jest przygotowany do włączenia się
w wybrane formy działalności informacyjnej,
realizowane w środowisku Internetu.

ZIN_K1_K02, ZIN_K1_K04, zaliczenie na ocenę,
ZIN_K1_K06
projekt

K3

uznania znaczenia kompetencji komunikacyjnych
pracowników branży informacyjnej, bibliotecznej,
wydawniczo-księgarskiej i archiwalnej dla budowania
społeczeństwa obywatelskiego, wyrównywania szans,
przeciwdziałania wykluczeniu i zachowania
dziedzictwa kulturowego regionu, Polski i Europy.

ZIN_K1_K05

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy

zaliczenie na ocenę,
projekt
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Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie projektu

20

przeprowadzenie badań literaturowych

15

przygotowanie do zajęć

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Teoria gatunków informacji

W1, W2, U1, K2

2.

Gatunki w praktyce komunikacyjnej

W5, W6, U4, K1

3.

Gatunek informacji jako struktura mentalna

W5, W6, U5, K2

4.

Gatunki a proces czytania

W1, W3, W5, W6, U5, K3

5.

Cybergatunki

W1, W2, W4, W7, U3, K2

6.

Gatunki tekstu w systemach informacyjnych

W2, W4, W5, U1, U5, K1

7.

Analiza gatunków tradycyjnych i cyfrowych

W2, W7, U1, U2, U3

8.

Łączliwość gatunków w organizacji informacji (systemy gatunków)

W5, U4, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, konsultacje
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne, zaliczenie
na ocenę, projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uczestnictwo w
zajęciach (dopuszczalna jedna nieobecność) i aktywny w nich
udział (dyskusja, omawianie lektur, wspólne projektowanie i
realizacja badań). Studenci na zaliczenie przygotowują pracę
pisemną (analizę wybranego gatunku informacji)
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Wizualizacja informacji i infograﬁka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie informacją

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cda72a74c436

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0322Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i
archiwistyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z podstawowymi zasady komunikacji wizualnej i sposobów funkcjonowania ludzkiej
percepcji oraz podstawowymi metodami, technikami i narzędziami stosowanymi do wizualizacji informacji

C2

Przekazanie wiedzy oraz kształtowanie umiejętności w zakresie zastosowania różnych metod wizualizacji
do przedstawienia różnorodnych typów informacji

C3

Zapoznanie studentów z efektywnym i efektownym projektowaniem graﬁcznym i multimedym wizualizacji,
z uwzględnieniem zasad użyteczności i dostępności projektu

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

podstawową terminologię w zakresie wizualizacji
danych i wizualizacji informacji, projektowania
graﬁcznego i multimedialnego

ZIN_K1_W02

zaliczenie na ocenę

W2

podstawowe zasady komunikacji wizualnej i sposób
funkcjonowania ludzkiej percepcji

ZIN_K1_W09

zaliczenie na ocenę

W3

zasady efektywnego projektowania graﬁcznego
i multimedialnego wizualizacji, z uwzględnieniem
zasad użyteczności i dostępności projektu, odwołując
się do przykładów dobrych praktyk

ZIN_K1_W08,
ZIN_K1_W09

zaliczenie na ocenę

W4

podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane
do wizualizacji informacji

ZIN_K1_W08

zaliczenie na ocenę

W5

przydatność zastosowania różnych metod wizualizacji
do przedstawienia różnorodnych typów informacji

ZIN_K1_W07,
ZIN_K1_W08

zaliczenie na ocenę

W6

zastosowanie wizualizacji informacji w kontekście
praktyki bibliotecznej i informacyjnej

ZIN_K1_W09,
ZIN_K1_W13

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zaprojektować i stworzyć wizualizacje informacji
korzystając z wybranych narzędzi

ZIN_K1_U04,
ZIN_K1_U05, ZIN_K1_U06

zaliczenie na ocenę

U2

dostosować najskuteczniejszą metodę wizualizacji
do różnych typów informacji

ZIN_K1_U04,
ZIN_K1_U05, ZIN_K1_U06

zaliczenie na ocenę

U3

analizuje i ocenia poziom użyteczności i dostępności
wybranych wizualizacji i narzędzi stosowanych
do wizualizacji informacji

ZIN_K1_U04,
ZIN_K1_U05, ZIN_K1_U06

zaliczenie na ocenę

U4

wykorzystać metody wizualizacji informacji
w skutecznej komunikacji naukowej i profesjonalnej
w obszarze zarządzania informacją

ZIN_K1_U04,
ZIN_K1_U05, ZIN_K1_U06

zaliczenie na ocenę

U5

zaprezentować zaprojektowaną wizualizację informacji
i wskazać odniesienia do dobrych praktyk w danym
projekcie

ZIN_K1_U04,
ZIN_K1_U05,
ZIN_K1_U06, ZIN_K1_U07

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

uświadomienia sobie konieczności permanentnego
rozwijania wiedzy i umiejętności w zakresie nowych
technologii i narzędzi do wizualizacji informacji

ZIN_K1_K01, ZIN_K1_K02,
zaliczenie na ocenę
ZIN_K1_K05, ZIN_K1_K06

K2

konieczności zrozumienia potrzeb odbiorców
wizualizacji informacji

ZIN_K1_K04, ZIN_K1_K06

zaliczenie na ocenę

K3

odpowiedzialności wobec praw własności
intelektualnej w zakresie wykorzystywanych narzędzi
i zasobów informacji

ZIN_K1_K05

zaliczenie na ocenę

K4

dbania o jednoznaczność wizualizowanych informacji
i rozumie odpowiedzialność za recepcję
wizualizowanych treści

ZIN_K1_K03, ZIN_K1_K05

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta
ćwiczenia

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
30
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przygotowanie projektu

20

przygotowanie do ćwiczeń

20

poprawa projektu

10

analiza i przygotowanie danych

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do zagadnień wizualizacji informacji. Stosowana terminologia,
problemy deﬁnicyjne, m. in. data visualization, information visualization, scientiﬁc
visualization. Najważniejsze koncepcje teoretyczne, podstawowe publikacje.
Problemy prawa własności intelektualnej w kontekście projektów graﬁcznych i
multimedialnych. Przykładowe serwisy internetowe umożliwiające wizualizację
informacji.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6

2.

Specyﬁka odbioru bodźców wizualnych przez człowieka. Podstawowe zasady
projektowania graﬁcznego i multimedialnego, z naciskiem na projektowanie
wizualizacji informacji. Znaczenie preferencji odbiorców komunikatu wizualnego

W2, W3, W5, U1, U2, U4

3.

Analiza i ocena przykładowych wizualizacji i narzędzi do ich projektowania

W5, W6, U3, U4, K2, K3,
K4

4.

Wizualizacja informacji w kontekście projektowania dla użyteczności i dostępności.
Próba oceny dostępności wybranej wizualizacji informacji w serwisie internetowym W6, U1, U3, K2
za pomocą automatycznego narzędzia oceny dostępności

5.

Rodzaje wizualizacji informacji. Dobieranie odpowiedniego rodzaju wizualizacji do
różnych typów informacji

W6, U3, K2

6.

Projektowanie infograﬁki. Wybrane narzędzia do tworzenia infograﬁk

U1, U2, U3, U4, U5, K1,
K2, K3, K4

7.

Wizualizacja danych będących wynikiem badań ilościowych. Wybrane narzędzia
do wizualizacji danych statystycznych

W4, U2, U3, U4, K2, K3,
K4

8.

Wizualizacja relacji pomiędzy informacjami na przykładzie wybranego tezaurusa i
wyszukiwarek wizualnych

W5, W6, U2, K4

9.

Wybrane narzędzia do wizualizacji informacji, pozwalających na m. in. tworzenie
diagramów, wykresów, chmur tagów, osi czasu, map myśli, storytellingu

U1, U2, U3, U4, U5, K1,
K2, K3, K4

10.

Wizualizacja informacji w kontekście praktyki zarządzania informacją, w tym
działalności brokerskiej, bibliotekarskiej, m. in. w bibliotekach cyfrowych, pracy
brokera informacji

W6, U4, K1, K3, K4

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
metoda projektów, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody elearningowe, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Student jest oceniany na podstawie obecności na zajęciach, wykonanych
projektów wizualizacji informacji oraz prezentacji projektów. Sprawdzanie
stopnia osiągania założonych efektów kształcenia będzie realizowane w
ramach ocen kształtujących: - bieżąca ocena i ewentualna korekta
postępów w przygotowaniu projektu podczas zajęć laboratoryjnych i w
trakcie dodatkowych konsultacji - bieżąca ocena poziomu wiedzy
niezbędnej do przygotowania prezentacji projektu podczas zajęć
laboratoryjnych - bieżąca ocena wiedzy studenta niezbędna do
wykonywania ćwiczeń i brania udziału w dyskusji podczas zajęć
laboratoryjnych - dyskusja oceniająca po prezentacji projektu oraz w
zaliczenie na ocenę
ramach oceny podsumowującej: - końcowa ocena wykonanego projektu i
jego prezentacji na forum podczas zajęć laboratoryjnych, uwzględniająca
treść i sposób wykonania wizualizacji, sposób przedstawienia prezentacji,
zgodność wizualizacji z podstawowymi zasadami projektowania
graﬁcznego i skutecznej komunikacji wizualnej. Ocena obejmuje także
terminowość wykonania projektu oraz zgodność z zaleceniami.
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest obecność na zajęciach oraz
wykonanie, przedstawienie i zaliczenie projektu. Zasady oceniania: obecność i aktywny udział w zajęciach: 30 punktów - projekty wizualizacji
informacji – 40 punktów - prezentacja projektów – 30 punktów
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Wstęp do archiwizacji i cyfryzacji informacji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie informacją

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cda72a779d99

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach, Informatyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0322Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i
archiwistyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem modułu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami z obszaru cyfryzacji ze wskazaniem na ich złożoność
i wieloaspektowość, dynamikę rozwoju oraz szanse i zagrożenia

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

po zakończeniu zajęć student : (1) ma podstawową
wiedzę o aktualnie stosowanej metodyce
wykonywania zadań, normach, procedurach,
narzędziach, technologiach i dobrych praktykach
stosowanych w zakresie cyfryzacji (2) poprawnie
posługuje się podstawową terminologią naukową
i profesjonalną z zakresu zarządzania informacją
w odniesieniu do zagadnień z obszaru cyfryzacji (3)
zna dorobek zarządzania informacją oraz dyscyplin
pokrewnych w zakresie istotnym dla planowania
i realizacji działań poznawczych i praktycznych
w obszarze cyfryzacji; zna aktualne trendy, dylematy
i kierunki rozwoju cyfryzacji; przedstawia
w podstawowym zakresie cele, organizację
i funkcjonowanie instytucji i organizacji działających
w sferze cyfryzacji.

ZIN_K1_W03,
ZIN_K1_W04

zaliczenie na ocenę

ZIN_K1_U04,
ZIN_K1_U05, ZIN_K1_U07

projekt, raport,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

w zakresie umiejętności student: (1) porównuje
i analizuje różne rozwiązania wybranych problemów
zawodowych w zakresie cyfryzacji, aby skutecznie
ocenić ich przydatność w realizacji konkretnych zadań
i rozwiązywaniu problemów profesjonalnych; (2)
wymienia, wskazuje i ilustruje ideę cyfryzacji
przykładami udanych przedsięwzięć w zakresie
praktyki społecznej, edukacyjnej, naukowej,
kulturalnej, gospodarczej; ocenia przedsięwzięcia,
wyraża własne opinie; efektywnie korzysta ze źródeł
informacji − analizuje dokumenty strategiczne;
interpretuje wyniki badań; (3) opracowuje
samodzielnie typowe prace pisemne na temat różnych
aspektów cyfryzacji, 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; (4)
przygotowuje i wygłasza krótkie prezentacje
na wybrany temat naukowy bądź profesjonalny,
właściwie udokumentowane i osadzone w dorobku
naukowym lub profesjonalnym.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

w zakresie kompetencji społecznych student: (1) ma
świadomość znaczenia i popiera szeroko rozumianą
działalność informacyjną dla realizacji założeń
cyfryzacji, w tym wyrównywania szans,
przeciwdziałania wykluczeniu i zachowania
dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i Europy; (2)
uczestniczy i współpracuje w grupie w różnych rolach
biorąc odpowiedzialność za terminowe i rzetelne
wykonanie powierzonych zadań; (3) jest świadomy
konieczności systematycznego uzupełniania
i uaktualniania wiedzy dotyczącej cyfryzacji

ZIN_K1_K02, ZIN_K1_K03,
raport
ZIN_K1_K04

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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ćwiczenia

30

przygotowanie do zajęć

10

Przygotowywanie projektów

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Cyfrowe państwo (e-administracja) - zagadnienie to zostanie omówione przez
pryzmat: uwarunkowań prawnych i politycznych, analizy i oceny funkcjonujących
rozwiązań oraz wpływu na tworzenie się specjalizacji w obrębie zawodów
związanych z informacją

W1

2.

Cyfrowa gospodarka - zagadnienie zostanie omówione przez pryzmat:
uwarunkowań prawnych i politycznych, analizy i oceny funkcjonujących rozwiązań
oraz wpływu na tworzenie się specjalizacji w obrębie zawodów związanych z
informacją

W1

3.

Cyfrowa kultura (open GLAM) - zagadnienie zostanie omówione przez pryzmat:
uwarunkowań prawnych i politycznych, analizy i oceny funkcjonujących rozwiązań
oraz wpływu na tworzenie się specjalizacji w obrębie zawodów związanych z
informacją

U1

4.

Społeczeństwo cyfrowe (kompetencje cyfrowe, zapobieganie wykluczeniu
cyfrowemu, postawy społeczne wobec cyfryzacji) - zagadnienia te zostaną
omówione przez pryzmat: uwarunkowań prawnych i politycznych, analizy i oceny
funkcjonujących rozwiązań oraz wpływu na tworzenie się specjalizacji w obrębie
zawodów związanych z informacją

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, ćwiczenia laboratoryjne, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę, projekt,
raport, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie modułu wymaga spełnienia następujących
warunków: (1) obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie
nieobecności); (2) aktywny udział w dyskusjach; (3)
wykonanie zadań indywidualnych i zespołowych; (4)
zaliczenie znajomości zagadnień teoretycznych przedmiotu
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Podstawy zarządzania informacją w nauce
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie informacją

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cda72a7a83e6

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0322Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i
archiwistyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Głównym celem tych wykładów jest zapoznanie studentów z problematyką funkcjonowania informacji w nauce,
w szczególności w odniesieniu do procesów informacyjnych zachodzących w systemie nauki (gromadzenia
i opracowywania informacji, wyszukiwania i selekcjonowania informacji, użytkowników informacji naukowej i ich
potrzeb) z uwzględnieniem nowych wyzwań związanych z budową gospodarki opartej na wiedzy oraz
społeczeństwa wiedzy. Dotyczy to m.in. tworzenia wiedzy, czyli osiągnięć naukowych, przekazywania wiedzy
na potrzeby systemów kształcenia i szkolenia, popularyzacji wiedzy za pomocą nowoczesnych technologii
informacyjnych i komunikacyjnych oraz zastosowania wiedzy dla innowacji i postępu technicznego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student poprawnie posługuje się podstawową
terminologią naukową i profesjonalną z zakresu nauk
o komunikacji społecznej i mediach oraz innych nauk
społecznych w odniesieniu do zagadnień z obszaru
szeroko rozumianego zarządzania informacją.
Porządkuje i przedstawia podstawowe źródła
informacji naukowej oraz profesjonalnej z zakresu
zarządzania informacją. Zna aktualne trendy,
dylematy i kierunki rozwoju nauki o komunikacji
społecznej i mediach oraz dyscyplin pokrewnych
w zakresie istotnym dla badań podstawowych
i stosowanych w obszarze zarządzania informacją.
Identyﬁkuje i objaśnia aktualnie stosowaną metodykę
wykonywania zadań, normy, procedury, narzędzia,
technologie i dobre praktyki stosowane w zarządzaniu
informacją, w tym w działalności informacyjnej.
Przedstawia w podstawowym zakresie historię, cele,
organizację i funkcjonowanie instytucji i organizacji
działających w sferze nauki ze szczególnym
uwzględnieniem tych zajmujących się gromadzeniem,
opracowaniem, przechowywaniem i udostępnianiem
informacji.

ZIN_K1_W02,
ZIN_K1_W05,
ZIN_K1_W07,
ZIN_K1_W08,
ZIN_K1_W13

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

student analizuje, ocenia i realizuje typowe systemy,
produkty, obiekty, narzędzia i usługi informacyjne oraz
procesy zarządzania informacją w kontekście
ZIN_K1_U05
konkretnych sytuacji społecznych i potrzeb
indywidualnych.

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student uświadamia sobie konieczność
permanentnego rozwijania swojej wiedzy
i umiejętności w odpowiedzi na nowe osiągnięcia
nauki, zmiany zachodzące w środowisku
informacyjnym oraz zmiany zachowań informacyjnych
człowieka. Ma świadomość znaczenia szeroko
rozumianego zarządzania informacją, w tym
działalności informacyjnej, bibliotecznej, wydawniczoksięgarskiej i archiwalnej, dla funkcjonowania
współczesnego społeczeństwa i zachowania
dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i Europy.

ZIN_K1_K01, ZIN_K1_K05

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
60

ECTS
2.0
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Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
• Informacja w procesie zarządzania

1.

W1, U1, K1
Pojęcie, funkcja informacji, własności informacji.
• Ogólny model zarządzania informacjami

2.

W1, U1, K1
Operatywne i strategiczne zarządzanie informacjami

3.

• Badanie potrzeb informacyjnych. Potrzeby informacyjne w systemie nauki i ich
uwarunkowania. Przegląd wybranych metod identyﬁkacji potrzeb informacyjnych

W1, U1, K1

4.

• Źródła informacji, pojęcie i klasyﬁkacja źródeł informacji.

W1, U1, K1

5.

• Procesy informacyjne jako przedmiot zarządzania. Pojęcie i funkcje procesów
informacyjnych. Aspekty strukturalny, społeczny, obiektowy w badaniach
procesów informacyjnych.

W1, U1, K1

6.

• Zarządzanie procesami informacyjnymi w systemie nauki – metody.

W1, U1, K1

7.

• Kierunki rozwoju zarządzania procesami informacyjnymi.

W1, U1, K1

8.

• Zarządzanie informacją w systemie nauki w kontekście założeń długoterminowej
polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa , w tym
Krajowego Programu Badań (KPB) obejmującego strategiczne, interdyscyplinarne
kierunki badań naukowych i prac rozwojowych.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie (na ocenę) na podstawie obowiązkowej obecności
(dopuszczalne 2 nieobecności) i wykonania zadania zespołowego.
Semestralne prace zespołowe – zespoły (złożone z 2-3 studentów) mają
obowiązek przygotować (6-8 stron) pracę semestralną związaną z
problematyką modułu kształcenia, którą przedstawią na końcowych
zaliczenie na ocenę
zajęciach wraz z prezentacją multimedialną w programie PowerPoint.
Każdy student danego zespołu uczestniczy aktywnie w przygotowaniu
pracy semestralnej oraz prezentacji i przedstawia wypowiedź ustną.
Terminy wykonania zadania zespołowego są ustalane ze studentami na
pierwszym wykładzie.
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Czytelnictwo i recepcja informacji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie informacją

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cda72a7dd336

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0322Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i
archiwistyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Przekazanie wiedzy na temat procesów czytelniczych i ich uwarunkowań, poznanie istoty i mechanizmów różnych
form komunikacji piśmienniczej i elektronicznej, kształtowanie umiejętności w zakresie badań i analizy zjawisk
czytelniczych i informacyjnych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

podstawową terminologią naukową z zakresu
komunikacji społecznej, wiedzy o czytelnictwie
i dyscyplin pokrewnych

ZIN_K1_W02

egzamin pisemny

W2

relacje między wiedzą o czytelnictwie a innymi
dyscyplinami oraz identyﬁkuje wybrane elementy
dorobku pokrewnych dyscyplin nauki, pozwalające
na interdyscyplinarne podejście do analizy zjawisk
czytelniczych

ZIN_K1_W02

egzamin pisemny

W3

wybrane aspekty i obszary funkcjonowania mediów,
kultury i nauki, ważnych z punktu widzenia przebiegu
procesów czytelniczych i informacyjnych.

ZIN_K1_W03

egzamin pisemny

W4

miejsce i rolę czytelnictwa oraz recepcji informacji
w kulturze i komunikacji społecznej, w przeszłości
i obecnie

ZIN_K1_W04

egzamin pisemny

W5

przebieg i uwarunkowania procesów lekturowych
i zjawisk czytelniczych z różnych perspektyw
poznawczych

ZIN_K1_W06

egzamin pisemny

W6

istotę i rodzaje środowisk informacyjnych
i czytelniczych współczesnego człowieka

ZIN_K1_W07

egzamin pisemny

W7

podstawowe metody i techniki badań stosowane
w czytelnictwie

ZIN_K1_W08

egzamin pisemny,
projekt

W8

aktualne problemy, tendencje i uwarunkowania
związane z procesami czytelniczymi, a zwłaszcza
odbiorem literatury i recepcją informacji

ZIN_K1_W07

egzamin pisemny

W9

wyniki badań dotyczące społecznego zasięgu
czytelnictwa w Polsce

ZIN_K1_W07

egzamin pisemny

W10

społeczne i psychologiczne uwarunkowania zachowań
czytelniczych, informacyjnych i komunikacyjnych

ZIN_K1_W09

egzamin pisemny,
projekt

W11

metody pracy z czytelnikami i użytkownikami
informacji, w tym metody diagnozowania ich potrzeb
oraz oceny i kształcenia kompetencji informacyjnych
i czytelniczych

ZIN_K1_W09

egzamin pisemny,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wykorzystać dorobek różnych dyscyplin naukowych
w analizie zjawisk czytelniczych i komunikacyjnych

ZIN_K1_U06

egzamin pisemny

U2

rozpoznać, przy użyciu adekwatnych narzędzi
badawczych, współczesne zachowania czytelnicze,
informacyjne i komunikacyjne

ZIN_K1_U06

egzamin pisemny,
projekt

U3

zaprojektować i zrealizować empiryczne badania
czytelnicze i informacyjne oraz dokonać prawidłowej
interpretacji ich wyników

ZIN_K1_U05

egzamin pisemny,
projekt

U4

dobrać i zastosować właściwe formy i metody pracy
z użytkownikiem w procesie kształtowania jego
zachowań literackich, czytelniczych i informacyjnych

ZIN_K1_U02

egzamin pisemny,
projekt

ZIN_K1_K01

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Sylabusy

aprobowania konieczności stałego rozwijania swojej
wiedzy i umiejętności w odpowiedzi na zmiany jakie
zachodzą w sferze komunikacji społ. związanej
z odbiorem treści kulturalnych, naukowych
i informacyjnych
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K2

akceptacji złożoności i interdyscyplinarnego
charakteru wiedzy o czytelnictwie i procesach
komunikacyjnych

ZIN_K1_K05

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

K3

stałego śledzenia zmian w sferze mediacji czytelniczej
i informacyjnej

ZIN_K1_K01

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

K4

promowania znaczenia komunikacji czytelniczej,
literackiej, informacyjnej itp. w procesie rozwoju
kultury, nauki i wiedzy

ZIN_K1_K05

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

K5

podejmowania i kształtowania pożądanych postaw
czytelniczych, literackich i informacyjnych odwołując
się do dorobku i metod wiedzy o czytelnictwie,
prakseologii i pedagogiki bibliotecznej oraz
najlepszych praktyk w tym zakresie

ZIN_K1_K06

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do egzaminu

15

przygotowanie projektu

10

przygotowanie do zajęć

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

5

analiza badań i sprawozdań

5

rozwiązywanie zadań problemowych

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Społeczny zasięg książki i czytelnictwa.

W8, W9, U1, K1

2.

Z historii teorii i badań zjawisk komunikacyjnych.

W1, W2, W4, U1, K1

3.

Psychoﬁzyczny proces czytania.

W5, U1, K2

4.

Rodzaje komunikacji piśmienniczej i elektronicznej.

W5, U2, K4

Sylabusy
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5.

Recepcja informacji. Odbiór treści z monitora i druku

W5, W8, U2, K3

6.

Wybrane problemy odbioru literatury. Interpretacja i konkretyzacja dzieła
literackiego. Społ. funkcje literatury

W3, W8, U1, K4

7.

Czytanie i odbiór Internetu w ujęciu psychologicznym.

W10, W5, U2, K2

8.

Czytanie i odbiór Internetu w ujęciu socjologicznym

W10, W4, W5, U1, K2

9.

Pedagogika i promocja czytelnictwa i treści internetowych.

W6, W8, U1, K2

10.

Praca z użytkownikiem w bibliotece.

W11, U4, K5

11.

Główne techniki i narzędzia badawcze.

W7, U3, K5

12.

Przygotowanie badań, realizacja, opracowanie wyników

W11, U3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia laboratoryjne, metody e-learningowe, ćwiczenia
przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

wykład

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Obecność na zajęciach obowiązkowa. Zaliczenie wykładu na
podstawie obecności (dopuszczalne 2 nieobecności), w innym
przypadku przygotowanie prezentacji/referatu na zadany temat i
przedstawienie go na zajęciach i/lub ustne zaliczenie treści oraz
zaliczenie zadań Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest
zaliczenie wykładu oraz zaliczenie ćwiczeń na ocenę co najmniej
dostateczną

zaliczenie na ocenę,
projekt

Obecność na zajęciach obowiązkowa. Zaliczenie ćwiczeń na ocenę
według: - obecności 30% (dopuszczalne 2 nieobecności) poprawności wykonania zadań praktycznych i domowych 50 % aktywnego udziału w zajęciach 10% - przygotowania
indywidualnego wystąpienia 10%
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Zachowanie dziedzictwa kulturowego: książka, biblioteka, archiwum
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie informacją

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cda72a817272

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0322Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i
archiwistyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Przekazanie wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego, jego składników i znaczenia dla kultury i tożsamości
narodowej, zapoznanie z podstawami prawnymi i organizacją ochrony i opieki nad dawną książką, księgozbiorami
historycznymi i archiwaliami w Polsce, kształtowanie umiejętności analizy i rozwiązywania problemów
dotyczących zachowania piśmienniczego dziedzictwa narodowego

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

podstawową terminologię oraz źródła informacji
dotyczące spuścizny kulturalnej Polski w zakresie
książki, bibliotek i archiwów

ZIN_K1_W02,
ZIN_K1_W05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W2

rolę książki i jej instytucji jako składnika polskiego
dziedzictwa kulturalnego

ZIN_K1_W13

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W3

najważniejsze zabytki piśmiennictwa, księgozbiory
historyczne i kolekcje archiwalne w polskiej spuściźnie
narodowej

ZIN_K1_W13

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W4

podstawy prawa i organizacji opieki nad dawną
książką, księgozbiorami historycznymi i archiwaliami
w Polsce

ZIN_K1_W08

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W5

problemy dotyczące dokumentacji i ochrony dorobku
kulturalnego, z uwzględnieniem dziedzictwa
utraconego, przemieszczonego i zagrożonego

ZIN_K1_W12,
ZIN_K1_W13

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W6

formy i efekty dokumentacji, dygitalizacji
i popularyzacji zasobów polskiego dziedzictwa
książkowego i archiwalnego

ZIN_K1_W08

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zidentyﬁkować miejsce i rolę książki, jej instytucji
i zasobów w polskim dziedzictwie kulturalnym

ZIN_K1_U06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U2

wyszukać i wskazać najważniejsze zabytki
piśmiennictwa, kolekcje biblioteczne i archiwalne

ZIN_K1_U05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U3

posługiwać się adekwatnymi źródłami informacji
w analizie problemów związanych z dokumentacją
i ochroną polskiego dziedzictwa kulturalnego
w zakresie książki, bibliotek i archiwów

ZIN_K1_U05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U4

określać przyczyny i rozmiary strat i szkód w zakresie
kolekcji bibliotecznych i archiwalnych poniesione
w przeszłości i obecnie

ZIN_K1_U06, ZIN_K1_U07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U5

porównywać i analizować różne rozwiązania
w zakresie dokumentacji, ochrony i popularyzacji
składników polskiego dziedzictwa książkowego
i archiwalnego

ZIN_K1_U03, ZIN_K1_U05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

aprobowania prawa do dziedzictwa kulturalnego
różnych zbiorowości społ. oraz potrzebę jego ochrony
i upowszechniania

ZIN_K1_K05

zaliczenie na ocenę

K2

akceptowania wartości i znaczenia książki i jej
instytucji w zachowaniu i rozwoju polskiego
dziedzictwa kulturalnego i narodowego

ZIN_K1_K05

zaliczenie na ocenę

K3

podejmowania działalności informacyjnej, bibliotecznej
i archiwalnej dla zachowania dziedzictwa kulturowego ZIN_K1_K06
regionu, kraju i Europy

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta
konwersatorium

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
15
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przygotowanie projektu

8

przygotowanie do zajęć

5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Dziedzictwo kultury i jego wymiary - terminologia i źródła informacji

W1

2.

Miejsce i znaczenie książki, jej kolekcji i instytucji w polskim dziedzictwie
kulturalnym i narodowym.

W2, U1

3.

Biblioteki i archiwa jako instytucje pamięci. Narodowy zasób biblioteczny i
archiwalny. Zbiory specjalne.

W2, U1, K2

4.

Ważniejsze obiekty i kolekcje biblioteczne i archiwalne o znaczeniu historycznym,
artystycznym i naukowym.

W3, W6, U2

5.

Podstawy prawne i organizacja ochrony i opieki nad zabytkami piśmiennictwa,
księgozbiorami historycznymi i archiwaliami w Polsce.

W4, W5, U3

6.

Dziedzictwo utracone, przemieszczone i zagrożone. Rejestracja zbiorów
bibliotecznych i archiwalnych.

W5, U4, K1

7.

Problem własności i restytucji dóbr kultury, w tym kolekcji bibliotecznoarchiwalnych.

W5, U4, K3

8.

Polskie dziedzictwo biblioteczno-archiwalne poza krajem.

W2, U3, U5

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia
przedmiotowe, konsultacje

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Warunkiem uzyskania
zaliczenia jest uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalna jedna
nieobecność) oraz wykonanie i zaliczenie projektu zespołowego
(pracy pisemnej lub prezentacji). Ocenie podlega: 1. Obecność na
zajęciach 0-30 pkt 2. Aktywny udział w zajęciach (ocenianie ciągłe) –
0-20 pkt. 3. Wykonanie zadania zespołowego w formie projektu pracy pisemnej lub prezentacji (w zespołach dwuosobowych) – 0-50
pkt Zaliczenie przedmiotu może otrzymać student, który uzyskał
łącznie co najmniej 52 punkty Obowiązuje następująca skala ocen
(1-100 pkt.): 0-51 pkt. – ocena ndst 52-60 pkt. – ocena dst 61-70 pkt.
– ocena + dst 71-80 pkt. – ocena db 81-90 pkt. – ocena + db 91-100
pkt. – ocena bdb
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Ochrona własności intelektualnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie informacją

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cda72a8458b9

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach, Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0322Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i
archiwistyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem wykładów jest przyswojenie podstawowych pojęć z zakresu prawa i ochrony własności intelektualnej,
zapoznanie studentów z prawem własności intelektualnej - prawem autorskim oraz prawem własności
przemysłowej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

• Student właściwie uzasadnia konieczność
zarządzania zasobami własności intelektualnej
w obszarze zarządzania informacją, w tym działalności
informacyjnej, bibliotecznej, wydawniczo-księgarskiej
i archiwalnej, • zna i rozumie podstawowe pojęcia,
regulacje i zasady z zakresu ochrony własności
intelektualnej i prawa autorskiego, • przedstawia
uprawnienia przysługujące podmiotom praw
autorskich i pokrewnych oraz praw własności
przemysłowej, oraz ich czas trwania, • identyﬁkuje
podstawowe prawne i ekonomiczne uwarunkowania
zarządzania informacją, w tym działalności
informacyjnej, bibliotecznej, wydawniczo-księgarskiej
i archiwalnej • poprawnie posługuje się terminologią
z zakresu ochrony własności intelektualnej • student
poprawnie posługuje się podstawową terminologią
naukową z zakresu nauk o komunikacji społecznej
i mediach oraz profesjonalną z obszaru zarzadzania
informacją, w tym działalności informacyjnej,
bibliotecznej, wydawniczo-księgarskiej i archiwalnej,

ZIN_K1_W02,
ZIN_K1_W10

egzamin pisemny

ZIN_K1_U01, ZIN_K1_U05

egzamin pisemny

ZIN_K1_K01, ZIN_K1_K05

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

• Student analizuje w podstawowym zakresie umowy
z zakresu własności intelektualnej, rozpoznaje rodzaje
tych umów, przesłanki ich ważności, skutki; •
rozpoznaje przedmioty własności intelektualnej,
z odróżnieniem prawa autorskiego i praw pokrewnych
oraz praw własności przemysłowej, • uwzględnia
podstawowe przepisy prawa własności intelektualnej
w odniesieniu do instytucji funkcjonujących
w obszarze działalności informacyjnej, bibliotecznej,
wydawniczo-księgarskiej i archiwalnej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

• Student uświadamia sobie wpływ rozwoju nauki
i techniki na kształtowanie systemu ochrony własności
intelektualnej, • uświadamia sobie konieczność
permanentnego rozwijania swojej wiedzy
i umiejętności w odpowiedzi na zmieniające się
warunki wykonywania zawodów związanych
z obszarem zarządzania informacją, w tym
działalnością informacyjną, biblioteczną, wydawniczoksięgarską i archiwalną, a także zjawiska w obszarze
kultury i nauki

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
I. Zarys światowego systemu ochrony własności intelektualnej.
Obieg informacji w światowym systemie własności intelektualnej. Deﬁnicje
głównych rodzajów praw własności intelektualnej wg WIPO/OMPI:

W1, U1, K1

1.
- prawo autorskie (copyright) i prawa pokrewne;
- własność przemysłowa.
Elementarne zasady prawa chroniącego własność intelektualną.
II. Prawo autorskie.
Źródła prawa autorskiego (akty prawa międzynarodowego; akty prawa
wspólnotowego; akty prawa polskiego).
Prawo autorskie i prawa pokrewne: a) przesłanki udzielenia ochrony b) przedmiot
ochrony - utwór c) podmiot uprawniony - twórca d) treść prawa autorskiego autorskie prawa majątkowe; autorskie prawa osobiste f) dozwolony użytek
chronionych utworów; czas trwania autorskich praw majątkowych g) prawa
pokrewne - rodzaje, treść h) zasady ochrony utworów i przedmiotów praw
pokrewnych. Ochrona baz danych.

2.

W1, U1, K1

Plagiat: pojęcie, istota, rodzaje, odpowiedzialność.
III. Elementy prawa własności przemysłowej:
Źródła prawa (akty prawa międzynarodowego; akty prawa wspólnotowego; akty
prawa polskiego).
1. Własność przemysłowa: a) własność przemysłowa a własność intelektualna b)
ogólna charakterystyka c) powstanie praw własności przemysłowej.

3.

W1, U1, K1

2. Rodzaje praw własności przemysłowej.
3. Charakterystyka przedmiotów własności przemysłowej: a) patenty b) znaki
towarowe c) wzory użytkowe d) wzory przemysłowe e) inne. Rejestry, wykazy,
dokumenty prowadzone przez Urząd Patentowy RP. Ogłoszenia urzędowe.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest obowiązkowa obecność na
wykładach (dopuszczalna jedna nieobecność). Egzamin pisemny. Czas: 90
minut.
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Proseminarium licencjackie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie informacją

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cda72ac7fd9c

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0322Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i
archiwistyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem seminarium licencjackiego jest wskazanie zasad pisania prac naukowych, a w szczególności zasad
formułowania hipotez i tez naukowych, jak i wykształcenie odpowiednich umiejętności korzystania z artykułów
i monograﬁi naukowych z uwzględnieniem praw autorskich. Celem przedmiotu jest omówienie wybranych
aspektów wiedzy z zakresu tematyki realizowanych prac licencjackich w obszarze zarządzania informacją
w kontekście interdyscyplinarnym. Ponadto podczas seminarium omawiane zostaną aktualne trendy i dylematy
związane z działalnością badawczą i profesjonalną w zakresie określonym przez wybór tematu pracy licencjackiej,
jak i rozwiązania (metody, procedury, narzędzia itp.) aktualnie stosowane w działalności naukowej
i profesjonalnej w wybranej tematyce. Nadrzędnym celem będzie wykształcenie umiejętności formułowania
problemów badawczych odnoszących się do rzeczywistości profesjonalnej, dobierania odpowiednich metod ich
rozwiązywania i formy prezentowania wyników.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

najważniejszego osiągnięcia z obszaru zarządzania
informacją, a także dokonuje krytycznego przeglądu
dorobku piśmienniczego w zakresie określonym przez
wybór tematu pracy licencjackiej

ZIN_K1_W01,
ZIN_K1_W03,
ZIN_K1_W04

zaliczenie

W2

jak również omawia aktualne trendy i dylematy
związane z działalnością badawczą i profesjonalną
w zakresie określonym przez wybór tematu pracy
licencjackiej

ZIN_K1_W01,
ZIN_K1_W03,
ZIN_K1_W04

zaliczenie

W3

terminologię naukową i profesjonalną w zakresie
określonym przez wybór tematu pracy licencjackiej

ZIN_K1_W02,
ZIN_K1_W06

zaliczenie

W4

podstawowe źródła informacji naukowej oraz
profesjonalnej z zakresu określonego przez wybór
tematu pracy licencjackiej

ZIN_K1_W05

zaliczenie

W5

rozwiązania (metody, procedury, narzędzia itp.)
aktualnie stosowane w działalności naukowej
i profesjonalnej w zakresie określonym przez wybór
tematu pracy licencjackiej

ZIN_K1_W07,
ZIN_K1_W08

zaliczenie

W6

obszary, w których wiedzę niezbędną
do przygotowania pracy licencjackiej należy czerpać
z dorobku dyscyplin pokrewnych

ZIN_K1_W03,
ZIN_K1_W04

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

z pomocą nauczyciela akademickiego, sformułować
problem badawczy odnoszący się do rzeczywistości
profesjonalnej, dobrać odpowiednie metody jego
rozwiązywania i formy prezentowania wyników

ZIN_K1_U01,
ZIN_K1_U02, ZIN_K1_U04

zaliczenie

U2

skutecznie odnajdować, oceniać i wybierać
piśmiennictwo naukowe i profesjonalne relewantne
w stosunku do wybranego tematu pracy licencjackiej,
ZIN_K1_U02, ZIN_K1_U05
korzystając ze źródeł różnego typu, sięgając po zasoby
w różnej formie i korzystając ze współczesnych
technologii informacyjnych i komunikacyjnych

zaliczenie

U3

określić zasadniczą problematykę, cel, metody
i zakres pracy licencjackiej, odwołując się
do podstawowych koncepcji teoretycznych i pojęć
funkcjonujących w obszarze zarządzania informacją
oraz naukach pokrewnych

ZIN_K1_U01,
ZIN_K1_U02, ZIN_K1_U04

zaliczenie

U4

samodzielnie zdobywać nową wiedzę na temat
piśmiennictwa, a także dorobku z obszaru bibliologii
i informatologii oraz praktyki w zakresie wyznaczonym
przez wybór tematu pracy licencjackiej

ZIN_K1_U03

zaliczenie

U5

jasno formułować i, posługując się odpowiednio
dobranym piśmiennictwem, dokumentować opinie
na temat stanu badań i dorobku praktyki w zakresie
wyznaczonym przez wybór tematu pracy licencjackiej

ZIN_K1_U02, ZIN_K1_U03

zaliczenie

U6

korzystać z kanałów i technik komunikacyjnych
ze specjalistami z obszaru bibliologii i informatologii
oraz praktyki zarządzania informacją w zakresie
potrzebnym do gromadzenia piśmiennictwa
i pozyskania wiedzy na temat aktualnych osiągnięć
praktyki na potrzeby przygotowywanej pracy
licencjackie

ZIN_K1_U08

zaliczenie

Sylabusy

165 / 217

U7

sporządza bibliograﬁę piśmiennictwa naukowego
i profesjonalnego o zakresie wyznaczonym przez
wybór tematu pracy licencjackiej

ZIN_K1_U09

zaliczenie

U8

przygotować i przedstawić publicznie (ustnie)
koncepcję projektu, który jest przedmiotem pracy
licencjackiej oraz samej pracy i jej struktury oraz
przygotować pierwszy jej rozdział, osadzający
proponowane rozwiązanie profesjonalne w dorobku
bibliologii i informatologii oraz praktyki w zakresie
szeroko rozumianego zarządzania informacją, jak
również dokonać poprawnej edycji rozdziału pracy
licencjackiej przy zastosowaniu typowych programów

ZIN_K1_U09, ZIN_K1_U10

zaliczenie

K1

zaplanowania zakresu, treści i struktury pracy
licencjackiej, uwzględniając wymagania formalne oraz
realne możliwości jej realizacji w określonym czasie
i znaczenie dla środowiska profesjonalnego

ZIN_K1_K04

zaliczenie

K2

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

ZIN_K1_K04

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

Przygotowanie prac pisemnych

55

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
135

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Cel i charakter pracy licencjackiej. Zasady pracy i uzyskania zaliczenia. Ustalenie
harmonogramu prac

W1, W3, U1, U3, U6, K1

2.

Metodyka pisania pracy licencjackich. Instrukcja dla autorów prac licencjackich.
Pokaz dobrych praktyk (bibliograﬁa, konspekt)

W1, W3, W5, W6, U1, U3,
K1, K2

Sylabusy
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3.

Wstępne ustalenie tematyki prac licencjackich. Dyskusja

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U5, U6,
U8, K1, K2

4.

Bibliograﬁa do pracy licencjackiej. Stan badań i dorobek praktyki. Problemy do
rozwiązania. Ostateczne ustalenie tematyki prac licencjackich. Konsultacje i
dyskusje

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, U8, K1, K2

5.

Publiczne prezentacje koncepcji pracy licencjackiej. Konspekt pracy

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, U8, K1, K2

6.

Konsultacje pierwszego rozdziału pracy

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U5, U6,
U8, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, seminarium, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, metody e-learningowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunki uzyskania zaliczenia: • obecność i aktywny udział w zajęciach
seminaryjnych, • zaakceptowany konspekt pracy licencjackiej, •
zaakceptowana bibliograﬁa dotycząca tematu pracy licencjackiej
sporządzona zgodnie z instrukcją, • zaliczenie ustnej prezentacji
konspektu, • zaakceptowany pierwszy rozdział pracy. Zaliczenie modułu
może uzyskać student, który spełni wszystkie wskazane wymagania.
Wszystkie zastosowane metody mają charakter kształtujący i mają służyć
jednocześnie ocenie efektów kształcenia uzyskiwanych przez studentów i
podnoszenia poziomu stopnia ich osiągania. Oprócz bieżącej oceny
wypowiedzi studentów w trakcie dyskusji seminaryjnych, sprawdzane
będą efekty samodzielnej pracy studentów. BIBLIOGRAFIA DOTYCZĄCA
TEMATU PRACY LICENCJACKIEJ Student zobowiązany jest do
przygotowania bibliograﬁi piśmiennictwa naukowego i profesjonalnego,
której zakres wyznacza wybór tematu pracy licencjackiej. Bibliograﬁa
powinna być kompletna w odniesieniu do piśmiennictwa polskiego i
selektywna (zawierająca opisy kluczowych publikacji) w odniesieniu do
piśmiennictwa obcego. Powinna zawierać różne formy piśmiennictwa,
wyszukane przy użyciu różnych źródeł, kanałów i technik
komunikacyjnych typowych dla specjalistów zarządzania informacją. Jeśli
temat pracy licencjackiej tego wymaga, powinna zawierać także
piśmiennictwo z dyscyplin pokrewnych. KONSPEKT PRACY LICENCJACKIEJ
Student zobowiązany jest do dostarczenia pisemnego planu struktury
pracy, jednoznacznie określającego treści planowanych części składowych
oraz ich przewidywaną wielkość. USTNA PREZENTACJA KONCEPCJI PRACY
Student w krótkiej prezentacji publicznie przedstawia projekt pracy
licencjackiej, na który składają się: - analiza stanu piśmiennictwa na
wybrany temat (w zakresie bibliologii i informatologii, dorobku praktyki
oraz dyscyplin pokrewnych) - analiza stosowanych praktyk
profesjonalnych - cel i zakres podejmowanego projektu - kluczowe
czynniki powodzenia realizacji proponowanego przez siebie rozwiązania
profesjonalnego oraz konsekwencje jego wdrożenia, uwzględniając wpływ
na wizerunek zawodu - przewidywana struktura pracy. PIERWSZY
ROZDZIAŁ PRACY Rozdział powinien zawierać przegląd i krytyczną ocenę
najważniejszych, dostępnych w piśmiennictwie koncepcji, wyników badań,
rozwiązań praktycznych oraz aktualnych trendów i dylematów w obszarze
działalności profesjonalnej, bezpośrednio dotyczących podejmowanego w
pracy zadania. Powinien też zawierać odniesienia do prawnych
uwarunkowań proponowanych rozwiązań. Powinien być zaopatrzony w
odpowiedni aparat dokumentacyjny, poprawnie opracowany pod
względem językowym, technicznym i redakcyjnym (zgodnie z instrukcją)
oraz dostarczony przed zakończeniem zajęć w semestrze zimowym.
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Działalność szkoleniowa w zarządzaniu informacją
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie informacją

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cda72abb6490

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0322Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i
archiwistyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie studentom wiedzy z zakresu zarządzania procesami szkoleniowymi, zwłaszcza w obszarach
związanych z działalnością informacyjną i kompetencjami informacyjnymi.

C2

Praktyczne przygotowanie studentów do organizacji, realizacji i ewaluacji projektów szkoleniowo-rozwojowych
w ﬁrmach i instytucjach.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

uwarunkowania i metodykę nauczania i uczenia się
osób dorosłych oraz warsztat pracy trenera szkoleń.

ZIN_K1_W01,
ZIN_K1_W08

zaliczenie na ocenę

W2

podstawowe kwestie zarządzania procesami
szkoleniowymi, w tym wybrane metody i techniki
diagnozy potrzeb szkoleniowych oraz oceny
efektywności szkoleń.

ZIN_K1_W03,
ZIN_K1_W04,
ZIN_K1_W08,
ZIN_K1_W09

zaliczenie na ocenę

U1

samodzielnie lub w zespole przygotować różne
projekty szkoleniowo-rozwojowe (także online)
ukierunkowane na kształcenie kompetencji
informacyjnych; potraﬁ odpowiednio do określonych
potrzeb i proﬁlu odbiorców zaproponować program
i metodykę szkolenia (lub innej usługi rozwojowej).

ZIN_K1_U05, ZIN_K1_U06

zaliczenie na ocenę

U2

przeprowadzić szkolenie (lub inną formę kształcenia)
w zakresie swoich merytorycznych kompetencji
z zarządzania informacją oraz dokonać oceny efektów
tychże działań szkoleniowych.

ZIN_K1_U05

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

rozwijania proszkoleniowej kultury organizacyjnej
w ﬁrmie lub instytucji publicznej.

ZIN_K1_K03, ZIN_K1_K05

zaliczenie na ocenę

K2

permanentnego rozwijania swojej wiedzy
i umiejętności z zakresu działalności szkoleniowej.

ZIN_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie projektu

25

przygotowanie do zajęć

15

wykonanie ćwiczeń

15

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

konsultacje

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
112

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Deﬁnicje i rodzaje szkoleń. Projekty szkoleniowo-rozwojowe. Strategia szkoleń i
rozwoju w kontekście efektywnego funkcjonowania organizacji.

W2, K1

2.

Elementy andragogiki - analiza uwarunkowań i czynników wpływających na proces
W2
nauczania i uczenia się osób dorosłych.

3.

Programy szkoleniowe w obszarze zarządzania informacją i rozwoju kompetencji
informacyjnych.

U1

4.

Zarządzanie szkoleniami. Badanie i analiza potrzeb szkoleniowych. Planowanie,
projektowanie, organizacja, realizacja i ewaluacja szkoleń, kursów etc. dla różnych
kategorii uczestników (pracowników oraz klientów ﬁrm i instytucji, użytkowników
informacji).

W2, U1, U2, K1

5.

Metody i techniki dydaktyczne w aktywnych szkoleniach. Kompetencje trenerskie i
W1, U1, U2
coachingowe.

6.

Przygotowanie projektu szkolenia/kursu z zakresu zarządzania informacją.
Składowe projektu szkoleniowego.

U1, U2

7.

Podstawy metodyki i praktyki szkoleń on-line.

U1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, Metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
analiza przypadków, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe, demonstracja, konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

Uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności), aktywny
udział w ćwiczeniach zespołowych i dyskusjach dydaktycznych,
zaliczenie na ocenę
przyswojenie materiału, poprawne wykonanie bieżących zadań oraz
końcowego projektu szkoleniowego (lub innej formy edukacyjnej).

Sylabusy
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Big data – analiza wielu danych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie informacją

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cda72abe5680

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0322Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i
archiwistyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Przygotowanie studentów do samodzielnej oceny zasadności przeprowadzania analizy Big Data, wyboru narzędzi
umożliwiających podstawową analizę (dopasowanych do sytuacji problemowej i własnych kompetencji) oraz
interpretacji otrzymanych wyników.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

aktualne trendy, dylematy i kierunki rozwoju wiedzy
w obszarze zarządzania wielorakimi danymi – Big data

ZIN_K1_W07

zaliczenie na ocenę
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W2

użyteczność danych w kontekście ich ponownego
wykorzystania

ZIN_K1_W07,
ZIN_K1_W08

zaliczenie na ocenę

W3

potrzeby i zachowania informacyjne użytkowników
wielorakich danych

ZIN_K1_W07,
ZIN_K1_W09

zaliczenie na ocenę,
zadania

W4

podstawowe pojęcia, regulacje i zasady zarządzania
i korzystania z wielu danych

ZIN_K1_W02,
ZIN_K1_W08,
ZIN_K1_W10

zaliczenie na ocenę,
zadania

W5

systemy organizacji i zarządzania wielorakimi danymi
z uwzględnieniem norm, rekomendowanych metod,
dobrych praktyk

ZIN_K1_W08,
ZIN_K1_W09

zaliczenie na ocenę,
zadania

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zdeﬁniować i sklasyﬁkować różnorodne dane

ZIN_K1_U04

zaliczenie na ocenę,
zadania

U2

przygotować analizę wielu danych wybierając do tego
najlepsze algorytmy ich uporządkowania
i prezentowania

ZIN_K1_U01, ZIN_K1_U05

zaliczenie na ocenę,
zadania

U3

w kontekście potrzeb użytkowników różnorodnych
danych analizować i oceniać systemy oraz procesy
zarządzania danymi

ZIN_K1_U05

zaliczenie na ocenę,
zadania

U4

projektować analizę z wybranych systemów
zarządzania Big data, odwołując się do poznanych
metod, narzędzi, standardów

ZIN_K1_U01, ZIN_K1_U05

zaliczenie na ocenę,
zadania

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

permanentnego rozwijania swojej wiedzy
i umiejętności

ZIN_K1_K01

zaliczenie na ocenę

K2

wyrabiania w sobie postawy odpowiedzialności
i systematyczności w realizacji zadań

ZIN_K1_K03

zaliczenie na ocenę,
zadania

K3

stosowania najnowszych rozwiązań technologii
informacyjnej w organizacji wszystkich procesów
analitycznych

ZIN_K1_K04

zaliczenie na ocenę,
zadania

K4

uznawania znaczenia rzetelności i profesjonalizmu
analityka Big data

ZIN_K1_K03

zaliczenie na ocenę,
zadania

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

wykonanie ćwiczeń

30

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
120

ECTS
4.0
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Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Big Data, osadzenie Big Data w kontekście innych danych;
dane surowe;
sposoby weryﬁkacji danych

W1, W4, W5, U1

2.

wykorzystanie tych samych danych w różnych dyscyplinach i działalności
praktycznej, team science

W2, W3, W5

3.

analiza Big Data 1. statyczna, dynamiczna, mapy, przekroje, linie trendu (regresja liniowa);
2. etapy analizy: określenie celu analizy, wybór danych (zbioru i źródła danych),
wstępna obróbka danych (pre-processing), przekształcanie danych, przechowanie
danych, data-mining, ewaluacja wyników analizy;
3. modele: opisowy i prognostyczny;
4. przygotowywanie analiz w doniesieniu do potrzeb użytkowników;
5. interpretacja wyników, proces decyzyjny – odniesienie do analiz

U2, U3, U4, K2, K3, K4

4.

podstawy machine learning

W1, K1, K3

5.

przykłady wykorzystania Big Data

W1, U3, K4

6.

wybrane narzędzia do analizy i wizualizacji Big Data

W5, K1, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, ćwiczenia laboratoryjne, metody e-learningowe, metody podające - opis, metody problemowe - wykład
problemowy, metody programowane - z użyciem komputera
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
zadania

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest uczestnictwo w
zajęciach (dopuszczalna jedna nieobecność), aktywny w nich udział
(dyskusja, wykonywanie zadań, omawianie lektur). Ocenie podlega:
- obecność i aktywny udział w zajęciach – 0-30 pkt. - wykonywanie
zadań – 0-50 pkt. - zadania domowe – 0-20 pkt. Obowiązuje
następująca skala ocen (1 – 100 pkt.): 0-50 pkt – ocena ndst 51-60
pkt. – ocena dst 61-70 pkt. – ocena + dst 71-80 pkt. – ocena db
81-90 pkt. – ocena + db 91-100 pkt. – ocena bdb
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Metodologia nauk
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie informacją

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cda72ac20ec5

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0322Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i
archiwistyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest przedstawienie wybranych aspektów współczesnej ﬁlozoﬁi nauki i ogólnej metodologii nauk.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

jakie pytania i zagadnienia obejmuje metodologia
nauk,

ZIN_K1_W01,
ZIN_K1_W09

egzamin pisemny
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W2

na czym polega metoda naukowa i czym różni się
od innych metod,

ZIN_K1_W09

egzamin pisemny

W3

narzędzia i sposoby poznawania rzeczywistości
w naukach humanistycznych i społecznych
(metodologie/podejścia/strategie, metody, techniki)
oraz ich wzajemne uwarunkowania; omawia je
na przykładzie nauk o komunikacji społecznej
i mediach,

ZIN_K1_W09

egzamin pisemny

W4

metodologię ilościową i jakościową oraz poszczególne
typy badań,

ZIN_K1_W09

egzamin pisemny

W5

metodologiczne relacje między dziedzinami wiedzy,
charakteryzuje je na przykładzie nauk o komunikacji
społecznej i mediach

ZIN_K1_W01,
ZIN_K1_W06,
ZIN_K1_W09

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

dostrzec założenia ﬁlozoﬁczne i metodologiczne
obecne w tekstach naukowych,

ZIN_K1_U04

egzamin pisemny

U2

zaprojektować własne badania naukowe,
uwzględniając składniki i konteksty metodologiczne
procesu badawczego

ZIN_K1_U02,
ZIN_K1_U03, ZIN_K1_U04

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

permanentnego rozwijania swojej wiedzy
ZIN_K1_K01
i umiejętności w odpowiedzi na nowe osiągnięcia nauki

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
82

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Metodologia nauk - przedmiot i problematyka. Pojęcia metodologii, metodyki i
metody. Metodologia nauk a ﬁlozoﬁa nauki.

W1, W2, U1

Sylabusy
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2.

Sposoby rozumienia terminu "nauka". Cechy poznania naukowego. Kryteria
naukowości. Typologia nauk (i badań).

W2, W5

3.

Nauki empiryczne – cztery źródła prawomocnego poznania, w tym obserwacja
(empiria) i rozumowanie (wnioskowanie). Problem indukcji. Relacje między
obserwacją a teorią.

W2, U1

4.

Hierarchia procedur i sposobów poznawania rzeczywistości w nauce wedle
poziomu ogólności: metoda nauki w ogóle, metoda nauk empirycznych
(hipotetyczno-dedukcyjna lub indukcyjna), podejścia/strategie w naukach
społecznych (ilościowa, jakościowa i mieszana), metody badań, techniki i
narzędzia badawcze. Typy badań.

W3, W4

5.

Wiedza naukowa - jej składniki i funkcje poznawcze. Wyjaśnianie.

W2, U1

6.

Wybrane metody i techniki badań w naukach humanistycznych i społecznych.

W3

7.

Proces badawczy. Projektowanie własnych badań. Przydatne procedury i metody.
Operacjonalizacja. Testowanie
koncepcji i hipotez. Typologia procedur poznawczych wedle etapów procesu
badawczego.

U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, metody e-learningowe, metoda projektów
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uczestnictwo w
konwersatorium (dopuszczalne dwie nieobecności) i aktywny w nim udział
(dyskusja, lektury). Egzamin uważa się za zdany w przypadku uzyskania
co najmniej 51 punktów (na 100 możliwych), co jest równoznaczne z
otrzymaniem oceny dostatecznej. Oceną końcową jest ocena z egzaminu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Teorie socjologiczne dla zarządzania informacją
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie informacją

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cda72ac4fb8e

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0322Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i
archiwistyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów ze współczesnymi teoriami socjologicznymi mogącymi służyć do wyjaśnienia zachowań
i praktyk informacyjnych oraz kultury informacyjnej charakterystycznych dla różnych środowisk i zbiorowości.

C2

Zapoznanie studentów z metodami badawczymi o rodowodzie socjologicznym przyswojonymi przez nauk
o komunikacji i mediach lub możliwymi do przeszczepienia na grunt tej dyscypliny.

C3

Zapoznanie studentów ze źródłami informacji naukowej, z których pozyskuje aktualne piśmiennictwo
socjologiczne przydatne w badaniach z zakresu nauk o komunikacji społecznej i mediach

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

- wybrane współczesne teorie socjologiczne mogące
służyć do wyjaśnienia zachowań i praktyk
informacyjnych oraz kultury informacyjnej
charakterystycznych dla różnych środowisk
i zbiorowości. - metody badawcze o rodowodzie
ZIN_K1_W01,
socjologicznym przyswojone przez nauki o komunikacji
ZIN_K1_W02,
społecznej i mediach lub możliwe do przeszczepienia
ZIN_K1_W06
na grunt tej dyscypliny. - podstawową terminologią
naukową z zakresu socjologii. - źródła informacji
naukowej, z których pozyskuje aktualne piśmiennictwo
socjologiczne przydatne w badaniach z zakresu nauki
o komunikacji społecznej i mediach.

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

- poprawnie stosować podstawową terminologię
z zakresu współczesnych teorii socjologicznych wykorzystać współczesne teorie socjologiczne
do analizy i interpretacji różnych kategorii zachowań
i praktyk informacyjnych, - dobrać metodę
socjologiczną do konkretnej sytuacji problemowej
związanej z zarządzaniem informacją - zaprojektować
procedurę badawczą dotyczącą wybranego aspektu
zachowań i praktyk informacyjnych z wykorzystaniem
metod i narzędzi badań socjologicznych.

ZIN_K1_U01, ZIN_K1_U02

zaliczenie

U2

- samodzielnego wyszukiwania piśmiennictwa
potrzebnego do rozwiązania danej sytuacji
problemowej z użyciem metod socjologicznych, krytycznej oceny omawianych teorii socjologicznych uznawania przydatności teorii socjologicznych dla
wyjaśniania współczesnych procesów społecznokulturowych, w szczególności dotyczących zachowań
i praktyk informacyjnych cechujących różne
zbiorowości i środowiska.

ZIN_K1_U01,
ZIN_K1_U02, ZIN_K1_U03

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

- krytycznego oceniania omawianych teorii
socjologicznych - samodzielnej realizacji przedsięwzięć
badawczych - uświadomienia sobie przydatności teorii
socjologicznych dla wyjaśniania współczesnych
procesów społeczno-kulturowych, w szczególności
dotyczących zachowań i praktyk informacyjnych
cechujących różne zbiorowości i środowiska.

ZIN_K1_K01, ZIN_K1_K02,
zaliczenie
ZIN_K1_K03, ZIN_K1_K04

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

25

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przeprowadzenie badań empirycznych

25

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Teorie, koncepcje, pojęcia i wymiary służące do wyjaśniania zachowań, praktyk i
kultur informacyjnych w różnych środowiskach i zbiorowościach za pomocą pojęć
"władza i kontrola" oraz "sprawstwo"

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, inscenizacja, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków,
metody e-learningowe, udział w badaniach, konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uczestnictwo (dopuszczalne dwie nieobecności) w wykładzie.
Przygotowanie prezentacji na temat samodzielnie
zaprojektowanego/projektu badawczego
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Zagadnienia wydawnicze i księgarskie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie informacją

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cda72a8793a0

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0322Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i
archiwistyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, konwersatorium: 15, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Przekazanie wiedzy na temat polskiego rynku książki, jego instytucji i uwarunkowań, charakterystyka książki jako
nośnika informacji i treści kultury oraz przedmiotu handlu, kształtowanie umiejętności w zakresie prac
wydawniczych i edytorskich

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

181 / 217

W1

podstawową terminologią naukową i zawodową
dotyczącą książki, technologii jej produkcji, form
dystrybucji i promocji oraz deﬁniuje terminy kluczowe
dla obszaru profesjonalnej działalności wydawniczej
i księgarskiej

ZIN_K1_W02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W2

miejsce i społeczne funkcje działalności wydawniczoksięgarskiej w kulturze literackiej i komunikacji
społecznej, w tym szczególnie komunikacji naukowej;

ZIN_K1_W03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W3

podstawowe źródła informacji naukowej dotyczące
zagadnień edytorskich oraz rynku wydawniczego
i księgarskiego w Polsce i na świecie

ZIN_K1_W05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W4

historię (w tym zagadnienie drugiego obiegu
wydawniczego), cele, organizację, funkcjonowanie
i otoczenie społeczne podmiotów działających
na rynku wydawniczym i księgarskim w Polsce

ZIN_K1_W13

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W5

aktualny stan i strukturę rynku wydawniczego
i księgarskiego w Polsce, zna czołowe współczesne
wydawnictwa krajowe oraz dostrzega specjalizację
ośrodków wydawniczych i wydawców w Polsce

ZIN_K1_W13

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W6

najważniejsze uwarunkowania działalności
wydawniczej i księgarskiej i funkcjonowania
współczesnego rynku wydawniczego i księgarskiego;

ZIN_K1_W07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W7

aktualnie stosowane metody i narzędzia druku,
publikacji elektronicznych oraz promocji książki

ZIN_K1_W08

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W8

współczesne modele, rozwiązania i formy prowadzenia
działalności wydawniczej i księgarskiej w środowisku
druku i w internecie

ZIN_K1_W07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

rozpoznawać podstawowe elementy i cechy książki
oraz poddawać krytycznej analizie jej walory
typograﬁczne oraz kompozycję wydawniczą

ZIN_K1_U05

zaliczenie na ocenę

U2

efektywnie korzystać ze źródeł informacji w analizie
trendów na rynku książki

ZIN_K1_U01

zaliczenie na ocenę

U3

posługiwać się współczesnymi technologiami
informacyjnymi i komunikacyjnymi niezbędnymi
w szeroko rozumianej działalności wydawniczej
i księgarskiej, także w zakresie publikowania
w Internecie

ZIN_K1_U04

zaliczenie na ocenę

U4

porównywać i oceniać różne produkty i usługi
informacyjne stosowane w działalności wydawniczej
i księgarstwie, zwłaszcza w zakresie prezentacji oferty, ZIN_K1_U05
form i organizacji sprzedaży, reklamy i promocji
książki

zaliczenie na ocenę

U5

zaplanować proces edytorski książki

ZIN_K1_U09

zaliczenie na ocenę

U6

samodzielnie sporządzać adnotacje księgarskie
i zalecające

ZIN_K1_U09

zaliczenie na ocenę

ZIN_K1_K01

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Sylabusy

systematycznego uzupełniania i uaktualniania wiedzy
i umiejętności dotyczących zagadnień związanych
z edytorstwem oraz działalnością wydawniczą
i księgarską;
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K2

uznania znaczenia działalności wydawniczej
i księgarskiej w procesie budowania społeczeństwa
wiedzy oraz upowszechniania i zachowania dorobku
kultury

ZIN_K1_K05

zaliczenie

K3

planowania działań i współpracy w zespole, biorąc
odpowiedzialność za terminowe i rzetelne wykonanie
powierzonych zadań

ZIN_K1_K03

zaliczenie

K4

uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych
i imprezach promocyjnych związanych z działalnością
w sferze kultury piśmienniczej

ZIN_K1_K06

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

konwersatorium

15

ćwiczenia

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

6

przeprowadzenie badań literaturowych

4

przygotowanie do sprawdzianu

6

przygotowanie do ćwiczeń

4

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

4

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

7

Przygotowanie prac pisemnych

10

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

4

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Rynek książki - terminologia, segmentacja, źródła informacji

W1, W3

Sylabusy
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2.

Produkcja wydawnicza i poligraﬁa

W5, U2

3.

Największe wydawnictwa w Polsce i ich proﬁl

W5, W8

4.

Obiegi wydawnicze. II obieg

W2, W4

5.

Dystrybucja. Formy sprzedaży książek. Księgarstwo.

W5, W6, U2

6.

Targi, nagrody i i media branżowe.

W4, W6, U4

7.

Odbiorcy i czytelnictwo.

W2, W6, U2

8.

Książka – budowa zewnętrzna (kompozycja typograﬁczna)

U1

9.

Technologia produkcji książki (typograﬁa i poligraﬁa)

W7, U1, K1

10.

Książka – budowa wewnętrzna (kompozycja wydawnicza)

U1, U3, U4

11.

Edytorstwo: etapy i czynności wydawnicze

W8, U3, U4, U5

12.

Książka jako towar – specyﬁka

U1

13.

Współczesne modele funkcjonowania wydawnictw i księgarń (Dotcom, Bricks and
Clicks itp.)

W8

14.

Internet w działalności informacyjnej, promocyjnej, handlowej i usługowej
wydawnictw i księgarń

U3, U4, K3, K4

15.

Self-publishing – deﬁnicja, idea i konsekwencje dla rynku wydawniczego

W7, U3, U5, K2

16.

Książka elektroniczna (e-book) - podstawowe pojęcia, rodzaje i formy, specyﬁka
odbioru, konsekwencje dla działalności wydawniczej i księgarskiej

W7, U1, U4

17.

Adnotacje księgoznawcze i zalecające – zasady sporządzania i zastosowanie w
działalności księgarskiej i wydawniczej

U6

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe,
ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Wykład - zaliczenie na
podstawie obecności. Dopuszczalna liczba nieobecności - jedna. W
przypadku większej liczby pisemne zaliczenie treści wykładu

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Warunkiem uzyskania
zaliczenia z konwersatorium jest uczestnictwo i aktywny udział w
zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności) oraz zaliczenie
kolokwium sprawdzającego wiedzę i umiejętności praktyczne.
Ocenie podlega: - obecność i aktywny udział w zajęciach: 40 pkt. kolokwium – 60 pkt. Zaliczenie konw. może otrzymać student, który
uzyskał łącznie co najmniej 52 punkty. Obowiązuje następująca
skala ocen (1-100 pkt.): 0-51 pkt. – ocena ndst 52-60 pkt. – ocena
dst 61-70 pkt. – ocena + dst 71-80 pkt. – ocena db 81-90 pkt. –
ocena + db 91-100 pkt. – ocena bdb
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Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uczestnictwo w zajęciach
(dopuszczalna jedna nieobecność, w przypadku przekroczenia tej
liczby konieczne jest ustne zaliczenie treści ćwiczeń) oraz
przygotowanie pracy pisemnej (minimum 8 stron) na wybrany temat
związany z polskim rynkiem książki Ocenie podlega: 1. Obecność na
zajęciach 0-20 pkt (możliwa jedna nieobecność) 2. Aktywny udział w
zajęciach (ocenianie ciągłe) – 0-20 pkt. 3. Wykonanie pracy pisemnej
– 0-50 pkt 4. Udział w imprezie wydaw.-ksiegarskiej i jej ocena (0-10
pkt.)
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Uczestnictwo w systemie kultury
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie informacją

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cda72a8a9dd0

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0322Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i
archiwistyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przedstawienie studentom potrzeb instytucji i podmiotów kultury w zakresie obsługi informacyjnej

C2

Przekazanie studentom wiedzy na temat wybranych aspektów i obszarów funkcjonowania kultury i mediów
istotnych z punktu widzenia partycypacji w obiegach kultury

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

- miejsce i rolę działalności informacyjnej w kulturze
i komunikacji społecznej ze szczególnym
uwzględnieniem przestrzeni nowych mediów wybrane aspekty i obszary funkcjonowania kultury
i mediów istotnych z punktu widzenia partycypacji
w obiegach kultury - potrzeb instytucji i podmiotów
kultury w zakresie obsługi informacyjnej

ZIN_K1_W06,
ZIN_K1_W09,
ZIN_K1_W12

zaliczenie na ocenę

ZIN_K1_U01,
ZIN_K1_U02,
ZIN_K1_U06, ZIN_K1_U10

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

- samodzielnie zdobywać nową wiedzę i rozwijać
umiejętności w zakresie uczestniczenia w kulturze, przygotowuje i wygłasza prezentacje zdające relacją
z podejmowanych przez niego/nią aktywności zidentyﬁkować potrzeby instytucji i podmiotów kultury
w zakresie obsługi informacyjnej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

- uświadomienia sobie konieczność permanentnego
rozwijania swojej wiedzy i umiejętności w odpowiedzi
na zmieniające się zjawiska w obszarze kultury i nauki.
- uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych
realizowanych w różnych formach i za pośrednictwem
różnych mediów

ZIN_K1_K01, ZIN_K1_K02,
zaliczenie na ocenę
ZIN_K1_K06

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

15

przygotowanie projektu

30

przygotowanie do ćwiczeń

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Co roku tematem przewodnim zajęć będzie inny obszar kultury, rozważany pod
kątem swoistych potrzeb informacyjnych oraz praktyk zarządzania informacją.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
inscenizacja, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna,

Sylabusy
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metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności) oraz
realizacja i prezentacja wyników grupowego projektu.
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Zajęcia terenowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie informacją

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cda72a8d95e6

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0322Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i
archiwistyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 10

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów ze specyﬁką i uwarunkowaniami pracy w obszarze zarządzania informacją w ﬁrmie
i instytucji publicznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

wybrane zasady, procedury i narzędzia stosowane
w praktyce zarządzania informacją w ﬁrmie i instytucji
publicznej.

ZIN_K1_W08,
ZIN_K1_W09

zaliczenie
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dobre praktyki stosowane w zakresie zarządzania
informacją w ﬁrmie i instytucji publicznej.

W2

ZIN_K1_W08,
ZIN_K1_W09

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

efektywnie porozumiewać się ze specjalistami
realizującymi zadania z zakresu zarządzania
informacją w ﬁrmie i instytucji publicznej.

ZIN_K1_U05, ZIN_K1_U08

zaliczenie

U2

zanalizować i ocenić dostrzeżone rozwiązania.

ZIN_K1_U05

zaliczenie

ZIN_K1_K05

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
uświadomienia sobie znaczenia zarządzania
informacją dla skuteczności działań podejmowanych
przez ﬁrmy i instytucje publiczne.

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

10

przygotowanie raportu

10

przygotowanie do zajęć

5

konsultacje

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
27

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
10

ECTS
0.4

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zorganizowana wizyta w ﬁrmie.

W1, W2, U1, U2, K1

2.

Zorganizowana wizyta w instytucji publicznej.

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
Metoda sytuacyjna, dyskusja, wycieczka terenowa
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach terenowych oraz przygotowanie sprawozdania z
wizyt w ﬁrmie i instytucji publicznej.
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Seminarium licencjackie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie informacją

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cda72acae2d3

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0322Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i
archiwistyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
17.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem seminarium licencjackiego jest wskazanie zasad pisania prac naukowych, a w szczególności zasad
formułowania hipotez i tez naukowych, jak i wykształcenie odpowiednich umiejętności korzystania z artykułów
i monograﬁi naukowych z uwzględnieniem praw autorskich. Celem przedmiotu jest omówienie wybranych
aspektów wiedzy z zakresu tematyki realizowanych prac licencjackich w obszarze zarządzania informacją
w kontekście interdyscyplinarnym. Ponadto podczas seminarium omawiane zostaną aktualne trendy i dylematy
związane z działalnością badawczą i profesjonalną w zakresie określonym przez wybór tematu pracy licencjackiej,
jak i rozwiązania (metody, procedury, narzędzia itp.) aktualnie stosowane w działalności naukowej
i profesjonalnej w wybranej tematyce. Nadrzędnym celem będzie wykształcenie umiejętności formułowania
problemów badawczych odnoszących się do rzeczywistości profesjonalnej, dobierania odpowiednich metod ich
rozwiązywania i formy prezentowania wyników.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

treści przedstawiane w pracy licencjackiej, powołując
się na dorobek z obszaru zarządzania informacją,
znając kluczowe piśmiennictwo polskie i zagraniczne
oraz, jeśli jest to konieczne ze względu na wybrany
temat pracy licencjackiej, na ustalenia dyscyplin
pokrewnych

ZIN_K1_W03,
ZIN_K1_W04,
ZIN_K1_W05,
ZIN_K1_W06,
ZIN_K1_W07

zaliczenie

W2

oraz uwzględnia w pracy licencjackiej perspektywę
badawczą obszaru bibliologii i informatologii
i odwołuje się do najnowszych trendów i aktualnego
stanu badań

ZIN_K1_W03,
ZIN_K1_W04,
ZIN_K1_W05,
ZIN_K1_W06

zaliczenie

W3

podstawową terminologię naukową i profesjonalną
z zakresu wyznaczonego przez wybór tematyki pracy
licencjackiej

ZIN_K1_W02

zaliczenie

W4

deﬁnicje terminów kluczowych dla problematyki
poruszanej w pracy licencjackiej

ZIN_K1_W02,
ZIN_K1_W07,
ZIN_K1_W08

zaliczenie

W5

wybrane (w zależności od tematu pracy) zagadnienia
związane z działalnością profesjonalną w obszarze
zarządzania informacją, w tym metodykę
wykonywania zadań, norm, procedur, narzędzi,
technologii i dobrych praktyk

ZIN_K1_W02,
ZIN_K1_W03,
ZIN_K1_W04,
ZIN_K1_W06,
ZIN_K1_W07,
ZIN_K1_W08

zaliczenie

W6

prawne uwarunkowania powoływania się w pracy
licencjackiej na dorobek innych autorów

ZIN_K1_W10

zaliczenie

W7

aktualnie stosowane w praktyce rozwiązania związane
z projektem realizowanym w ramach pracy
licencjackiej, odwołując się między innymi
do przykładów dobrych praktyk

ZIN_K1_W07,
ZIN_K1_W08

zaliczenie

ZIN_K1_U01,
ZIN_K1_U02, ZIN_K1_U07

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

rozwiązać problem zdeﬁniowany w ramach
proseminarium licencjackiego, stosując odpowiednie
metody i perspektywę badawczą obszaru bibliologii
i informatologii

U2

samodzielnie zdobywać nową wiedzę w zakresie
wyznaczonym przez wybór tematu pracy licencjackiej,
ZIN_K1_U03
studiując piśmiennictwo i analizując przykłady dobrych
praktyk

zaliczenie

U3

rozwijać umiejętności samodzielnego formułowania
wypowiedzi pisemnej, dokumentowania
przedstawianych treści i argumentowania

ZIN_K1_U09

zaliczenie

U4

sprawnie wykorzystywać współczesne technologie
informacyjne i komunikacyjne w poszukiwaniu
informacji naukowej i profesjonalnej oraz
w rozwiązaniach proponowanych w ramach pracy
licencjackiej

ZIN_K1_U05

zaliczenie

U5

porównywać i oceniać różne rozwiązania stosowane
w obszarze działalności profesjonalnej wyznaczonym
przez wybór tematu pracy licencjackiej, wskazując
na tym tle miejsce i znaczenie proponowanego przez
siebie rozwiązania

ZIN_K1_U05

zaliczenie

Sylabusy

192 / 217

U6

wykorzystywać w pracy licencjackiej dorobek innych
autorów i osiągnięcia praktyków z poszanowaniem
praw własności intelektualnej

ZIN_K1_U04,
ZIN_K1_U07, ZIN_K1_U09

zaliczenie

U7

formułować wnioski i logicznie je uzasadniać,
powołując się na dorobek obszaru bibliologii
i informatologii, dyscyplin pokrewnych (jeśli zachodzi
taka konieczność), praktyki zawodowej lub wyniki
badań własnych

ZIN_K1_U07

zaliczenie

U8

skonstruować plan poinformowania środowiska
zawodowego i naukowego o proponowanym przez
siebie rozwiązaniu profesjonalnym, w którym
proponuje wykorzystanie różnych adekwatnych
kanałów i technik komunikacyjnych

ZIN_K1_U04, ZIN_K1_U08

zaliczenie

U9

opracować samodzielnie logicznie skonstruowany
i uporządkowany tekst pracy licencjackiej,
przedstawiający zgodnie z zasadami obowiązującymi
w Instytucie, oparty na dorobku nauki i podejściu
naukowym projekt profesjonalny z zakresu
zarządzania informacją, jak również sporządzić wykaz ZIN_K1_U09
literatury wykorzystanej w pracy licencjackiej, abstrakt
w języku polskim i angielskim, opis bibliograﬁczny
pracy w języku polskim i angielskim, słowa kluczowe
w języku polskim i angielskim oraz niezbędne indeksy
(w tym obowiązkowo indeks nazwisk)

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

wskazania kluczowych czynników powodzenia
realizacji proponowanego w ramach pracy licencjackiej
ZIN_K1_K02, ZIN_K1_K03
projektu (rozwiązania) oraz konsekwencje jego
wdrożenia, uwzględniając wpływ na wizerunek zawodu

K2

wykorzystania podejścia naukowego oraz wiedzy
i umiejętności zawodowych, podejmowania prób
skutecznego rozwiązania problemów profesjonalnych
napotykanych w obszarze wyznaczonym wyborem
tematu pracy licencjackiej.

zaliczenie

ZIN_K1_K02, ZIN_K1_K03,
zaliczenie
ZIN_K1_K04

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie pracy dyplomowej

300

zbieranie informacji do zadanej pracy

50

konsultacje

50

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

2

analiza wymagań

10

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
442

ECTS
17.0
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Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Metodyka pisania pracy licencjackiej w Instytucie – uzupełnienie treści
realizowanych w tym zakresie w ramach Proseminarium licencjackiego.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, U1, U3, U4, U5,
U6, U7, K1, K2

2.

Zasady formułowania kolejnych rozdziałów pracy licencjackiej. Dyskusja nad
konkretnymi problemami.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, U1, U2, U3, U4,
U5, U6, U7, U8, U9, K1,
K2

3.

Konsultacje prac licencjackich na kolejnych etapach ich powstawania

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, U1, U2, U3, U4,
U5, U6, U7, U8, U9, K1,
K2

4.

Koncepcje poinformowania środowiska naukowego i profesjonalnego o
proponowanym w ramach pracy licencjackiej projekcie (rozwiązaniu). Ustna
prezentacja i dyskusja

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, U8, K2

Ocena ostatecznej wersji pracy licencjackiej

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, U1, U2, U3, U4,
U5, U6, U7, U8, U9, K1,
K2

5.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, seminarium, dyskusja, metody e-learningowe, konsultacje

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

seminarium

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunki uzyskania zaliczenia: - zaliczona koncepcja poinformowania
środowiska naukowego i profesjonalnego o proponowanym rozwiązaniu, zaakceptowana, przyjęta przez opiekuna ostateczna, kompletna wersja
pracy licencjackiej sporządzona zgodnie z instrukcją obowiązującą w
Instytucie. Zaliczenie modułu może uzyskać student, który spełni
wszystkie wskazane wymagania. Ocena pracy licencjackiej jest brana pod
uwagę przy obliczaniu ostatecznego wyniku studiów na zasadach
określonych w Regulaminie studiów UJ. Sprawdzanie osiągania przez
studentów założonych efektów kształcenia realizowane jest przy pomocy
METOD KSZTAŁTUJĄCYCH, na które składają się konsultacje pracy
licencjackiej na kolejnych etapach jej powstawania oraz dyskusje w trakcie
zajęć seminaryjnych, ujawniające stan wiedzy, umiejętności i kompetencji
społecznych studentów, a także METOD PODSUMOWUJĄCYCH, na które
składa się ocena: 1. Przygotowanej przez studenta i przedstawionej
(ustnie) koncepcji poinformowania środowiska naukowego i
profesjonalnego o proponowanym w ramach pracy licencjackiej projekcie
(rozwiązaniu). Sprawdzana jest: - adekwatność koncepcji (zakres,
harmonogram) do projektu lub rozwiązania, o którym ma być
poinformowane środowisko, - wykorzystanie właściwych kanałów i technik
komunikacyjnych. 2. Ostatecznej postaci pracy licencjackiej. Sprawdzany i
oceniany jest poziom wszystkich pozostałych efektów wymienionych w
polu „Efekty kształcenia dla modułu kształcenia” niniejszego sylabusa.
Narzędziem sprawdzania jest sformalizowany kwestionariusz recenzji
pracy licencjackiej obwiązujący w Instytucie.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie proseminarium licencjackiego w 5 semestrze

Sylabusy
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Naukoznawstwo
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie informacją

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cda72acdd3a8

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0322Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i
archiwistyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem jest zapoznanie studentów z naukoznawstwem rozumianym jako dyscyplina (obszar badań) w nauce,
a także z podstawami ﬁlozoﬁi nauki, historii nauki oraz ze społecznymi i organizacyjno-prawnymi
uwarunkowaniami funkcjonowania nauki.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

naukoznawstwo jako interdyscyplinarny obszar
badawczy

ZIN_K1_W06,
ZIN_K1_W13

zaliczenie
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W2

historię nauki powszechnej i polskiej w podstawowym
zakresie

ZIN_K1_W06

zaliczenie

W3

najważniejsze historyczne przemiany komunikacji
naukowej w informatologicznej i bibliologicznej
perspektywie nauk o komunikacji społecznej i mediach

ZIN_K1_W01,
ZIN_K1_W03

zaliczenie

W4

różne sposoby rozumienia terminu „nauka” i ich
implikacje

ZIN_K1_W02

zaliczenie

W5

najważniejsze poglądy ﬁlozoﬁczne na naturę nauki
oraz podstawowe koncepcje prawdy

ZIN_K1_W02,
ZIN_K1_W06

zaliczenie

W6

podstawowe właściwości metody naukowej (z
epistemologicznego punktu widzenia)

ZIN_K1_W02

zaliczenie

W7

strukturę i funkcje wiedzy naukowej oraz typologię
nauk

ZIN_K1_W03,
ZIN_K1_W06

zaliczenie

W8

społeczne uwarunkowania nauki i podstawy polityki
naukowej

ZIN_K1_W06

zaliczenie

W9

etyczne, prawne, organizacyjne i ﬁnansowe podstawy
nauki i działalności wspomagającej naukę

ZIN_K1_W10,
ZIN_K1_W13

zaliczenie

W10

typy instytucji naukowych i badawczych, stowarzyszeń
ZIN_K1_W13
naukowych i formy organizacji pracy badawczej

zaliczenie

W11

podstawowe metody oceny instytucji naukowych,
pracowników nauki, publikacji naukowych i projektów
badawczych

ZIN_K1_W13

zaliczenie

U1

samodzielnie zdobywać nową wiedzę związaną
z wybranymi aspektami naukoznawstwa,
wykorzystując odpowiednio dobrane źródła informacji
naukowej

ZIN_K1_U01,
ZIN_K1_U03, ZIN_K1_U07

zaliczenie

U2

integrować, z poszanowaniem praw własności
intelektualnej, wiedzę dostępną w piśmiennictwie
naukowym, tworząc pracę pisemną, w której
referowane są wybrane zagadnienia z zakresu
naukoznawstwa

ZIN_K1_U07, ZIN_K1_U09

zaliczenie

ZIN_K1_K05

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

dostrzeżenia wartości rozpatrywania szczegółowych
i praktycznych problemów z zakresu informacyjnego
wspierania rozwoju nauki w szerszym kontekście
historycznym, ﬁlozoﬁcznym, społecznym
i ekonomicznym.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

konsultacje

1

zbieranie informacji do zadanej pracy

6

Sylabusy
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przeprowadzenie badań literaturowych

40

Przygotowanie prac pisemnych

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
102

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Naukoznawstwo jako dyscyplina naukowa. Naukoznawstwo w Polsce: ludzie,
instytucje, publikacje.

W1

2.

Periodyzacja i kierunki rozwoju nauki, zdobycze i wybitni naukowcy oraz formy i
narzędzia komunikacji naukowej - od starożytności do rewolucji nauki nowożytnej.

W2, W3, K1

3.

Periodyzacja i kierunki rozwoju nauki, zdobycze i wybitni naukowcy oraz formy i
narzędzia komunikacji naukowej - od rewolucji nauki nowożytnej do
współczesności.

W2, W3, K1

4.

Czym zajmuje się ﬁlozoﬁa nauki? Co to jest nauka? Trzy sposoby rozumienia
nauki: dziedzina życia społecznego, zbiór czynności uczonych, osiągnięta wiedza
(wytwór). Przegląd historyczno-problemowy ﬁlozoﬁcznych koncepcji nauki:
Popper, Kuhn.

W4, W5, K1

5.

Cechy poznania naukowego i wiedzy naukowej. Jak i po co odróżnić naukę od
innych typów poznania, paranauki, pseudonauki?

W6

6.

Metoda naukowa. Dwa źródła (sposoby) prawomocnego poznania w nauce –
obserwacja (empiria) i rozumowanie – zarys problematyki.

W6

7.

Wiedza naukowa. Elementy – pojęcia, zdania (prawa, uogólnienia), kategoryzacje
(klasyﬁkacje, typologie), modele, teorie. Funkcje poznawcze, zwłaszcza –
wyjaśnianie.

W7

8.

Wartości w nauce – prawda.

W5

9.

Typologia nauk.

W7

10.

Pojęcie polityki naukowej, jej cele, składniki, instrumenty. Typy polityk
naukowych.

W8

11.

Elementy europejskiej i polskiej polityki naukowej – cele, składniki, instrumenty,
podstawowe dokumenty strategiczne.

W8, K1

12.

Podstawowe akty prawne regulujące organizację i ﬁnansowanie systemu nauki w
Polsce.

W9

13.

Instytucje naukowe i badawcze, stowarzyszenia naukowe – funkcje, typy, formy
organizacyjne, ocena jakości instytucji naukowych, źródła informacji o
instytucjach i stowarzyszeniach naukowych.

W10, W11, W9

14.

Pracownicy nauki – podstawy etyki i pragmatyki zawodowej, formy organizacji
pracy i współdziałania pracowników nauki, ocena jakości pracowników nauki i
wyników badań, źródła informacji o pracownikach nauk

W11, W9

15.

Zaplanowanie i przygotowanie pracy pisemnej referującej wybrane zagadnienia z
zakresu naukoznawstwa. Konsultacje. Praca własna.

U1, U2

Sylabusy

198 / 217

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie. Zaliczenie modułu wymaga spełnienia następujących
warunków: • obecności na zajęciach (dopuszczalne są maksymalnie 3
nieobecności; w przypadku większej liczby usprawiedliwionych
nieobecności konieczne jest zaliczenie ich treści w trakcie rozmowy z
prowadzącym lub w formie pisemnego zreferowania), • aktywnego udziału
w dyskusjach w trakcie wykładu, • przygotowania, terminowego oddania i
uzyskania zaliczenia pracy pisemnej; praca pisemna zawiera zreferowanie
wybranego tematu z zakresu naukoznawstwa w oparciu o lekturę dobraną
samodzielnie przez studenta (6 - 10 tys. znaków ze spacjami, minimum 3
publikacje).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Informacja edukacyjna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie informacją

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cda72ad1e3c9

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0322Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i
archiwistyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Doskonalenie umiejętności infobrokerskich studentów w zakresie informacji edukacyjnej i szkoleniowej.

C2

Przekazanie wiedzy z podstaw doradztwa edukacyjnego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

200 / 217

W1

źródła informacji, strategie wyszukiwawcze i narzędzia
służące do sprawnego odnajdywania informacji
edukacyjnych oraz analizy ofert rynku edukacyjnego
i szkoleniowego.

ZIN_K1_W05

zaliczenie

W2

specyﬁkę zawodu brokera edukacyjnego i jego rolę
we współczesnym społeczeństwie wiedzy i informacji.

ZIN_K1_W09

zaliczenie

U1

wyszukać i ocenić informacje o dostępnych ofertach
edukacyjnych, szkoleniowych i rozwojowych pod
kątem rozpoznanych potrzeb odbiorcy (klienta
indywidualnego lub instytucjonalnego); przygotować
i zaprezentować zestawienie wybranych ofert
edukacyjnych, spełniających określone kryteria.

ZIN_K1_U01,
ZIN_K1_U03, ZIN_K1_U06

zaliczenie

U2

wyszukać i opracować informację edukacyjną
(oświatową i pedagogiczną) na potrzeby nauczycieli
i innych osób zainteresowanych oświatą.

ZIN_K1_U01,
ZIN_K1_U03, ZIN_K1_U06

zaliczenie

ZIN_K1_K01

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

promowania idei uczenia się przez całe życie,
szczególnie w obliczu szybkich zmian zachodzących
w sferze profesjonalnej działalności zawodowej oraz
w obszarze kultury i nauk.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

15

przygotowanie projektu

7

przygotowanie do zajęć

5

konsultacje

1

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
28

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Informacja o edukacji i dla edukacji; systemy, instytucje kształcenia i rozwoju
edukacji; społeczność ucząca się.

W1, K1

2.

Rynek edukacyjny i szkoleniowy w Polsce: struktura, trendy, uwarunkowania.

W1, U1

3.

Broker edukacyjny - koncepcja zawodu i usług.

W2

Sylabusy
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4.

Źródła informacji o edukacji.

W1, U1, U2

5.

Wyszukiwanie informacji o ofercie edukacyjnej na różnych poziomach kształcenia;
tworzenie i prezentacja oferty edukacyjnej spełniającej określone kryteria na
potrzeby wybranej grupy odbiorców (klientów indywidualnych lub instytucji).

W1, U1, U2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje, metody e-learningowe, pokaz
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywne uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalna jedna nieobecność),
wykonywanie ćwiczeń, przyswojenie treści przedmiotu oraz realizacja
projektu zespołowego (lub indywidualnego).
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Organizacja przedsięwzięć naukowych lub profesjonalnych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie informacją

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZIN00S.1200.5cd42d73876ec.19

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0322Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i
archiwistyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
zajęcia projektowe: 10

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z pragmatyką organizacji przedsięwzięć naukowych lub profesjonalnych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

problematykę zarządzania informacją oraz organizację
i przekazywanie wiedzy o jej osiągnięciach

ZIN_K1_W04

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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zaplanować oraz wspomóc organizację przedsięwzięć
naukowych lub profesjonalnych

U1

ZIN_K1_U08, ZIN_K1_U10

zaliczenie

ZIN_K1_K05, ZIN_K1_K06

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
dzielenia się wiedzą oraz współdziałania przy
organizacji przedsięwzięć naukowych lub
profesjonalnych

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
zajęcia projektowe

10

przygotowanie projektu

30

przygotowanie do zajęć

30

rozwiązywanie zadań problemowych

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
10

ECTS
0.4

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Organizacja przedsięwzięć naukowych lub profesjonalnych; planowanie,
współpraca

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, Metoda sytuacyjna, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
zajęcia projektowe

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia jest czynny udział w organizacji przedsięwzięć
naukowych lub profesjonalnych
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Elementy bibliometrii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie informacją

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZIN00S.1200.5cd42d73b60bf.19

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0322Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i
archiwistyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest zaprezentowanie roli badań bibliometrycznych i ich interpretacji w konkretnych sytuacjach
praktycznych, odnosząc się do dorobku i perspektywy obszaru bibliologii i informatologii (obecnie: nauk
o komunikacji społecznej i mediach) oraz działalności praktycznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

historię oraz aktualne tendencje i kierunki badań
bibliometrycznych realizowanych w ramach nauk
o komunikacji społecznej i mediach

ZIN_K1_W01,
ZIN_K1_W03

zaliczenie

W2

znaczenie i rolę badań bibliometrycznych i interpretuje
ZIN_K1_W01,
ich sens w konkretnych sytuacjach praktycznych,
ZIN_K1_W03
odnosząc się do dorobku i perspektywy obszaru
bibliologii i informatologii oraz działalności praktycznej

zaliczenie

W3

podstawowe sposoby parametryzacji i pomiaru
różnych aspektów komunikacji naukowej

ZIN_K1_W08

zaliczenie

W4

terminologią poprawną z punktu widzenia bibliometrii

ZIN_K1_W02

zaliczenie

U1

pracując w grupie, przygotować opracowanie
bibliometryczne wybranych aspektów komunikacji
naukowej, posługując się odpowiednimi pojęciami
i rozwiązaniami wypracowanymi na gruncie bibliologii
i informatologii

ZIN_K1_U01,
ZIN_K1_U02, ZIN_K1_U05

zaliczenie

U2

poszerzać swoją wiedzę na temat aktualnie
stosowanych wskaźników bibliometrycznych i ich
zastosowania

ZIN_K1_U03, ZIN_K1_U04

zaliczenie

U3

oceniać i interpretować wybrane rozwiązania
stosowane obecnie w bibliometrii, odwołując się
do praktyki bibliometrii i do dorobku teoretycznego
bibliologii i informatologii w tym zakresie

ZIN_K1_U04, ZIN_K1_U05

zaliczenie

U4

przygotować i zaprezentować przed publicznością
prezentacje przygotowanego opracowania
bibliometrycznego

ZIN_K1_U05, ZIN_K1_U10

zaliczenie

K1

rozumienia rozwoju koncepcji i metod obliczania
różnych wskaźników bibliometrycznych i związanej
z tym konieczności ciągłego uaktualniania swojej
wiedzy i umiejętności

ZIN_K1_K03

zaliczenie

K2

realizować powierzone mu zadania w ramach podziału
pracy w zespole odpowiedzialnym za przygotowanie
konkretnego projektu

ZIN_K1_K03, ZIN_K1_K04

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

15

przygotowanie projektu

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

Sylabusy

206 / 217

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Bibliometria jako obszar badań w ramach bibliologii i informatologii. Historia i stan
obecny.

W1, W2, W3, W4, K1

2.

Podstawowe zastosowania bibliometrii i źródła informacji do badań
bibliometrycznych.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2

3.

Podstawowe miary i wskaźniki bibliometryczne, ich ocena i obliczanie.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2

4.

Konstruowanie raportów bibliometrycznych w odpowiedzi na różne potrzeby
uczestników komunikacji (przede wszystkim naukowej)

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2

5.

Określenie tematyki i struktury samodzielnie przygotowywanych projektów.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2

6.

Prezentacja projektów i ich ocena

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uczestnictwo i aktywny udział w
zajęciach oraz wykonanie i zaliczenie projektu grupowego. Sprawdzanie
stopnia osiągania założonych efektów kształcenia będzie realizowane w
ramach ocen kształtujących: - dyskusja w trakcie zajęć pozwalająca
między innymi na zdiagnozowanie stopnia zrozumienia i przyswojenia
przekazywanych treści oraz na bieżącą kontrolę poprawności
terminologicznej wypowiedzi studentów, - bieżąca ocena sposobu
wykonywanych ćwiczeń, - konsultacje projektu zespołowego (opracowanie
bibliometryczne dorobku naukowca, jednostki akademickiej, czasopisma
itp...) w trakcie jego realizacji, oraz w ramach oceny podsumowującej: końcowa ocena projektu; oceniana jest poprawność doboru metod i
narzędzi bibliometrycznych do konkretnego zadania, poprawność
wykonania obliczeń, konstrukcja raportu i sposób jego prezentacji.
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Information literacy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie informacją

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cda72adbe6d1

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0322Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i
archiwistyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Sylabusy

208 / 217

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

The aim of the module is to familiarize the students with the holistic view on the information literacy concept and
its organizational and everydaylife context, with the complexity and interdisciplinary domain of information
culture.

C2

The aim of the course is to make the students aware of the necessity to systematically upgrade and to complete
the knowledge, skills with particular focus on information, social, cultural, research, media and digital literacies.

C3

The aim of the course is to comprehend the appropriate competencies and skills in understanding of information
behaviour and individual and professional information needs.

C4

The aim of the module is to develop individual information behaviour and information processes, especially
activities regarding inference and solving problems in cognitive, social and aﬀective paradigm, as well as
creating new knowledge and wisdom in the context of information literacy competencies.

C5

The aim is to encourage the students to formulate the objective and subjective feedback on interdisciplinary
domain-speciﬁc concepts in the area of research in information culture in the context of individual and
collaborative information behaviour, competences in digital environment.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student is conscious of the multidisciplinary, context,
and scope of information culture and correctly uses
the knowledge on the importance and role of
information science in the study and implementation
of best solutions of information culture and literacies
in professional and everyday life.

ZIN_K1_W01,
ZIN_K1_W03,
ZIN_K1_W06,
ZIN_K1_W07,
ZIN_K1_W09

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

W2

student justiﬁes the proposed solutions in speciﬁed
case studies and research, correctly implementing
information culture standards, hypothesis, tutorials,
results of research, models for diﬀerent users and
disciplines

ZIN_K1_W07,
ZIN_K1_W08,
ZIN_K1_W09

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

W3

student distinctly identiﬁes main discrepancies
between information culture and selected information
behaviour models in normative, social and aﬀective
context.

ZIN_K1_W03,
ZIN_K1_W06,
ZIN_K1_W07,
ZIN_K1_W08

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

W4

student is aware of individual and collaborative
information processes, enhances the critical thinking
skills and individual and collaborative aspect of
information culture.

ZIN_K1_W03,
ZIN_K1_W07

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

U1

student identiﬁes various information processes,
behaviour and skills, uses the right evaluation
methods, prepares various forms of information
presentation, create new knowledge with the
understanding of critical thinking and intellectual
freedom concept.

ZIN_K1_U01,
ZIN_K1_U02,
ZIN_K1_U04, ZIN_K1_U06

zaliczenie

U2

student eﬃciently uses new form and tools of
information and communication to perform the
professional tasks and to accomplish its own projects
related to information literacy in context.

ZIN_K1_U07,
ZIN_K1_U08, ZIN_K1_U11

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U3

student uses and supports measures setting high
standards of quality and eﬃcacy for individual
information literacy skills in professional and everyday
life.

ZIN_K1_U06, ZIN_K1_U07

zaliczenie

U4

student is able to conduct the research in the context
of information literacy and information behaviour of
individuals and target groups, propose various
models, methodology and methods.

ZIN_K1_U04,
ZIN_K1_U05,
ZIN_K1_U06, ZIN_K1_U11

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student accepts the necessity for lifelong learning
activity, acts responsibly and implements fairly
individual and collaborative professional tasks in the
ﬁeld of interdisciplinary information literacy.

ZIN_K1_K02, ZIN_K1_K03, zaliczenie, egzamin
ZIN_K1_K04
pisemny / ustny

K2

student agrees that the knowledge and understanding
of information literacy in context and the permanent
improvement of the information skills and
competencies are a must for any individual
professional and life development and intellectual
willing to lead a reasonably controlled existence in the
information society.

ZIN_K1_K01, ZIN_K1_K03, zaliczenie, egzamin
ZIN_K1_K05
pisemny / ustny

K3

student is aware of the need to improve and
systematic updating the knowledge.

ZIN_K1_K01, ZIN_K1_K05

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

25

rozwiązywanie zadań problemowych

10

Przygotowywanie projektów

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

analiza badań i sprawozdań

10

przygotowanie do egzaminu

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
140

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pojęcie kultury informacyjnej i kontekst - paradygmaty (edukacyjne, polityczne,
perspektywy informacji i nauki biblioteczne), fenomenograﬁczny aspekt,
komponenty, kultura informacyjna w mikro-, mezo-, makro-środowisku.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3

2.

Znajomość kultury informacyjneji jej podstawowe oraz standardy i modele
dyscyplinarne (benchmarking, dyscypliny, szkolnictwo wyższe), inicjatywy
(działania, programy) i wdrażanie standardów umiejętności informacyjnych.

W1, W2, U3, U4, K2, K3

3.

Holistyczny i wielokonsytuacyjny aspekt kultury inforacyjnej - kompetencje
medialne, cyfrowe, kulturowe, społeczne, badawcze i pro-zdrowotne (media,
digital, culture, social, research literacies, health literacy).

W1, W2, U1, U4, K1, K2

4.

Kultura informacyjna a zachowania informacyjne.

W2, W3, U1, U3, U4, K2,
K3

5.

Badania i metodologia w analizowaniu kultury informacyjnej, case studies.

W1, W2, U1, U4, K1, K2

6.

Narzędzia oceny i oceny umiejętności informacyjnych, indywidualna skala własnej
skuteczności, zdobywanie nowej wiedzy i jej prezentacja w erze cyfrowej.

W2, W4, U1, U3, U4, K1,
K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, Metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie, egzamin pisemny
/ ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
The condition for admission to the examination is the 100%
presence and active participation in the classroom, and
appropriate and timely realised tasks. Final grade obtained by
students is equal to the outcome of the exam. The exam is
considered as being successfully passed when the candidate
has acquired at least 60%.
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Informatologia jako nauka interdyscyplinarna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie informacją

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cda72adf076e

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0322Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i
archiwistyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Głównym celem tych wykładów jest zapoznanie studentów z problematyką interdyscyplinarności we współczesnej
nauce o informacji (informatologii), zaprezentowanie różnych aspektów pojęcia interdyscyplinarności w nauce,
dążeń integracyjnych w nauce, zwrócenie uwagi na strukturę nauki jako systemu różnorodnych elementów, jego
funkcjonowanie poprzez rozpoznanie w tej strukturze różnych kategorii – ludzi (środowiska naukowe), teorii
naukowych, instytucji nauki.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

212 / 217

W1

• Student określa relacje między naukami
o komunikacji społecznej i mediach a innymi
dyscyplinami, pozwalające na interdyscyplinarne
podejście do działań w praktyce zawodowej, • ma
uporządkowaną podstawową wiedzę na temat nauk
o komunikacji społecznej i mediach jako dyscypliny
naukowej dostarczającej podstaw teoretycznych,
metod i rozwiązań dla praktyki zarządzania
informacją, • poprawnie posługuje się podstawową
terminologią naukową z zakresu nauk o komunikacji
społecznej i mediach oraz profesjonalną z obszaru
zarządzania informacją, w tym działalności
informacyjnej, bibliotecznej, wydawniczo-księgarskiej
i archiwalnej, • omawia aktualne trendy, dylematy
i oczekiwania związane działalnością badawczą
i profesjonalną w zakresie nauk o komunikacji
społecznej i mediach, w tym działalności
informacyjnej, bibliotecznej, wydawniczo-księgarskiej
i archiwalnej

ZIN_K1_W02,
ZIN_K1_W06,
ZIN_K1_W07

zaliczenie

ZIN_K1_U02,
ZIN_K1_U03,
ZIN_K1_U04,
ZIN_K1_U07, ZIN_K1_U10

zaliczenie

ZIN_K1_K01

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

• Student samodzielnie zdobywa nową wiedzę
i rozwija umiejętności zawodowe w obszarze
działalności informacyjnej, bibliotekarstwa,
działalności wydawniczo-księgarskiej i archiwalnej
w oparciu o właściwe kanały informacji • korzysta
z metod i narzędzi badań z zakresu nauk
o komunikacji społecznej i mediach oraz dziedzin
pokrewnych oraz potraﬁ je wykorzystać w badaniach
własnych, • analizuje i porównuje różne kierunki
badań o charakterze interdyscyplinarnym
podejmowanych współcześnie w naukach
o komunikacji społecznej i mediach, • analizuje
działalność naukową ośrodków badawczych oraz
badaczy uprawiających nauki o komunikacji społecznej
i mediach w wymiarze interdyscyplinarnym • tworzy
krótkie opracowania na temat wybranych zagadnień
interdyscyplinarnych w naukach o komunikacji
społecznej i mediach

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

• Student jest świadomy znaczenia stałego
uzupełniania i uaktualniania wiedzy w zakresie nauk
o komunikacji społecznej i mediach oraz dyscyplin
pokrewnych

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

Przygotowanie prac pisemnych

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
60

ECTS
2.0
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Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

• Interdyscyplinarność - pojęcie, deﬁnicje. Rozumienie pojęcia
interdyscyplinarności we współczesnej nauce. Problemy, próby rozważania
wspólnego tematu, przedmiotu z różnych perspektyw poznawczych. Integracja
nauki. Teoretyczna integracja interdyscyplinarna, integracja metodologiczna.

W1, U1, K1

2.

• Interdyscyplinarność w naukach społecznych i humanistycznych. Granice
miedzy dyscyplinami naukowymi. Pogranicza dyscyplin, powstawanie
subdyscyplin naukowych. Koncepcje tzw. nauk podstawowych i stosowanych,
nomotetycznych i idiograﬁcznych, teoretycznych i empirycznych, nauk typu lettre
i science itp. Klasyﬁkacje dyscyplin, miejsce nauk społecznych w tych podziałach,
w tym informacji naukowej.

W1, U1, K1

3.

• Kształtowanie się nowych multidyscyplinarnych obszarów badawczych,
przełamujących dawne klasyﬁkacje nauk. Transformacje poszczególnych
dyscyplin.

W1, U1, K1

4.

• Współpraca między specjalistami z różnych dziedzin jako źródło innowacji,
postępu i rozwoju teorii. Nowy poziom dyskursu i integracji wiedzy.

W1, U1, K1

5.

• Interdyscyplinarny wymiar badań nauk o komunikacji społecznej i mediach.

W1, U1, K1

6.

• Studium przypadku w odniesieniu do relacji między nauką o informacji a
kognitywistyką, perspektywy ich kooperacji.

W1, U1, K1

7.

• Studium przypadku w odniesieniu do relacji między informacją naukową a
prawem, perspektywy ich kooperacji.

W1, U1, K1

8.

• Studium przypadku w odniesieniu do relacji między nauką o informacji a
naukami o kulturze, perspektywy ich kooperacji.

W1, U1, K1

9.

• Studium przypadku w odniesieniu do relacji między nauką o informacji a
naukami o zarządzaniu, perspektywy ich kooperacji.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie (zal) na podstawie obowiązkowej obecności na wykładach
(dopuszczalne 2 nieobecności) i wykonania zadania indywidualnego.
Studenci są oceniani na podstawie przygotowania zadania
indywidualnego. Zadanie indywidualne: Każdy student przygotowuje w
formie pisemnej opracowanie (4-5 stron) 2 artykułów naukowych
związanych z problematyką modułu kształcenia, wybranych z czasopism z
zakresu nauki o informacji wydawanych w języku angielskim. Terminy
wykonania zadania indywidualnego są ustalane ze studentami na
pierwszym wykładzie.
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Informatologiczne koncepcje ekologii informacji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie informacją

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cda72ae31606

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0322Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i
archiwistyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

− zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami i koncepcjami ekologii informacji i wiedzy, ze wskazaniem
na złożoność i wieloaspektowość tej koncepcji, dynamikę rozwoju, szanse i zagrożenia tkwiące w rozwoju
współczesnej antropoinfosfery; − zwrócenie uwagi na informatologiczne aspekty badań środowiska
informacyjnego człowieka; − uświadomienie studentom konieczności systematycznego uzupełniania
i uaktualniania wiedzy w tym zakresie; − kształtowanie u studentów ostrożności i krytycznego podejścia
do środowiska informacyjnego, wyrobienie u nich umiejętności formułowania własnych opinii na temat różnych
jego aspektów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

- elementy podstawowej wiedzy na temat ekologii
informacji jako dziedziny interdyscyplinarnej; dotychczasowy dorobek badawczy i najważniejsze
koncepcje ekologii informacji; - przykłady badań (case
study) środowisk informacyjnych, opartych
na podejściu ekologicznym (z uwzględnieniem różnych
jego odmian); - jaki poprawnie posługiwać się
terminologią ekologii informacji.

ZIN_K1_W01,
ZIN_K1_W02,
ZIN_K1_W03,
ZIN_K1_W04,
ZIN_K1_W06,
ZIN_K1_W08,
ZIN_K1_W09,
ZIN_K1_W10

esej

ZIN_K1_U01,
ZIN_K1_U02,
ZIN_K1_U03,
ZIN_K1_U04,
ZIN_K1_U05,
ZIN_K1_U06, ZIN_K1_U07

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

- identyﬁkować, analizować i prezentować ‘podejście
infoekologiczne’ w piśmiennictwie z dziedziny
informacji oraz w zasobach informacji Internetu; wykorzystać osiągnięcia ekologii informacji
w działalności z zakresu zarządzania informacją.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

- identyﬁkowania zagrożeń antropoinfosfery oraz
szans, jakie stwarza ekologia informacji; systematycznego uzupełniania i uaktualniania wiedzy
dotyczącej kształtowania współczesnej
antropoinfosfery i ekologii informacji.

ZIN_K1_K01, ZIN_K1_K02,
ZIN_K1_K03, ZIN_K1_K04, esej
ZIN_K1_K05

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

5

przygotowanie eseju

15

przygotowanie do zajęć

5

konsultacje

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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• Warsztat informacyjny i badawczy ekologa informacji.
• Ekologia jako przedmiot badań nauki o informacji naukowej. Geneza podejścia
ekologicznego w informatologii.
• Przedmiot, zakres oraz główne problemy ekologii informacji.
• Wybrane nurty badawcze (ekologie informacji) oraz projekty informacyjnych
badań ekologicznych.
• Antropoinfosfera i jej komponenty.
• Historyczny rozwój (ewolucja) środowiska informacyjnego człowieka.
• Społeczeństwo informacyjne i jego wyzwania.
• Szanse i zagrożenia współczesnej antropoinfosfery.
• Ekologiczna informacja i jej rodzaje.
• Kształtowanie antropoinfosfery.
• Higiena antropoinfosfery.
• Ekologia i higiena informacji w Internecie.
• Ekologia informacji a ekologia wiedzy.
• Proﬁlaktyka informacyjna/Infoterapia.
• Rola bibliotekarzy i pracowników informacji w kształtowaniu antropoinfosfery
XXI wieku.
Ekologiczne zarządzanie informacją.

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, Metoda sytuacyjna, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, analiza przypadków, konsultacje
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia wykładu jest dodatkowo przygotowanie, terminowe
dostarczenie oraz przyjęcie pisemnego opracowanie w formie eseju
naukowego (5-10 stron standardowego komputeropisu) wybranego
problemu z zakresu ekologii informacji. Przyjęcie eseju następuje po
stwierdzeniu zrealizowania w nim założonych efektów kształcenia.
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Charakterystyka kierunku
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału:

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Nazwa kierunku:

zarządzanie informacją

Poziom:

drugiego stopnia

Proﬁl:

ogólnoakademicki

Forma:

studia stacjonarne

Język studiów:

polski

Przyporządkowanie kierunku do dziedzin oraz dyscyplin, do
których odnoszą się efekty uczenia się
Nauki o komunikacji społecznej i mediach 78%
Informatyka

9%

Nauki o zarządzaniu i jakości

7%

Nauki o kulturze i religii

2%

Filozoﬁa

1%

Nauki prawne

1%

Nauki o sztuce

1%

Językoznawstwo

1%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia
Charakterystyka kierunku
Studia 2 stopnia na kierunku „Zarządzanie informacją” w Instytucie INiB na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprojektowane są dla osób zainteresowanych naukowym poznaniem zjawisk i procesów
informacyjnych związanych z jej poszukiwaniem, pozyskiwaniem, gromadzeniem, opracowaniem, przetwarzaniem,
udostępnianiem i wykorzystaniem przez człowieka w kluczowych kontekstach profesjonalnych: usług informacyjnych (w tym
infobrokeringu), zarządzania informacją w organizacjach działających w sferze biznesu, nauki, komunikacji publicznej,
kultury, edukacji i administracji (włącznie z tworzeniem i zarządzaniem kolekcjami cyfrowymi) oraz transferu informacji
między różnymi grupami społecznymi i sektorami gospodarki. Program studiów pozwala także na zdobycie i pogłębienie
kompetencji badawczych i profesjonalnych w zakresie między innymi indywidualnego i grupowego zarządzania informacją,
informacyjnego wspomagania decyzji, zarządzania informacją instytucjonalną, zarządzania informacją w sektorze nauki, a
także w ramach zajęć do wyboru np. zarządzania informacją w sektorze kultury czy nowoczesnego bibliotekarstwa. Studenci
poznają też podstawy prawne działalności informacyjnej, są zaznajamiani z realiami rynku pracy dla absolwentów i mają
możliwość rozwijania znajomości języka obcego na poziomie B2+.
Studia przeznaczone są dla osób, które uzyskały dyplom ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata) na dowolnym
kierunku. Przygotowują do podejmowania problemów badawczych w obszarze zarządzania informacją i do ich rozwiązywania
w oparciu o dorobek nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz dyscyplin pokrewnych, a także do samodzielnej realizacji
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złożonych i wyspecjalizowanych zadań profesjonalnych związanych z zarządzaniem informacją.
W trakcie prac nad programem nie były znane inne programy studiów oferowane na Uniwersytecie Jagiellońskim, których
cele i efekty kształcenia byłyby podobnie deﬁniowane.

Koncepcja kształcenia
Program studiów opracowany został w taki sposób, by zgodnie z treścią § 1 ust. 2 Statutu UJ z 2019 r. z późniejszymi
zmianami, wykształcić absolwentów gotowych do podejmowania wyzwań badawczych i profesjonalnych generowanych przez
współczesną naukę i środowisko profesjonalne oraz do identyﬁkowania problemów i ich samodzielnego rozwiązywania w
oparciu o dorobek nauki, w ramach działań podejmowanych indywidualnie i w grupach, przy zachowaniu poczucia
odpowiedzialności za efekty pracy własnej i współpracowników, a w szczególności za zachowanie i dostępność dorobku
kulturowego Polaków i całej ludzkości oraz jakość środowiska informacyjnego człowieka.
Zgodnie z § 1 ust. 5 Statutu UJ, program jest rozwijany i realizowany przy współpracy z zewnętrznymi ośrodkami i
instytucjami, w tym szczególnie z bibliotekami, ﬁrmami komercyjnymi prowadzącymi działalność w zakresie gromadzenia,
przetwarzania i udostępniania informacji, ośrodkami informacji, podmiotami prowadzącymi działalność wydawniczą,
księgarską i archiwalną. Stąd przygotowywane prace magisterskie często odnoszą się do istniejących instytucji, obiektów i
kolekcji informacyjnych itp.
Program i sylabusy poszczególnych przedmiotów zostały tak skonstruowane, by zgodnie z § 2 ust. 2 Statutu UJ, przekazywać
studentom najnowsze osiągnięcia nauki oraz łączyć ukazywanie dorobku nauki i wartości podejścia naukowego z
kształceniem umiejętności i motywować do wykorzystywania osiągnięć nauki w działalności profesjonalnej.
Jednocześnie duża część zajęć realizowana jest w stosunkowo niewielkich grupach w dobrze wyposażonych laboratoriach
komputerowych, przy wykorzystaniu aktywizujących metod problemowych i praktycznych, z wykorzystaniem kształtujących
metod oceny oraz metod i narzędzi nauczania na odległość. W odpowiedzi na wskazany w Programie Rozwoju UJ priorytet
internacjonalizacji kształcenia, w tworzeniu programu wykorzystano wiedzę na temat oferty studiów w zakresie zarzadzania
informacją w ośrodkach zagranicznych, umożliwia się realizację części programu na uczelniach zagranicznych, a do planu
studiów wprowadzono moduły fakultatywne prowadzone w języku angielskim. Program kładzie też nacisk na przygotowanie
studentów do samodzielnego zdobywania nowych kompetencji oraz do podjęcia studiów w szkołach doktorskich oraz studiów
podyplomowych, stwarzając tym samym podstawy dla skutecznego uczenia się przez całe życie.

Cele kształcenia
wykształcenie absolwenta, który dąży do naukowego poznania problematyki zarządzania informacją i rozwiązywania
problemów profesjonalnych z wykorzystaniem metod naukowych i dorobku nauki wypracowanego na gruncie nauki o
komunikacji społecznej i mediach uzupełnianego dorobkiem dyscyplin pokrewnych
przygotowanie absolwenta do odpowiedzialnego, a zwłaszcza autonomicznego podejmowania decyzji, które
podejmuje bazując na dorobku nauki i samodzielnie podjętych badaniach. Wyniki analiz jest w stanie zaprezentować
w sposób syntetyczny
przygotowanie absolwenta do bycia profesjonalistą, który nie tylko potraﬁ sprawnie realizować zadania zawodowe i
rozwiązywać problemy profesjonalne, ale również rozumie sens i najważniejsze uwarunkowania wykonywanej pracy
oraz dostrzega jej historyczny, społeczny i kulturowy kontekst
przygotowanie absolwenta do rozwiązywania nietypowych problemów, proponowania rozwiązań oryginalnych i
innowacyjnych, pełnienia roli lidera w środowisku profesjonalnym, rozdzielania ról w grupie współpracowników
dostarczenie niezbędnej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych umożliwiających absolwentowi efektywne
funkcjonowanie w środowisku akademickim i profesjonalnym, w tym skuteczne komunikowanie się w mowie i piśmie,
sprawne śledzenie rozwoju nauki o komunikacji społecznej i mediach, zrozumienie roli nauk społecznych w badaniach
podstawowych i stosowanych zjawisk z zakresu zarządzania informacją i dostrzeganie ich różnych kontekstów
kulturowych i społecznych
umożliwienie świadomego czerpania z dorobku szeroko rozumianej kultury z poszanowaniem zasad prawnych i
dbanie o jego zachowanie oraz na intensyﬁkację uczestnictwa w różnorodnych formach współczesnego życia
kulturalnego i społecznego

Podsumowując: głównym celem jest przygotowanie wysokiej klasy specjalisty ukierunkowanego zawodowo w obszarach
związanych z zarządzaniem informacją, a zwłaszcza: , infobrokerstwem i wywiadem gospodarczym, projektowaniem,
tworzeniem i udostępnianiem kolekcji cyfrowych szeroko rozumianych, transferem wiedzy z nauki do gospodarki oraz
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bibliotekarstwem

Potrzeby społeczno-gospodarcze
Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku
Rynek pracy potrzebuje obecnie specjalistów którzy potraﬁą zarządzać informacją na różnych płaszczyznach np. w obszarze:
• usług informacyjnych dla nauki, edukacji, biznesu, administracji czy potrzeb życia codziennego;
• tworzenia i zarządzania kolekcjami cyfrowymi, w tym zarządzania obiegiem dokumentów elektronicznych w ﬁrmach i
instytucjach, a także digitalizacji zasobów informacyjnych i ich upublicznianie w środowisku sieciowym oraz organizacja i
prowadzenie cyfrowych archiwów;
• nowoczesnego bibliotekarstwa wszelkich typów, funkcjonującego w różnych środowiskach i uwarunkowaniach oraz
łączącego tradycyjną ofertę z nowatorskim podejściem do użytkownika i szybko postępującym wdrażaniem cyfrowych
technologii;
• projektowania, oceny i obsługi rozwiązań informacyjnych wspierających różne działania człowieka, w tym zarządzanie
treścią w różnych systemach informacji;
• transferu informacji w społeczeństwie – organizowania, diagnozowania i realizowania przepływu informacji między różnymi
grupami interesariuszy z obszarów nauki, techniki, gospodarki i kultury, w tym też działalność wydawnicza i księgarska.

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi
Studia dają możliwość zdobycia rozszerzonej wiedzy oraz solidnych umiejętności profesjonalnych pożądanych na szerokim
rynku pracy, stwarzających realne podstawy dla rozwoju własnej kariery zawodowej w różnych kierunkach:
• usługi informacyjne dla nauki, edukacji, biznesu, administracji czy potrzeb życia codziennego
• tworzenie i zarządzanie kolekcjami cyfrowymi, w tym zarządzanie obiegiem dokumentów elektronicznych w ﬁrmach i
instytucjach, a także digitalizacja zasobów informacyjnych i ich upublicznianie w środowisku sieciowym oraz organizacja i
prowadzenie cyfrowych archiwów
• nowoczesne bibliotekarstwo wszelkich typów, funkcjonujące w różnych środowiskach i uwarunkowaniach oraz łączące
tradycyjną ofertę z nowatorskim podejściem do użytkownika i szybko postępującym wdrażaniem cyfrowych technologii;
• projektowanie, ocena i obsługa rozwiązań informacyjnych wspierających różne działania człowieka, w tym zarządzanie
treścią w różnych systemach informacji;
• transfer informacji w społeczeństwie – organizowanie, diagnozowanie i realizowanie przepływu informacji między różnymi
grupami interesariuszy z obszarów nauki, techniki, gospodarki i kultury, w tym też działalność wydawnicza i księgarska
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Nauka, badania, infrastruktura
Główne kierunki badań naukowych w jednostce
W Instytucie prowadzone są badania w ramach dyscypliny: nauki o komunikacji społecznej i mediach, obejmujące obszary
znane też jako: zarządzanie informacją (ang. information management), informatologia (nauka o informacji – ang.
information science, information studies), bibliologia (nauka o książce, księgoznawstwo) – (ang. book science, book studies)
orz bibliotekoznawstwo (ang. librarianship). Badania mają charakter przede wszystkim społeczny, częściowo humanistyczny
(odwołania do językoznawstwa, historii i nauk o sztuce), ale jednocześnie interdyscyplinarny i międzynarodowy.
Analizując informację, jej zasoby i funkcjonowanie w społeczeństwie odnosimy się do dwóch jej aspektów: informacji jako
wytworu intencjonalnego – artefaktu (treści zapisanej na nośniku materialnym) przekazywanego między ludźmi oraz
informacji z komunikacyjno-mediacyjnego punktu widzenia: w perspektywie pośredniczenia pomiędzy zgromadzonymi przez
ludzkość zasobami informacji z jednej strony – a odbiorcami informacji (użytkownikami). Badania dotyczą problematyki: 1)
ludzi w świecie informacji: kompetencji informacyjnych, zachowań informacyjnych, użytkowników informacji, indywidualnego
i grupowego zarządzania informacją, środowiska informacyjnego człowieka, 2) organizacji, w tym reprezentacji informacji i
wiedzy: praw rządzącymi zasobami dokumentów i ich cech, języków informacyjno-wyszukiwawczych, kolekcji informacji,
procesów informacyjnych, systemów informacyjnych, 3) produktów i usług informacyjnych: ocen z perspektywy użytkownika,
dysponentów informacji, infobrokeringu, rynku informacji, usług niekomercyjnych (np. bibliotek, archiwów itp.).
Główne nurty badań to: 1) zarządzanie informacją: różne aspekty w wymiarze indywidualnym, w zespołach, ﬁrmach,
instytucjach i organizacjach; diagnostyka rozwiązań informacyjnych i logistyka informacji, zarządzanie danymi (też w
obszarze nauki), usługi informacyjne (w tym infobrokering), 2) zachowania informacyjne człowieka i ich różne
uwarunkowania: użytkownik informacji, kompetencje informacyjne i kultura informacyjna, 3) środowisko, systemy i procesy
informacyjne: poszukiwanie, gromadzenie, opracowanie i organizowanie, przetwarzanie, zabezpieczanie i przechowywanie,
udostępnianie i transfer informacji; ekologia informacji i języki informacyjno-wyszukiwawcze, metadane, technologie
informacyjne i komunikacyjne z perspektywy ich użytkowania, 4) komunikacja naukowa: różne aspekty, w tym
funkcjonowanie repozytoriów akademickich i wybrane elementy naukometrii, 5) teoria i metodologia badań informacyjnych
(z naciskiem na metody jakościowe). Ostatni już nurt badań to bibliologia, w której przedmiotem badań jest książka i jej
funkcjonowanie w społeczeństwie. Można tutaj wyróżnić tematy: a) książka współczesna (także cyfrowa) i dawna w różnych
postaciach i formach jako obiekt materialny i nośnik treści, b) książka jako narzędzie komunikacji w przeszłości i dzisiaj, c)
instytucje książki i ich działalność: biblioteki, wydawnictwa, drukarnie, księgarnie, d) zjawiska związane z książką, w tym:
czytelnictwo, ruch wydawniczy, rynek księgarski itp. W odniesieniu do współczesnego bibliotekarstwa ważne są zagadnienia
wykorzystania nowych technologii i bibliotek cyfrowych, książki i biblioteki w procesie komunikacji społecznej.

Związek badań naukowych z dydaktyką
Wszystkie wyniki badań naukowych prowadzonych w Instytucie rozbudowywują na bieżąco tematy poszczególnych modułów
i przedmiotów. Również informacje o najnowszych światowych analizach wzbogacają treści zajęć. Studenci są więc na
bieżąco informowani o najnowszych osiągnięciach naukowych oraz ich wykorzystaniach w praktyce.

Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa dysponuje obecnie dostępem do 5 sal komputerowych, 2 dużych sal
wykładowych (które można przedzielić na 2 sale) oraz 1 mniejszej sali konferencyjnej.
W salach komputerowych znajduje się po 15 komputerów dla studentów, a w dwóch z nich jest po 15 skanerów (s. 3.119 i
2.121).
W każdej z sal do dyspozycji prowadzącego jest komputer oraz rzutnik.
Studenci Instytutu mają możliwość korzystania z Biblioteki Jagiellońskiej oraz z Biblioteki Wydziałowej (WZiKS) mieszczącej
się w tym samym budynku, co Instytut.
Biblioteka Jagiellońska wspólnie z Biblioteką Medyczną CM, bibliotekami wydziałowymi i instytutowymi tworzy system
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biblioteczno-informacyjny Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Dzięki bogatemu zasobowi druków polskich uznawana jest za bibliotekę narodową. Obecnie pieczołowicie kompletuje i
archiwizuje wszystkie druki polskie wydane w kraju i za granicą.
Biblioteka gromadzi również zagraniczną literaturę naukową z zakresu dziedzin będących przedmiotem badań i nauczania na
Uniwersytecie. Szczególnie dba o pozyskiwanie literatury naukowej dotyczącej takich dziedzin, jak kulturoznawstwo,
językoznawstwo, literaturoznawstwo, sztuka i religioznawstwo.
Wszystkie druki polskie i cenne zagraniczne stanowią Narodowy Zasób Biblioteczny, są więc pod szczególną ochroną.
Charakter zbiorów i pełnione funkcje zobowiązują Bibliotekę do szczególnej troski i ochrony zbiorów, co wpływa na zakres i
sposób ich udostępniania.
W Bibliotece Jagiellońskiej jest zorganizowany za pośrednictwem Internetu dostęp do elektronicznych wersji czasopism
naukowych oraz elektronicznych baz danych.
Biblioteka Jagiellońska oferuje również dostęp do rozlicznych baz i serwisów informacyjnych, oraz opracowuje zasoby dla
Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej i Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz tworzy różnorodne bazy naukowe.
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Program
Podstawowe informacje
Klasyﬁkacja ISCED:

0322

Liczba semestrów:

4

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:

magister

Opis realizacji programu:
Podstawę rozliczania studentów z realizacji programu i dokonywania wpisów na kolejny rok studiów stanowi Europejski
System Transferu i Akumulacji Punktów - ECTS (European Credit Transfer System). Punkty ECTS uzyskuje się za zaliczenie
poszczególnych przedmiotów i modułów w formie zaliczenia (ze skalą zal - zaliczenie i nzal – brak zaliczenia) oraz zaliczenia
z oceną lub egzaminu (przy skali ocen: 5,0 – bardzo dobry, 4,5 – plus dobry, 4,0 – dobry, 3,5 – plus dostateczny, 3,0 –
dostateczny oraz 2 – niedostateczny, ocena nie pozwalająca na zaliczenie zajęć). Student do zaliczenia roku musi uzyskać
minimum 60 ECTS, zaś by ukończyć studia zobowiązany jest do uzyskania łącznie (co najmniej) 120 punktów ECTS.
Ogólny plan studiów obejmuje:
1. grupę zajęć obligatoryjnych
2. grupę zajęć fakultatywnych
3. seminaria magisterskie
4. lektorat i egzamin z języka nowożytnego.
Szczegółowe informacje na temat poszczególnych zajęć, a także na temat warunków ich zaliczenia, znajdują się w opisach
(sylabusach) przedmiotów i modułów zamieszczonych w internetowym systemie USOS UJ. Informacje o realizacji toku
studiów zawarte są również w Regulaminie studiów UJ, który jest opublikowany na stronie internetowej UJ. Ważne informacje
zawiera także Statut UJ.
Grupę zajęć obligatoryjnych stanowią ćwiczenia, konwersatoria oraz wykłady, których wymiar czasowy, okres realizowania
przez studenta oraz warunki zaliczenia są określone, a ich tematyka ściśle związana jest z zarządzaniem informacją.
Dokładny rozpis zajęć zawiera plan studiów. Na 2 roku w 3 semestrze studenci kontynuują moduły, które prowadzone były
na 1 roku w 2 semestrze. Są one związane z dziedzinowymi aspektami zarządzania informacją, opisanymi w charakterystyce
studiów. I tak: Infobrokering jest kontynuacją modułu Infobrokering – podstawy, Menedżer zasobów informacji - kontynuacją
modułu Menedżer informacji – podstawy, Transfer informacji - kontynuacją modułu Transfer informacji – podstawy.
Grupę zajęć fakultatywnych stanowią ćwiczenia, konwersatoria oraz wykłady, które pogłębiają zainteresowania studentów.
Na 1 roku w trakcie 1 semestru należy skompletować łącznie 8 ECTS, przy czym moduł Informatologiczne podstawy
zarządzania informacją jest przede wszystkim skierowany do osób, które wcześniej nie osiągnęły efektów uczenia się
zdeﬁniowanych dla studiów I stopnia w zakresie zarządzania informacją prowadzonych w IINiB UJ. W tym też semestrze
studenci wybierają 1 konwersatorium z grupy fakultetów – za 2 ECTS. Na 2 roku w 4 semestrze dokonując wyboru
przedmiotów fakultatywnych należy skompletować łącznie 6 ECTS, zaś za zajęcia Cataloguing, retrieving and translating
scholarly texts in English można wybrać inny przedmiot w języku obcym do wyboru z puli ogólnouniwersyteckiej (z
wyłączeniem zajęć językowych, minimum 30 godzin).
W 1 roku studiów studenci wybierają seminarium magisterskie, które kontynuowane jest na 2 roku. Jego wybór zależny jest
od opracowywanego tematu. W trakcie trwania studiów studenci są zobowiązani napisać pracę magisterską oraz uzyskać
pozytywną ocenę (od promotora i recenzenta), a następnie zdać egzamin dyplomowy.
Na pierwszym roku studiów student zobowiązany jest do zaliczenia lektoratu i zdania 1 egzaminu z dowolnie wybranego
języka nowożytnego na poziomie co najmniej B2+. Tryb odbywania zajęć lektoratowych, zdawania egzaminów, a także
zasady zwalniania z lektoratu i/lub egzaminu na podstawie dokumentów poświadczających znajomość języka, określa
regulamin Jagiellońskiego Centrum Językowego.
Kierunek nie przewiduje specjalności/specjalizacji.
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8 / 133

Liczba punktów ECTS
konieczna do ukończenia studiów

120

w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich
lub innych osób prowadzących zajęcia

88

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauki języków obcych

2

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej

48

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych

0

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub
nauk społecznych

6

Liczba godzin zajęć
Łączna liczba godzin zajęć: 990-1002

Praktyki zawodowe
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych
Nie dotyczy.

Ukończenie studiów
Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)
Zdobycie zaliczeń ze wszystkich obowiązkowych oraz wybranych przez studenta fakultatywnych przedmiotów/modułów, a co
za tym idzie uzyskanie 120 ECTS. Napisanie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego. Wymogi te muszą być
spełnione w terminach przewidzianych w Regulaminie Studiów UJ.
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Efekty uczenia się
Wiedza
Kod

Treść

PRK

ZIN_K2_W01

Absolwent zna i rozumie znaczenie i roli nauk społecznych w poznaniu zjawisk z
zakresu zarządzania informacją oraz potraﬁ w sposób twórczy stosować ją w
działalności profesjonalnej

P7U_W

ZIN_K2_W02

Absolwent zna i rozumie terminologię, teorie i metodologię z zakresu nauk o
komunikacji społecznej i mediach oraz innych nauk pokrewnych w odniesieniu do
zagadnień z obszaru szeroko rozumianego zarządzania informacją (na poziomie
pogłębionym)

P7S_WG, P7U_W

ZIN_K2_W03

Absolwent zna i rozumie funkcjonowanie 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, oraz na temat podstawowych
aspektów nauk o zarządzaniu

P7S_WK, P7U_W

ZIN_K2_W04

Absolwent zna i rozumie zakres nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz
wybranych aspektów dorobku nauk o zarządzaniu pozwalającą na twórcze
planowanie i realizację działań poznawczych i profesjonalnych w obszarze
zarządzania informacją

P7U_W

ZIN_K2_W05

Absolwent zna i rozumie polskie i zagraniczne źródła informacji naukowej z obszaru
nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz informacji profesjonalnej z zakresu
zarządzania informacją, a także z dyscyplin pokrewnych i obszarów profesjonalnych
w wyborze zależnym od kierunku własnych zainteresowań zawodowych i
badawczych, wyczerpująco je charakteryzując

P7S_WG

ZIN_K2_W06

Absolwent zna i rozumie relacje między naukami o komunikacji społecznej i mediach
a innymi dyscyplinami z obszaru nauk społecznych i humanistycznych, pozwalające
na integrowanie perspektyw właściwych dla problematyki zarządzania informacją

P7S_WG,
P7S_WK

ZIN_K2_W07

Absolwent zna i rozumie miejsce różnych zasobów informacji we współczesnym
systemie kultury i mediów oraz rolę instytucji i organizacji funkcjonujących w
obszarze zarządzania informacją

P7S_WG,
P7S_WK

ZIN_K2_W08

Absolwent zna i rozumie współczesne dokonania i kierunki rozwoju, ośrodki i szkoły
badawcze nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz dyscyplin pokrewnych w
zakresie istotnym dla badań podstawowych i stosowanych w obszarze zarządzania
informacją

P7S_WK, P7U_W,
P7S_WG

ZIN_K2_W09

Absolwent zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji,
wartościowania, problematyzowania stosowane w zarządzaniu informacją, a także
metodykę wykonywania zadań, normy, procedury, narzędzia, technologie i dobre
praktyki stosowane w działalności informacyjnej, bibliotecznej, archiwalnej i
wydawniczo-księgarskiej

P7S_WG,
P7S_WK

ZIN_K2_W10

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

P7S_WK,
P7S_WG

ZIN_K2_W11

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

P7S_WK

ZIN_K2_W12

Absolwent zna i rozumie naturę różnych języków, historycznej zmienności znaczeń
ważnych dla szeroko rozumianego zarządzania informacją, w tym także
komunikowania, organizacji wiedzy i recepcji przekazów kulturowych

P7S_WK,
P7S_WG

Efekty uczenia się
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Kod

Treść

PRK

ZIN_K2_W13

Absolwent zna i rozumie wybrane aspekty współczesnej kultury oraz zasady i
możliwości aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym

P7S_WK,
P7S_WG

ZIN_K2_W14

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

P7S_WG

ZIN_K2_W15

Absolwent zna i rozumie zasady funkcjonowania instytucji informacji w systemie
kultury, jak i ekonomiczne przesłanki decyzji dotyczących zachowań nabywców i
dostawców na rynku informacji

P7S_WG

Kod

Treść

PRK

ZIN_K2_U01

Absolwent potraﬁ sprawnie wyszukać, ocenić i wybierać informacje stosując
adekwatne strategie wyszukiwawcze, efektywnie wykorzystując nowoczesne
technologie informacyjne i komunikacyjne, a także opracować uporządkowane i
selektywne wykazy źródeł informacji na określony temat i na tej podstawie
sformułować krytyczne oceny stanu badań oraz stanu wiedzy i umiejętności
profesjonalnych w obszarze zarządzania informacją

P7U_U, P7S_UW,
P7S_UO

ZIN_K2_U02

Absolwent potraﬁ wykorzystywać pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące
analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i
konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników,
pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie nauk o
komunikacji społecznej i mediach

P7U_U, P7S_UW,
P7S_UU

ZIN_K2_U03

Absolwent potraﬁ samodzielnie zdobywać nową wiedzę i poszerzać umiejętności
badawcze służące naukowemu rozwiązywaniu problemów poznawczych i
P7S_UU,
profesjonalnych zarządzania informacją, w tym działalności informacyjnej,
P7S_UW,
bibliotekarstwa, działalności wydawniczo-księgarskiej i archiwalnej, a także
P7S_UO
podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania
własną karierą zawodową

ZIN_K2_U04

Absolwent potraﬁ posługiwać się ważnymi dla zarządzania informacją
paradygmatami, koncepcjami teoretycznymi i pojęciami oraz zastosować je dla
działań poznawczych oraz w różnych sytuacjach profesjonalnych

P7S_UW,
P7S_UO

ZIN_K2_U05

Absolwent potraﬁ krytycznie analizować, oceniać i realizować różne systemy,
produkty, obiekty i usługi informacyjne oraz procesy zarządzania informacją w
kontekście konkretnych sytuacji społecznych, ich miejsca w procesie historycznokulturowym, ale także w odniesieniu do różnorodnych potrzeb indywidualnych

P7S_UW,
P7S_UO

ZIN_K2_U06

Absolwent potraﬁ rozpoznać zachowania informacyjne użytkowników, określić ich
znaczenia, miejsce w systemie komunikacji społecznej, stosując oryginalne podejścia, P7S_UW,
interpretując je w odniesieniu do dorobku bibliologii i informatologii i nauk
P7S_UO
pokrewnych, stosując różnorodne podejścia i metody diagnostyczne

ZIN_K2_U07

Absolwent potraﬁ formułować i uzasadniać merytorycznie własne opinie i wnioski,
powołując się na dorobek nauk o komunikacji społecznej i mediach, dyscyplin
pokrewnych oraz profesji związanych z zarządzaniem informacją, a także tworzy
syntetyczne podsumowania na podstawie zebranych informacji

P7S_UW, P7U_U,
P7S_UU

ZIN_K2_U08

Absolwent potraﬁ umiejętnie formułować opinie krytyczne o obiektach i systemach
informacyjnych na podstawie wiedzy o zarządzaniu informacją, a także
porozumiewać się z wykorzystaniem różnych form i mediów komunikacyjnych ze
specjalistami z zakresu nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz dyscyplin
pokrewnych, jak i również z użytkownikami docelowymi

P7S_UK

Umiejętności

Efekty uczenia się
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Kod

Treść

PRK

ZIN_K2_U09

Absolwent potraﬁ opracować samodzielnie rozbudowane pisemne projekty naukowe
lub profesjonalne z zakresu szeroko rozumianego zarządzania informacją, 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

P7S_UK, P7S_UW

ZIN_K2_U10

Absolwent potraﬁ przygotowąć i wygłosić dłuższe prezentacje na wybrany temat
naukowy bądź profesjonalny z zakresu szeroko rozumianego zarządzania informacją,
właściwie udokumentowane i osadzone w dorobku naukowym lub profesjonalnym

P7S_UK

ZIN_K2_U11

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

P7S_UK

Kompetencje społeczne
Kod

Treść

ZIN_K2_K01

Absolwent jest gotów do rozumienia i akceptowania konieczności permanentnego
rozwijania swojej wiedzy i umiejętności w odpowiedzi na nowe osiągnięcia nauki,
P7S_KK, P7S_KR,
zmiany zachodzące w środowisku informacyjnym oraz zmiany zachowań
P7U_K
informacyjnych człowieka oraz potraﬁ inspirować i organizowania procesu uczenia się
innych osób

ZIN_K2_K02

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

P7U_K, P7S_KO,
P7S_KR

ZIN_K2_K03

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

P7S_KR, P7U_K

ZIN_K2_K04

Absolwent jest gotów do prawidłowego identyﬁkowania i rozstrzygania napotykanych
problemów naukowych i profesjonalnych w zakresie zarządzania informacją,
odwołując się do dorobku nauki, najlepszych praktyk profesjonalnych oraz zasad
postępowania przyjętych w profesjach informacyjnych

P7S_KO, P7S_KK

ZIN_K2_K05

Absolwent jest gotów do świadomego przyjęcia znaczenia szeroko rozumianego
zarządzania informacją, w tym działalności informacyjnej, bibliotecznej, wydawniczoksięgarskiej i archiwalnej, dla zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i
Europy oraz aktywnie uczestniczy w różnorodnych akcjach podejmowanych w tym
obszarze

P7S_KO, P7S_KR

ZIN_K2_K06

Absolwent jest gotów do systematycznego uczestniczenia w wydarzeniach
kulturalnych realizowanych w różnych formach i za pośrednictwem różnych mediów,
związanych przede wszystkim z szeroko rozumianą sferą kultury piśmienniczej, a
także potraﬁ zainteresować innych użytkowników, przekazując w atrakcyjny sposób
informacje o nich

P7U_K, P7S_KK

Efekty uczenia się
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Plany studiów
1 semestr: Lekcja biblioteczna – BJ (tylko dla osób, które w dotychczasowym toku studiów na UJ jej nie zaliczyły);
Wprowadzenie do metod i narzędzi nauczania na odległość (dla osób, które w dotychczasowym toku studiów nie zapoznały
się z zasadami funkcjonowania platformy e-nauczania na UJ); BHK (tylko dla osób, które w dotychczasowym toku studiów na
UJ nie zaliczyły szkolenia BHK)

Semestr 1
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Indywidualne i grupowe zarządzanie informacją

30

4,0

zaliczenie

O

Zarządzanie informacją instytucjonalną

15

2,0

zaliczenie

O

Zarządzanie informacją i wiedzą w społeczeństwie

30

4,0

zaliczenie

O

Terminologia bibliologii i informatologii

15

2,0

egzamin

O

Projektowanie badań naukowych

45

5,0

zaliczenie

O

Etyka badań i zawodów informacyjnych

15

2,0

zaliczenie

O

Język obcy nowożytny

30

-

zaliczenie

O

Wprowadzenie do metod i narzędzi nauczania na odległość

6

-

zaliczenie

O

BHK

4

-

zaliczenie

O

Lekcja biblioteczna – BJ

2

-

zaliczenie

O

Seminarium magisterskie 1

15

1,0

zaliczenie

O

Przedmiot

Grupa zajęć fakultatywnych

O

Student musi wybrać 1 moduł za 8 ECTS
Informatologiczne podstawy zarządzania informacją

60

8,0

egzamin

F

Zarządzanie informacją wizualną i dźwiękową

60

8,0

egzamin

F

Grupa konwersatoriów do wyboru

O

Student musi wybrać 1 konwersatorium - 2 ECTS
Wybrane aspekty teorii i metodologii informatologii

15

2,0

zaliczenie

F

Wybrane aspekty teorii i metodologii bibliologii

15

2,0

zaliczenie

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Informacyjne wspomaganie decyzji

15

2,0

zaliczenie

O

Absolwent zarządzania informacją w środowisku zawodowym

15

1,0

zaliczenie

O

Podstawy prawne w zarządzaniu informacją

45

3,0

zaliczenie

O

Język obcy nowożytny

30

2,0

zaliczenie

O

Semestr 2
Przedmiot

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Infobrokering – podstawy

50

6,0

egzamin

O

Transfer informacji – podstawy

50

6,0

egzamin

O

Menedżer zasobów informacji – podstawy

50

6,0

egzamin

O

Seminarium magisterskie 2

30

4,0

zaliczenie

O

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Zarządzanie informacją w sektorze nauki

30

2,0

zaliczenie

O

Współczesne problemy i kierunki badań w bibliologii i informatologii

30

2,0

zaliczenie

O

Infobrokering

60

7,0

egzamin

O

Transfer informacji

60

7,0

egzamin

O

Menedżer zasobów informacji

60

7,0

egzamin

O

Seminarium magisterskie 3

30

5,0

zaliczenie

O

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

PR - strategie przekazywania informacji

15

2,0

zaliczenie

O

Seminarium magisterskie 4

45

18,0

zaliczenie

O

Cataloguing, retrieving and translating scholarly texts in English

30

4,0

egzamin

O

Przedmiot

Semestr 3
Przedmiot

Semestr 4
Przedmiot

Grupa zajęć fakultatywnych

O

Student musi wybrać zajęcia za 6 ECTS
Obserwatorium kultury

45

4,0

zaliczenie

F

Zarządzanie informacją w instytucjach kultury

30

2,0

zaliczenie

F

Bibliotekarstwo

75

6,0

egzamin

F

O - obowiązkowy
F - fakultatywny

Plany studiów

14 / 133

Sylabusy

Karta tytułowa - Sylabusy
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Indywidualne i grupowe zarządzanie informacją
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie informacją

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cda72aeec78a

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach, Nauki o
zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0322Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i
archiwistyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem jest kształcenie kompetencji pozwalających na ocenę i projektowanie rozwiązań w zakresie
indywidualnego i grupowego zarządzania informacją w różnych kontekstach zawodowych oraz zapoznanie
studentów z problematyką indywidualnego i grupowego zarządzania informacją jako przedmiotem badań
naukowych i działań profesjonalnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

istotę, najważniejsze aspekty i konteksty oraz
terminologię indywidualnego i grupowego zarządzania
informacją

ZIN_K2_W02,
ZIN_K2_W04,
ZIN_K2_W06,
ZIN_K2_W08

zaliczenie na ocenę

W2

cele, przedmiot i składowe indywidualnego
i grupowego zarządzania informacją: informacja,
narzędzia, przestrzenie, procesy i działania

ZIN_K2_W02,
ZIN_K2_W09,
ZIN_K2_W10

zaliczenie na ocenę

W3

problemy praktyki indywidualnego i grupowego
zarządzania informacją oraz wybrane narzędzia
wspomagające

ZIN_K2_W09,
ZIN_K2_W10

zaliczenie na ocenę

W4

obszary i metody badań problematyki indywidualnego
i grupowego zarządzania informacją oraz wybrane
publikacje naukowe i profesjonalne z tego zakresu

ZIN_K2_W01,
ZIN_K2_W04,
ZIN_K2_W05,
ZIN_K2_W08

zaliczenie na ocenę

U1

samodzielnie zdobywać nową wiedzę służącą
usprawnianiu procesów indywidulanego i grupowego
zarządzania informacją, podejmując przy tym
autonomiczne działania zmierzające do świadomego
rozwijania własnego warsztatu informacyjnego
i kształcenia tej umiejętności u innych osób

ZIN_K2_U03

zaliczenie na ocenę

U2

analizować i oceniać różne modele i rozwiązania
praktyczne w zakresie indywidualnego i grupowego
zarządzania informacją w różnych kontekstach

ZIN_K2_U05,
ZIN_K2_U07, ZIN_K2_U08

zaliczenie na ocenę

U3

rozpoznać różne komponenty rzeczywistych
warsztatów informacyjnych wykorzystywanych przez
jednostki lub zespoły, dokonać ich interpretacji
i wskazać możliwości ich usprawniania

ZIN_K2_U05,
ZIN_K2_U07, ZIN_K2_U08

zaliczenie na ocenę

U4

pracując w zespole, przygotować i wygłosić
prezentacje przedstawiające oryginalne rozwiązania
w zakresie indywidualnego i grupowego zarządzania
informacją

ZIN_K2_U10

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

udziału w pracach zespołów zmierzających
do identyﬁkowania i rozwiązywania problemów
w zakresie indywidualnego i grupowego zarządzania
informacją, odwołujących się do dorobku nauki
i najlepszych praktyk profesjonalnych

ZIN_K2_K02, ZIN_K2_K03,
zaliczenie na ocenę
ZIN_K2_K04

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

przygotowanie projektu

50

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

Sylabusy

17 / 133

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Koncepcja, różne sposoby rozumienia i cele indywidualnego zarządzania
informacją. Jednostka jako podmiot indywidualnego zarządzania informacją.
Terminologia.

W1, W2

2.

Przedmiot i składowe indywidualnego zarządzania informacją: informacja,
narzędzia, przestrzenie, procesy i działania.

W2

3.

Problemy praktyki indywidualnego zarządzania informacją. Wybrane narzędzia.

W3

4.

Obszary oraz metody i techniki badań indywidualnego zarządzania informacją.
Podstawowe piśmiennictwo.

W4

5.

Ocena i projektowanie rozwiązań w zakresie indywidualnego zarządzania
informacją.

U1, U2, U3, U4, K1

6.

Koncepcja i różne sposoby rozumienia zespołowego (grupowego) zarządzania
informacją. Grupa jako podmiot procesów informacyjnych. Terminologia.

W1

7.

Przedmiot, komponenty, narzędzia i problemy praktyczne grupowego zarządzania
informacją.

W2, W3

8.

Grupowe zarządzania informacją w świetle informatologicznego dorobku nauk o
komunikacji społecznej i mediach. Obszary i perspektywy badań. Metody.
Podstawowe piśmiennictwo.

W4

9.

Ocena i projektowanie rozwiązań w zakresie grupowego zarządzania informacją.

U1, U2, U3, U4, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie na ocenę. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uczestnictwo i
aktywny udział w zajęciach (dopuszczalne są 2 nieobecności) oraz
wykonanie i zaliczenie dwóch projektów grupowych. Oceną końcowa jest
zaliczenie na ocenę średnia arytmetyczna ocen za oba projekty. Ocenie podlega wartość
merytoryczna projektów oraz terminowość wykonania i dostosowanie się
do wymagań dotyczących sposobu ich wykonania określonych przez
prowadzącego zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Zarządzanie informacją instytucjonalną
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie informacją

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cda72af26190

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0322Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i
archiwistyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie studentów z zagadnieniami zarządzania informacją instytucjonalną, ze wskazaniem na zróżnicowanie
zakresu, źródeł i funkcji informacji instytucjonalne oraz heterogeniczność potrzeb i oczekiwań jej odbiorców

C2

uświadomienie studentom konieczności systematycznego uzupełniania i uaktualniania wiedzy w tym zakresie

C3

kształtowanie u studentów krytycznego podejścia do różnych źródeł informacji instytucjonalnej oraz jej
wykorzystania w podejmowaniu decyzji

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

znaczenie terminu „informacja instytucjonalna” oraz
omawia jego genezę

ZIN_K2_W07

zaliczenie

W2

źródła, zakres, funkcje oraz obszary wykorzystania
informacji instytucjonalnej

ZIN_K2_W07,
ZIN_K2_W09

zaliczenie

W3

wyznaczniki jakości informacji instytucjonalnej

ZIN_K2_W09

zaliczenie

W4

główne elementy systemu zarządzania informacją
instytucjonalną

ZIN_K2_W09

zaliczenie

W5

procesy zarządzania informacją instytucjonalną oraz
bariery związane z ich realizacją

ZIN_K2_W09,
ZIN_K2_W10

zaliczenie

W6

rozwiązania organizacyjne związane z zarządzaniem
informacją instytucjonalną

ZIN_K2_W09

zaliczenie

W7

kategorie użytkowników informacji instytucjonalnej
oraz zakres ich oczekiwań i potrzeby informacyjne

ZIN_K2_W10

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

efektywnie korzystać ze źródeł informacji
instytucjonalnej

ZIN_K2_U01

zaliczenie

U2

analizować dane instytucjonalne i tworzyć proste
raporty

ZIN_K2_U05

zaliczenie

U3

identyﬁkować i omawiać przykłady dobrych praktyk
związanych z zarządzaniem informacją instytucjonalną

ZIN_K2_U05, ZIN_K2_U09

zaliczenie

ZIN_K2_K02, ZIN_K2_K03

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

współpracy w grupie i brania odpowiedzialności
za terminowe i rzetelne wykonanie powierzonych
zadań

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

15

przygotowanie do zajęć

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Geneza i znaczenie informacji instytucjonalnej

W1

2.

Źródła, zakres, funkcje, jakość i obszary wykorzystania informacji instytucjonalnej

W2, W3

3.

Procesy zarządzania informacją instytucjonalną oraz rozwiązania organizacyjne

W5, W6

4.

Budowa systemów informacji instytucjonalnej

W4

5.

Kategorie użytkowników informacji instytucjonalnej

W7

6.

Metody analizy danych instytucjonalnych oraz opracowywania raportów

U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Do zaliczenia przedmiotu wymagane są: 1. obecność na zajęciach 2.
aktywny udział w dyskusjach w trakcie konwersatorium 3. wykonanie
zadania zespołowego . Wymagania dotyczące zadania zespołowego oraz
jego zakres zostaną przedstawione na pierwszych zajęciach.
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Zarządzanie informacją i wiedzą w społeczeństwie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie informacją

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cda72af4fbc0

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0322Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i
archiwistyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z zagadnieniami zarządzania informacją i wiedzą w społeczeństwie, ze wskazaniem
na złożoność i wieloaspektowość tej problematyki, dynamikę rozwoju, szanse i zagrożenia wynikające
z kształtowania się społeczeństwa wiedzy

C2

Uświadomienie studentom konieczności systematycznego uzupełniania i uaktualniania wiedzy w tym zakresie

C3

Kształtowanie krytycznego podejścia do koncepcji społeczeństwa wiedzy, wyrobienie umiejętności formułowania
przez studenta własnych opinii na temat różnych jego aspektów

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

kontekst historyczny, ekonomiczny, technologiczny,
prawny rozwoju społeczeństwa informacyjnego

ZIN_K2_W04

zaliczenie

W2

główne elementy koncepcji społeczeństwa
informacyjnego, jego właściwości i funkcje oraz
tendencje rozwojowe

ZIN_K2_W10

zaliczenie

W3

uwarunkowania polityczno-ekonomiczne, społeczne,
prawne i technologiczne rozwoju publicznych
i społecznych form zarządzania informacja i wiedzą
w społeczeństwie ze szczególnym uwzględnieniem
narzędzi społeczeństwa informacyjnego

ZIN_K2_W10

zaliczenie

W4

główne formy publicznego i społecznego zarządzania
informacją i wiedzą związanego z podstawowymi
obszarami życia zbiorowego

ZIN_K2_W10

zaliczenie

W5

zadania organów władzy i administracji państwowej
oraz samorządowej, organizacji pozarządowych,
instytucji naukowych, edukacyjnych, kultury,
ze szczególnym uwzględnieniem instytucji
bibliotecznych w zarządzaniu informacją i wiedzą
w społeczeństwie

ZIN_K2_W07

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

efektywnie korzystać ze źródeł informacji dotyczących
zarządzania informacją i wiedzą w społeczeństwie

ZIN_K2_U01

zaliczenie

U2

identyﬁkować i omawiać przykłady dobrych praktyk
związanych z zarządzaniem informacja i wiedzą
w różnych obszarach życia zbiorowego (edukacji,
nauce, kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego,
gospodarce, administracji, ochronie zdrowia, opiece
socjalnej)

ZIN_K2_U05

zaliczenie

U3

wyrażać własne opinie dotyczące różnych aspektów
zarządzania informacja i wiedzą w społeczeństwie

ZIN_K2_U07

zaliczenie

U4

tworzyć teksty i ustrukturowane prezentacje
multimedialne dotyczące wybranych aspektów
zarządzania informacja i wiedzą w społeczeństwie

ZIN_K2_U09

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

współpracy w grupie i brania odpowiedzialności
za terminowe i rzetelne wykonanie powierzonych
zadań

ZIN_K2_K02

zaliczenie

K2

systematycznego uzupełniania i uaktualniania wiedzy
dotyczącej zarządzania informacją i wiedzą
w społeczeństwie

ZIN_K2_K01

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

Sylabusy
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przygotowanie raportu

10

przygotowanie projektu

40

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawy prawne publicznego gromadzenia i obiegu informacji w społeczeństwie

W3

2.

Otwarte zasoby i prawo powszechnego dostępu do informacji

W1, W3

3.

Procesy zarządzania informacja i wiedzą w wybranych obszarach życia
zbiorowego (edukacji, nauce, kulturze, gospodarce, administracji, ochronie
zdrowia, opiece socjalnej)

W4, U1, U2, U3, U4, K1,
K2

4.

Wykorzystanie technologii informacyjnej w zarządzaniu informacja i wiedzą w
wybranych obszarach życia zbiorowego (edukacja, nauka, kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego, gospodarka, administracja, ochrona zdrowia, opieka
socjalna)

W4, U1, U2, U3, U4, K1,
K2

5.

Koncepcja społeczeństwa informacyjnego – uwarunkowania rozwoju, funkcje i
właściwości społeczeństwa informacji i wiedzy rozpatrywane w perspektywie
interdyscyplinarnej

W2, U1, U3

6.

Rola instytucji rządowych i pozarządowych, samorządowych organizacji sektora
publicznego i niepublicznego w zarządzaniu informacją i wiedzą w społeczeństwie

W5, U2, U3, U4, K1, K2

7.

Profesjonalizacja zarządzania informacja i wiedzą w społeczeństwie – nowe
zawody informacyjne

W2, U3, K2

8.

Źródła informacji dotyczące problematyki zarządzania informacją i wiedzą w
społeczeństwie

U1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uzyskanie zaliczenia wymaga spełnienia przez studentów następujących
warunków: 1. obecności na zajęciach 2. aktywnego udziału w dyskusjach
w trakcie konwersatorium 3. wykonania zadania indywidualnego 4.
wykonania zadania zespołowego Rodzaj i zakres zadania indywidualnego
oraz zespołowego zostanie podany na pierwszych zajęciach.
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Terminologia bibliologii i informatologii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie informacją

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cda72af7786d

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach,
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0322Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i
archiwistyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Wiedza: Zapoznanie studentów z: - polskimi i zagranicznymi zasobami terminologii bibliologii, bibliotekoznawstwa
i informatologii; - uporządkowaną i pogłębioną wiedzą szczegółową z zakresu teorii terminu oraz specyﬁki
kształtowania się zasobu terminologicznego bibliologii, bibliotekoznawstwa i informatologii; - zasadami
poprawnego posługiwania się terminologią naukową z zakresu bibliologii, bibliotekoznawstwa i informatologii,
działalności informacyjnej, bibliotecznej, wydawniczo-księgarskiej i archiwalnej; Umiejętności: Kształtowanie
u studentów umiejętności w zakresie: - zarządzania rozszerzoną polską oraz podstawową obcojęzyczną
terminologią bibliologii, bibliotekoznawstwa i informatologii oraz nauk pokrewnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

- jak poprawnie oraz wyczerpująco należy
charakteryzować polskie i zagraniczne zasoby
terminologii bibliologii, bibliotekoznawstwa
i informatologii; - uporządkowaną i pogłębioną wiedzę
szczegółową z zakresu teorii terminu specyﬁki
kształtowania się zasobu terminologicznego bibliologii,
bibliotekoznawstwa i informatologii; - jak poprawnie
posługiwać się terminologią naukową z zakresu
bibliologii, bibliotekoznawstwa i informatologii,
działalności informacyjnej, bibliotecznej, wydawniczoksięgarskiej i archiwalnej.

ZIN_K2_W02,
ZIN_K2_W03,
ZIN_K2_W05,
ZIN_K2_W06,
ZIN_K2_W07,
ZIN_K2_W08,
ZIN_K2_W09

egzamin pisemny / ustny

ZIN_K2_U01,
ZIN_K2_U03,
ZIN_K2_U04, ZIN_K2_U07

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

poprawnie zarządzać rozszerzoną polską oraz
podstawową obcojęzyczną terminologią bibliologii,
bibliotekoznawstwa i informatologii oraz nauk
pokrewnych.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

- permanentnego poszerzania swojej wiedzy
i rozwijania swoich umiejętności stosownie
do zmieniających się warunków oraz potrzeb rynku
pracy w sferze zarządzania informacją, a szczególnie
w obszarze nauki i kultury.

ZIN_K2_K01, ZIN_K2_K05,
egzamin pisemny / ustny
ZIN_K2_K06

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

15

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

konsultacje

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
52

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Teoria terminu i terminologii.
Leksykograﬁa terminologiczna w inib.
Tradycyjne zasoby/zbiory terminologii inib.
Elektroniczne źródła i zasoby terminologii inib.
Metody deﬁniowania terminów inib.
Zjawiska terminologiczne w terminologii inib.
Organizacja działalności terminologicznej w Polsce i na świecie.
Polska terminologia inib w dobie globalizacji.

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny / ustny

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest wysłuchanie wszystkich
wykładów (dopuszczalna 1 nieobecność).
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Projektowanie badań naukowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie informacją

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cda72afa379b

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach, Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0322Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i
archiwistyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Cel ogólny zajęć stanowi praktyczne przygotowanie do prowadzenia badań naukowych, przede wszystkim –
empirycznych, w naukach społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania informacją i obszarów
pokrewnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

28 / 133

procedury poznawcze i ramy meta-teoretyczne
stosowane w badaniach z zakresu szeroko
rozumianego zarządzania informacją oraz nauk
o komunikacji społecznej i mediach (perspektywa
bibliologiczna i informatologiczna)

ZIN_K2_W01,
ZIN_K2_W02,
ZIN_K2_W10

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

ZIN_K2_U02,
ZIN_K2_U04, ZIN_K2_U09

zaliczenie na ocenę

K1

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

ZIN_K2_K01

zaliczenie na ocenę

K2

realizowania powierzonych oraz opracowanych przez
siebie zadań poznawczych z zakresu nauk
o komunikacji społecznej i mediach oraz związanych
z praktyczną stroną zarządzania informacją

ZIN_K2_K02

zaliczenie na ocenę

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

projektować badania naukowe o charakterze
ilościowym, jakościowym lub mieszanym, w tym –
dobierać właściwe podstawy teoretyczne, strategie,
metody i techniki badań do rozwiązania konkretnych
problemów zarządzania informacją, a także objaśnić
warunki i zasady ich stosowania,

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

ćwiczenia

30

przygotowanie projektu

60

przygotowanie do ćwiczeń

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Specyﬁka poznania naukowego (intersubiektywna sprawdzalność, właściwe
uzasadnienie). Źródła wiedzy akceptowane w nauce - co to znaczy być
"udowodnionym" naukowo? Rodzaje rozumowań (niezawodne i zawodne). Typy
badań (aprioryczne i empiryczne; eksploracyjne, opisowe, wyjaśniające;
idiograﬁczne, nomotetyczne i typologiczne; podstawowe i stosowane; ilościowe,
jakościowe i mieszane). Błędy poznawcze - wybrane przykłady.

W1

2.

Metodologia – sposób poznawania świata akceptowany w danej dyscyplinie
naukowej. Typologia i krótka charakterystyka założeń i procedur poznawczych
(paradygmaty, strategie, metody i techniki badań). Metodologia jako "odpowiedź"
na zawodność indukcji i innych rozumowań – działania na rzecz uprawomocnienia
wyników badań (dobór próby, intersubiektywna sprawdzalność, rygor,
triangulacja).

W1, U1

3.

Badania jakościowe i mieszane – charakterystyka. Metodologia jakościowa w
zarządzaniu informacją. Porównanie cech badań ilościowych, jakościowych i
mieszanych.

W1, U1

4.

Projektowanie badań jakościowych i mieszanych – aspekty metodologiczne i
organizacyjne. Struktura projektu (szczegółowy schemat). Etapy procesu
badawczego oraz elementy badań: problem i pytania badawcze; cele; dobór
próby; podstawy teoretyczne; paradygmaty – podejścia; metody; techniki
gromadzenia, przetwarzania i analizy danych empirycznych; wyniki badań – różne
rodzaje; prezentacja rezultatów.

W1, U1, K2

5.

Podstawy metodologiczno-teoretyczne w badaniach jakościowych z zakresu
zarządzania informacją – wybrane (m.in. fenomenograﬁa, teoria ugruntowana, a
także szerokie koncepcje informatologiczne).

W1, U1, K2

6.

Badania ilościowe – charakterystyka.

W1, U1

7.

Projektowanie badań ilościowych – aspekty metodologiczne i organizacyjne.

W1, U1

8.

Metodologia ilościowa: badania sondażowe, bibliometria – elementy, ilościowa
analiza zawartości zasobów, metody statystyczne (wybrane)

W1, U1, K2

9.

Analiza i krytyka piśmiennictwa – jak to zrobić porządnie?

W1, U1, K1, K2

10.

Gromadzenie danych empirycznych w badaniach jakościowych – ćwiczenia
praktyczne. Dobór próby. Triangulacja. Wybrane techniki badawcze. Kiedy należy
zacząć i kiedy można przestać gromadzić dane (nasycenie)?

W1, U1, K2

11.

Przetwarzanie i analiza danych empirycznych w badaniach jakościowych –
wybrane podejścia i techniki. Ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem
profesjonalnego oprogramowania.

W1, U1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe, ćwiczenia
przedmiotowe, konsultacje, infograﬁka
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem uzyskania zaliczenia wykładu jest uczestnictwo (dopuszczalna
jedna nieobecność) i aktywny udział w zajęciach (dyskusja).

wykład

zaliczenie

ćwiczenia

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest uczestnictwo w zajęciach
(dopuszczalna jedna nieobecność w ramach każdej części ćwiczeń),
zaliczenie na ocenę aktywny w nich udział (dyskusja, omawianie lektur) oraz terminowe i
zgodne z zaleceniami wykonanie dwóch projektów badań (ilościowych i
jakościowych). Oceną końcową jest ocena z ćwiczeń.

Sylabusy
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Etyka badań i zawodów informacyjnych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie informacją

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cda72afcc725

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach, Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0322Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i
archiwistyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zaznajomienie studentów z zagadnieniami aksjologii i deontologii w aspekcie działalności naukowej i zawodowej.

C2

Uwrażliwienie studentów na problemy natury moralnej oraz przygotowanie do ich rozwiązywania w poszanowaniu
wartości i norm uznawanych w danym środowisku zawodowym lub społecznym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

podstawowe pojęcia i zagadnienia z zakresu etyki
ogólnej i zawodowej.

ZIN_K2_W02,
ZIN_K2_W06

zaliczenie na ocenę

W2

kodeksy etyczne i systemy wartości środowiska
zawodów informacyjnych.

ZIN_K2_W04,
ZIN_K2_W06

zaliczenie na ocenę

W3

dobre obyczaje w nauce i pracy badawczej.

ZIN_K2_W06,
ZIN_K2_W11

zaliczenie na ocenę

U1

rozwiązywać napotkane w pracy naukowej lub
zawodowej problemy natury etycznej, zgodnie
z normami postępowania etycznego i profesjonalnego
uznanymi w danym środowisku oraz bazując
na poznanych przykładach dobrych praktyk.

ZIN_K2_U03,
ZIN_K2_U04, ZIN_K2_U05

zaliczenie na ocenę

U2

dyskutować, argumetnować i wypowiadać się
merytorycznie na tematy z obszaru etyki nauki
i zarządzania informacją, wyrażać swoje opinie
z poszanowaniem odmiennych przekonań
i zachowaniem kultury dyskusji.

ZIN_K2_U07, ZIN_K2_U10

zaliczenie na ocenę

ZIN_K2_K03, ZIN_K2_K04

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

rozstrzygania problemów etycznych związanych
z własną pracą badawczą bądź zawodową
z poszanowaniem wartości i zasad wypracowanych
na gruncie etyki ogólnej, bibliologii i informatologii
oraz profesjonalnej działalności informacyjnej,
bibliotecznej, wydawniczo-księgarskiej i archiwalnej.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

15

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie projektu

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

6

konsultacje

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
53

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Przedmiot i podstawowe pojęcia etyki ogólnej i stosowanej.

W1

2.

Etyka w nauce i w środowisku akademickim.

W3, U1, U2, K1

3.

Aksjologia i deontologia specjalistów informacji w świetle kodeksów etycznych i
innych dokumentów (w tym prawnych) w Polsce i na świecie.

W2, U1, K1

4.

Etyczne aspekty w procesach zarządzania informacją - możliwe dylematy natury
moralnej; dobre praktyki etyczne w zakresie realizacji różnych zadań w wybranych U1, U2, K1
obszarach działalności profesjonalnej związanej z informacją i książką.

5.

Studium wybranych sytuacji (przypadków) problematycznych pod względem
etycznym, z obszarów pracy naukowej (etyka badań) lub pracy zawodowej (etyka
zawodów informacyjnych); poszukiwanie ich rozwiązań zgodnych z wartościami i
zasadami wypracowanymi na gruncie bibliologii i informatologii oraz
profesjonalnej działalności informacyjnej, bibliotecznej, wydawniczo-księgarskiej
lub archiwalnej.

U1, U2, K1

6.

Kultura organizacyjna i etyka w organizacji; tworzenie programu etycznego dla
organizacji wybranego typu (mała lub duża ﬁrma, korporacja, instytucja
publiczna).

W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, Metoda sytuacyjna, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, konsultacje
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalna jedna nieobecność), udział w
dyskusjach i innych metodach aktywizujących, przyswojenie omawianej
zaliczenie na ocenę
literatury i treści przedmiotu, wykonanie zadań grupowych oraz
indywidualnych.
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Wprowadzenie do metod i narzędzi nauczania na odległość
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie informacją

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cda72b03bad3

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0322Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i
archiwistyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 6

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przygotowanie studentów do korzystania z platformy e-learningowej w toku studiów oraz w samokształceniu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

terminologię związaną z nauczaniem na odległość.

ZIN_K2_W02

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

pracować z materiałami dydaktycznymi na platformie
zdalnego nauczania, posługiwać się podstawowymi
narzędziami komunikacji i nauki stosowanymi w elearningu oraz zarządzać swoim proﬁlem
i indywidualnymi ustawieniami w e-kursie.

ZIN_K2_U03, ZIN_K2_U05

zaliczenie

ZIN_K2_K01

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

korzystania z nowych form zdobywania i rozwijania
wiedzy i umiejętności, przestrzegając zasad pracy
obowiązujących w e-learningu.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

6

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

5

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

5

konsultacje

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
18

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
6

ECTS
0.2

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Nauczanie na odległość – podstawowe pojęcia, platformy zdalnego nauczania,
metodyka kształcenia on-line, możliwe zastosowania.

W1, K1

2.

Platforma Moodle: struktura e-kursu, narzędzia komunikacji, zasoby dydaktyczne i
narzędzia nauki, administrowanie prywatnymi ustawieniami.

W1, U1

3.

Praktyczne korzystanie z narzędzi komunikacji, nauki i administrowania poprzez
czynne uczestnictwo w e-kursie.

U1

4.

Zasady i netykieta pracy indywidualnej i grupowej na platformie e-learningowej.

K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje, demonstracja

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach; poprawne wykonanie indywidualnych i grupowych
zadań na platformie e-learningowej.
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Lekcja biblioteczna – BJ
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie informacją

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cda72b094a1e

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0322Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i
archiwistyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 2

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z zasobami, usługami i funkcjami Biblioteki Jagiellońskiej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

znaczenie Biblioteki Jagiellońskiej jako elementu
systemu przekazywania wiedzy.

ZIN_K2_W05

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

wykorzystać zasoby i usługi Biblioteki Jagiellońskiej

ZIN_K2_U05

zaliczenie

ZIN_K2_K01

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
wykorzystywania zasobów i usług Biblioteki
Jagiellońskiej

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

2
Liczba godzin
2

Łączny nakład pracy studenta

ECTS
0.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zasoby, usługi i funkcje Biblioteki Jagiellońskiej

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, konsultacje
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywny udział w zajęciach
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Seminarium magisterskie 1
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie informacją

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cda72b3e7c70

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0322Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i
archiwistyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem wszystkich części seminarium magisterskiego jest łącznie: • rozwijanie zdolności studentów
do samodzielnego formułowania i rozwiązywania problemów badawczych w zakresie zarządzania informacją
z informatologicznej lub bibliologicznej perspektywy nauk o komunikacji społecznej i mediach, • kształtowanie
umiejętności badawczych, przygotowanie studentów do samodzielnego zredagowania pracy magisterskiej, •
wykształcenie u studentów poszanowania rzetelności w postępowaniu badawczym oraz przestrzegania norm
etycznych, • przygotowanie do egzaminu magisterskiego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

rolę bibliologicznego lub informatologicznego
podejścia w naukach o komunikacji społecznej
i mediach jako źródła podstaw teoretycznych i wiedzy
faktograﬁcznej w zakresie zarządzania informacją

ZIN_K2_W03

zaliczenie

W2

rolę nauk społecznych i częściowo też
humanistycznych w poznaniu zjawisk i procesów
związanych z zarządzaniem informacją oraz
w badaniach stosowanych mających na celu
usprawnienie rozwiązań stosowanych w praktyce

ZIN_K2_W01,
ZIN_K2_W06

zaliczenie

W3

współczesne kierunki badań bibliologicznych lub
informatologicznych uprawianych w ramach nauk
o komunikacji społecznej i mediach

ZIN_K2_W03,
ZIN_K2_W04

zaliczenie

W4

związki swojej pracy magisterskiej z pragmatyką
zarządzania informacją

ZIN_K2_W09

zaliczenie

W5

stan badań w zakresie problematyki pracy
magisterskiej, szczególnie w zakresie
informatologicznego lub bibliologicznego dorobku
nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz
w wybranych obszarach innych dyscyplin

ZIN_K2_W03,
ZIN_K2_W08

zaliczenie

W6

polskie i zagraniczne źródła informacji naukowej
z zakresu informatologicznych lub bibliologicznych
obszarów nauk o komunikacji społecznej i mediach
i ewentualnie dyscyplin pokrewnych, kierując się
zakresem pracy magisterskiej

ZIN_K2_W05

zaliczenie

W7

koncepcje teoretyczne stanowiące punkt odniesienia
dla problematyki poruszanej w pracy magisterskiej

ZIN_K2_W02,
ZIN_K2_W03,
ZIN_K2_W06

zaliczenie

W8

metody i techniki badań adekwatne do zakresu
przedmiotowego i celu pracy magisterskiej

ZIN_K2_W02,
ZIN_K2_W03,
ZIN_K2_W06

zaliczenie

W9

rozbudowaną terminologią naukową i profesjonalną
z zakresu wyznaczonego przez wybór tematyki pracy
magisterskiej oraz zagadnień pokrewnych

ZIN_K2_W02

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

skonstruować pracę magisterską zgodnie z zasadami
przyjętymi w nauce i wytycznymi obowiązującymi
na kierunku „zarządzanie informacją”

ZIN_K2_U09

zaliczenie

U2

sformułować problem naukowy związany
z zarządzaniem informacją i mieszczący się
w dyscyplinie nauk o komunikacji społecznej
i mediach, który ma stanowić podstawę pracy
magisterskiej, oraz formułować opinie i uzasadnienia
dotyczące zasadności jego wyboru, zakresu
przedmiotowego i celu pracy magisterskiej

ZIN_K2_U07, ZIN_K2_U09

zaliczenie

U3

samodzielnie zdobywać nową wiedzę w zakresie
wyznaczonym przez wybór tematu pracy
magisterskiej, wykorzystując odpowiednio dobrane
źródła informacji naukowej

ZIN_K2_U03

zaliczenie

U4

samodzielnie wyszukiwać, oceniać i dokonywać
selekcji piśmiennictwa na użytek pracy magisterskiej
oraz zestawiać selektywne wykazy piśmiennictwa
naukowego i fachowego, polskiego i obcego,
dobranego do tematyki pracy magisterskiej

ZIN_K2_U01

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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K1

identyﬁkowania i rozstrzygania napotykanych
problemów naukowych w zakresie zarządzania
informacją, odwołując się do dorobku nauki
i najlepszych praktyk profesjonalnych oraz stosując
podejście naukowe

ZIN_K2_K04

zaliczenie

K2

systematycznego pogłębiania wiedzy i rozwijania
umiejętności związanych ze studiowanym kierunkiem

ZIN_K2_K01

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

15

przeprowadzenie badań literaturowych

10

przygotowanie do zajęć

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Metodyka pisania pracy magisterskiej, w tym zasady dozwolonego korzystania z
cudzych prac oraz zasady tworzenia aparatu informacyjnego pracy magisterskiej.
Przegląd i analiza zasad sformułowanych w dokumencie „Prace magisterskie.
Instrukcja Instytutu INiB UJ”. Zasady pracy w ramach seminarium magisterskiego.

U1

2.

Dyskusja nad propozycjami i wyborem tematów prac magisterskich.

W1, W2, W3, W4, W5,
W7, U2, K1

3.

Dyskusja nad celem i metodami badań, które miałyby być wykorzystane w
procesie przygotowania pracy magisterskiej

W1, W2, W8, U2, K1

4.

Wstępna analiza piśmiennictwa związanego z wybieraną tematyką.

W3, W5, W6, W7, W9,
U3, U4, K2

5.

Ostateczne ustalenie tematów prac magisterskich

W9, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, dyskusja

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

seminarium

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest ustalenie i uzyskanie akceptacji
opiekuna prowadzącego seminarium dla przedmiotu i celu pracy
magisterskiej, wstępnych i podstawowych rozwiązań metodologicznych
oraz tytułu pracy. Warunkiem dodatkowym jest obecność na seminariach i
aktywny udział w dyskusjach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Informatologiczne podstawy zarządzania informacją
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie informacją

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cda72b332d64

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach,
Językoznawstwo, Nauki o zarządzaniu i jakości,
Informatyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0322Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i
archiwistyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
8.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20, konwersatorium: 25, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zasadniczym celem jest wprowadzenie studentów do zagadnień zarządzania informacją z perspektywy
informatologicznej oraz zapoznanie ich ze strukturą problematyki zarządzania informacją i podstawowym
dorobkiem dyscypliny w tym względzie, a także kształcenie kompetencji pozwalających na studiowanie
pogłębionych i specjalistycznych aspektów zarządzania informacją w dalszym toku studiów drugiego stopnia.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

specyﬁkę informatologicznego podejścia
do problematyki zarządzania informacją w ramach
nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz,
w podstawowym zakresie, związki tej problematyki
z innymi dyscyplinami nauk społecznych

ZIN_K2_W01,
ZIN_K2_W03,
ZIN_K2_W04,
ZIN_K2_W06

egzamin ustny,
zaliczenie

W2

kluczowe terminy związane z problematyką
zarządzania informacją w informatologicznym ujęciu
nauk o komunikacji społecznej i mediach

ZIN_K2_W02

egzamin ustny,
zaliczenie

W3

najważniejsze wymiary, aspekty i przykłady
praktycznego zastosowania wiedzy i badań
zarządzania informacją

ZIN_K2_W09

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

W4

w podstawowym zakresie dorobek i kierunki badań
informatologicznych w zakresie zachowań
informacyjnych człowieka oraz najważniejsze sposoby
interpretacji tych zachowań z perspektywy
informatologicznej

ZIN_K2_W03,
ZIN_K2_W08,
ZIN_K2_W10

egzamin ustny,
zaliczenie

W5

źródła informacji naukowej i profesjonalnej szczególnie
ZIN_K2_W05
istotne dla zarządzania informacją

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

W6

najważniejsze rodzaje, funkcje, charakterystyki
i tendencje rozwojowe języków informacyjnowyszukiwawczych (jiw) oraz podstawowe zasady
i możliwości w zakresie organizacji informacji i wiedzy

ZIN_K2_W08,
ZIN_K2_W09,
ZIN_K2_W12

egzamin ustny

W7

podstawowe komponenty i typologię systemów
informacji z informatologicznej perspektywy nauk
o komunikacji społecznej i mediach oraz podstawy
procesu i metod ich projektowania

ZIN_K2_W03,
ZIN_K2_W09,
ZIN_K2_W10

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

ujmować problematykę zarządzania informacją
w informatologicznych kategoriach nauk o komunikacji
ZIN_K2_U07, ZIN_K2_U08
społecznej i mediach, posługując się odpowiednimi
pojęciami

egzamin ustny

U2

rozpoznawać różne rodzaje potrzeb, oczekiwań (także
w odniesieniu do systemów informacyjnych)
i zachowań informacyjnych człowieka i je
interpretować w odniesieniu do informatologicznego
dorobku nauk o komunikacji społecznej i mediach

ZIN_K2_U04, ZIN_K2_U06

egzamin ustny,
zaliczenie

U3

odnajdywać, oceniać i wybierać informacje relewantne
w stosunku do zdeﬁniowanej sytuacji problemowej
i potrzeby informacyjnej w najważniejszych źródłach
różnego typu i w różnej formie, stosując wybrane,
adekwatne strategie wyszukiwawcze, efektywnie
wykorzystując nowoczesne technologie informacyjne
i komunikacyjne

ZIN_K2_U01

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

U4

sporządzać samodzielnie bibliograﬁe, analizy
i opracowania dokumentacyjne (informacyjne)

ZIN_K2_U01

zaliczenie na ocenę

U5

identyﬁkować poszczególne jiw oraz określać ich
możliwe zastosowania, a także dokonać ich
charakterystyki w podstawowym zakresie

ZIN_K2_U04, ZIN_K2_U05

egzamin ustny

U6

oceniać rozwiązania zastosowane w wybranych
systemach informacji, odwołując się do podstawowych
kryteriów.

ZIN_K2_U05, ZIN_K2_U07

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy

45 / 133

K1

permanentnego rozwijania wiedzy w zakresie podstaw
informatologii jako obszaru badawczego nauk
o komunikacji społecznej i mediach w celu
doskonalenia swoich kompetencji w zakresie
zarządzania informacją – w wymiarze badawczym
i profesjonalnym

egzamin ustny,
zaliczenie

ZIN_K2_K01

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

20

konwersatorium

25

ćwiczenia

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do zajęć

25

wykonanie ćwiczeń

25

przygotowanie do sprawdzianu

20

uczestnictwo w egzaminie

3

przygotowanie do egzaminu

45

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
208

ECTS
8.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zarządzanie informacją – koncepcja, deﬁnicje, historia, informatologiczna
perspektywa nauk o komunikacji społecznej i mediach, związki z innymi
dyscyplinami. Podstawowa terminologia.

W1, W2

2.

Pragmatyka zarządzania informacją – wymiary, aspekty, przykłady i „zawody
informacyjne”.

W3

3.

Zarządzanie informacją jako przedmiot badań.

W1, W5, U1, K1

4.

Kluczowe kierunki badań i rozwoju koncepcji organizacji informacji i wiedzy z
informatologicznej perspektywy nauk o komunikacji społecznej i mediach.

W1, W2, W5, W6, K1

5.

Podstawy organizacji informacji; przykłady systemów organizacji informacji.

W2, W3, W6, W7

Sylabusy
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6.

Języki informacyjno-wyszukiwawcze: struktura, funkcje i zastosowania oraz
aktualne tendencje rozwoju i zastosowań narzędzi lingwistycznych w Polsce i na
świecie.

W3, W6, U5

7.

Typologie i przegląd wybranych języków informacyjno-wyszukiwawczych (jiw).

W2, W6, U5

8.

Zachowania informacyjne jako obszar informatologicznych badań w naukach o
komunikacji społecznej i mediach (dzieje – zmiany paradygmatu, konferencje,
piśmiennictwo, uczeni). Badania użytkowników informacji

W1, W2, W4, W5, K1

9.

Zachowania informacyjne – obecny stan wiedzy informatologicznej – deﬁnicje,
pojęcia pokrewne, konteksty i uwarunkowania, typologia itd.

W1, W2, W4

10.

Koncepcje i modele zachowań informacyjnych – typologia, omówienie wybranych
(ELIS; information grounds; ISP Carol Kuhlthau; modele Wilsona; przypadkowe
pozyskiwanie informacji; small worlds Elfredy Chatman).

W2, W4, W5

11.

Poszukiwanie informacji i dzielenie się informacją.

W3, W4, U3

12.

Potrzeby informacyjne. Czym są i jak je rozpoznać? Bariery informacyjne

W3, W4, U2

13.

Informacja, procesy informacyjne i systemy informacji. Komponenty systemów
informacji.

W2, W7

14.

Zjawiska towarzyszące funkcjonowaniu systemów informacji.

W3, W7

15.

Podstawy projektowania systemów informacji

W7, U6

16.

Typologia źródeł informacji.

W5

17.

Podstawy organizacyjne i prawne gromadzenia zasobów informacyjnych; formy
udostępniania; organizacja zawartości i funkcjonalność systemów informacyjnych.

W3, W5, W7

18.

Reprezentatywne źródła informacji: europejskiej, publicznej, statystycznej,
prawnej, normalizacyjnej, patentowej, geograﬁcznej, medycznej, biznesowej,
naukowej, instytucjonalnej, osobowej; źródła terminologiczne i leksykalne.

W5, U3, U6

19.

Oprogramowanie do zarządzania bibliograﬁą

U4

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin ustny

Egzamin ustny, komisyjny (obejmuje treści wykładów i konwersatoriów).
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczeń z
konwersatorium i ćwiczeń. Oceną ostateczną jest ocena z egzaminu.

konwersatorium

zaliczenie

Konwersatorium: zaliczenie - warunkiem uzyskania zaliczenia
konwersatorium jest obecność na zajęciach (dopuszczalna jedna
nieobecność) i udział w dyskusjach w trakcie zajęć. Materiał przerobiony
w trakcie konwersatoriów wchodzi także w zakres egzaminu ustnego,
komisyjnego.

ćwiczenia

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę - warunkiem uzyskania zaliczenia jest
uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalna jedna nieobecność), uzyskanie
zaliczenie na ocenę akceptacji zadania domowego i przystąpienie do sprawdzianu
końcowego; oceną z ćwiczeń jest ocena ze sprawdzianu. Oceną
ostateczną z całego przedmiotu jest ocena z egzaminu.

wykład

Sylabusy
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Zarządzanie informacją wizualną i dźwiękową
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie informacją

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cda72b362c71

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach, Informatyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0322Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i
archiwistyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
8.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z funkcją, rolą i miejscem audiowizualnej informacji oraz jej różnorodnych form
we współczesnym systemie kultury, komunikacji społecznej oraz mediów.

C2

Przekazanie wiedzy z zakresu implementacji narzędzi i form komunikacji audio-wizualnej do procesów
zarządzania informacją w instytucjach i organizacjach. Holistyczne podejście do rozumienia współczesnych zadań
komunikacji społecznej w przestrzeni audialnej i wizualnej ma także na celu poszerzenie wiedzy o stosowanych
sposobach i narzędziach tworzenia zasobów multimedialnych i ich wykorzystania w wybranych obszarach
funkcjonowania współczesnych instytucji, jak i w wielu dziedzinach.

C3

Wykształcenie odpowiednich umiejętności w zakresie projektowania, tworzenia i prezentowania różnorodnych
zasobów audiowizualnych, projektów audiowizualnych, wykorzystujących pliki tekstowe, graﬁczne i dźwiękowe
oraz sprawnego wykorzystywania wybranych programów do tworzenia informacji audiowizualnej.

C4

Kształtowanie u studentów odpowiednich umiejętności samodzielnego lub zespołowego opracowania, planowania
i realizowania oryginalnych projektów profesjonalnych odnoszących się do zarządzania informacją audiowizualną.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę
szczegółową na temat wybranych obszarów
zastosowań multimediów w zarządzaniu informacją
oraz zna i poprawnie posługuje się rozszerzoną
terminologią naukową z zakresu zarządzania
informacją oraz profesjonalną terminologią odnoszącą
się do zagadnień systemu komunikacji i zarządzania
informacją audiowizualną, jak i wykorzystania
zasobów adiowizualnych w działalności profesjonalnej.

ZIN_K2_W02,
ZIN_K2_W07

egzamin pisemny / ustny

W2

student precyzyjnie i wyczerpująco wyjaśnia miejsce
zasobów audiowizualnych we współczesnym systemie
kultury i mediów oraz ich rolę w działalności instytucji
i organizacji funkcjonujących w obszarze zarządzania
informacją,

ZIN_K2_W06,
ZIN_K2_W07

egzamin pisemny / ustny

W3

student ma pogłębioną wiedzę o aktualnie
stosowanych sposobach i narzędziach tworzenia
zasobów audiowizualnych oraz ich wykorzystania
w celu realizacji zadań w wybranych obszarach
działalności instytucji i organizacji funkcjonujących
w obszarze zarządzania informacją,

ZIN_K2_W13,
ZIN_K2_W15

projekt, egzamin
pisemny / ustny

W4

student przedstawia przykłady dobrych praktyk
w zakresie realizacji różnych multimedialnych
i graﬁcznych rozwiązań, zarządzania informacją
wizualną i dźwiękową w wybranych obszarach
działalności instytucjonalnej.

ZIN_K2_W09

projekt, egzamin
pisemny / ustny

U1

student projektuje i tworzy i prezentuje wizualizacje
audiowizualne, projekty audiowizualne,
wykorzystujące pliki wideo, tekstowe i graﬁczne,
sprawnie stosując wybrane oprogramowania oraz
współczesne technologie informacyjne
i komunikacyjne.

ZIN_K2_U01

zaliczenie na ocenę,
projekt

U2

student samodzielnie lub w zespole opracowuje,
planuje i realizuje oryginalne projekty profesjonalne
w zakresie szeroko rozumianego zarządzania
informacją, oparte na wykorzystaniu zasobów
audiowizualnych.

ZIN_K2_U01, ZIN_K2_U02

zaliczenie na ocenę,
projekt

K1

student jest przekonany o konieczności
permanentnego rozwijania wiedzy i umiejętności
(własnych, swoich podwładnych i współpracowników)
w zakresie systemu komunikacji społecznej
i wykorzystania informacji audiowizualnej
w działalności instytucji i organizacji funkcjonujących
w obszarze zarządzania informacją.

ZIN_K2_K01

zaliczenie na ocenę,
projekt, egzamin
pisemny / ustny

K2

student realizuje zadania profesjonalne w zakresie
projektowania i budowania audiowizualnych,
graﬁcznych projektów, pracując indywidualnie
i w zespole w celu osiągnięcia wspólnego efektu.

ZIN_K2_K02, ZIN_K2_K03

zaliczenie na ocenę,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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K3

student uświadamia sobie znaczenie zagadnień
wizerunkowych w projektowaniu i tworzeniu nowych
narzędzi i form komunikacji uwzględniających
rozwiązania multimedialne i elementy graﬁki
komputerowej i dąży do ich uwzględnienia
w realizowanych projektach.

ZIN_K2_K03, ZIN_K2_K06

zaliczenie na ocenę,
projekt

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

ćwiczenia

45

przygotowanie do egzaminu

60

przygotowanie do ćwiczeń

40

Przygotowywanie projektów

30

konsultacje

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
220

ECTS
8.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Teoretyczne wprowadzenie do problematyki dokumentów audiowizualnych –
historia, typologia zasobów audio i wideo, multimediów, standardy, klasyﬁkacje.
Nowe formy przekazu i zarządzania informacją audiowizualną w społeczeństwie
informacyjnym. Koncepcja zastosowania zasobów audiowizualnych w procesie
komunikowania.

W1, W2, W3, K1

2.

Percepcja obrazu i dźwięku. Modele kolorów. Graﬁka komputerowa. Standardy
zapisu informacji audiowizualnej. Graﬁka rastrowa i wektorowa oraz 3D.

W1, W3

3.

Informacja audialna i wizualna w procesie komunikacji – wykorzystanie technik
multimedialnych w społeczeństwie informacyjnym i zarządzanie informacja audiowizualną.

W1, W2, W4

4.

Wpływ multimediów na rozwój audiosfery oraz ikonosfery. Aspekt społeczny
informacji audio-wizualnej i jej zarządzania.

W1, W2, W4

5.

Zarządzanie informacją audio-wizualną w sieci– przykłady zastosowania form
audiowizualnych w różnorodnych obszarach działalności profesjonalnej w
środowisku cyberprzestrzeni.

W1, W3, W4

Sylabusy
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6.

Zarządzanie informacją audio-wizualną w sieci– przykłady zastosowania form
audiowizualnych w reklamie, biznesie, naukach ścisłych i przyrodniczych oraz
rozrywce.

W1, W2, W3, K1, K3

7.

Rzeczywistość wirtualna i nowe formy komunikacji audiowizualnej w zarządzaniu
informacją.

W1, W2, W3, W4, K3

8.

Zarządzanie informacją audialną i wizualną a sztuczna inteligencja, innowacyjne
formy zastosowania zasobów audiowizualnych w instytucjach i organizacjach w
kontekście zarządzania informacją.

W1, W2, W3, W4, K1

9.

Graﬁka rastrowa, praktyczne przykłady zastosowań; Teoria koloru, barwy niezwykłe; Systemy substraktywne oraz addytywne, kodowanie rastrowych plików
graﬁcznych; Formaty bitmapowych plików graﬁcznych: BMP, GIF, PNG, TiFF, JPG.

W3, U1, U2

10.

Praca z programem do obróbki graﬁki wektorowej oraz zdobywanie umiejętności
w zakresie edycji i obróbki dokumentów graﬁcznych oraz form rozpowszechniania
informacji.

W3, U1, U2, K2, K3

11.

Zagadnienia teoretyczne i praktyczne związane z dźwiękiem cyfrowym i
analogowym. W szczególności omówienie pojęć m. in.: częstotliwości
próbkowania, samplingu, zastosowania głębi bitowej w teorii dźwięku cyfrowego,
konwerterów analogowo-cyfrowego i cyfrowo-analogowego, kwantyzacji, jakości
nagranego sygnału. Omówienie formatów stratnych i bezstratnych plików
dźwiękowych.

W3, U1, U2, K2

12.

Praca z programami do edycji dźwięku: nagrywanie, dzielenie, łączenie ścieżek
dźwiękowych, redukcja i usuwanie szumu, wzmacnianie i wyciszanie dźwięku,
importowanie i eksportowanie plików dźwiękowych.

W3, U1, U2, K2, K3

13.

Przygotowanie projektu z zastosowaniem nabytych umiejętności z użyciem
programów do edycji dźwięku oraz graﬁki rastrowej (skanowanie, edycja plików
graﬁcznych, generowanie dokumentów PDF).

W3, W4, U1, U2, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje, metoda
projektów, wykład konwersatoryjny, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny / ustny

Oceną końcową jest ocena z egzaminu. Egzamin uważa się za
zdany w przypadku uzyskania co najmniej 52% punktów, co jest
równoznaczne z uzyskaniem co najmniej oceny dostatecznej.

zaliczenie na ocenę,
projekt

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę. Warunkiem uzyskania zaliczenia
ćwiczeń jest uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalne dwie
nieobecności) oraz wykonanie i zaliczenie projektu. Ocenie
podlega: - obecność i aktywny udział w zajęciach: 40 pkt. projekt – prezentacja audiowizualna (postać ostateczna i sposób
realizacji): 50 + 10 pkt

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Wybrane aspekty teorii i metodologii informatologii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie informacją

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cda72b391938

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0322Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i
archiwistyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest ukształtowanie zrozumienia dorobku, metodologii, problematyki i zadań współczesnej
informatologii jako obszaru badawczego nauk o komunikacji społecznej i mediach na poziomie zaawansowanym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

genezę, przedmiot, pole badawcze, główne pytania,
terminologię, współczesne kierunki, koncepcje i teorie,
miejsce w systemie nauk, a także funkcję
informatologii jako obszaru dociekań nauk
o komunikacji społecznej i mediach, dostarczającego
podbudowy teoretycznej i rozwiązań dla praktyki
zarządzania informacją,

ZIN_K2_W02,
ZIN_K2_W03,
ZIN_K2_W04,
ZIN_K2_W06,
ZIN_K2_W08

zaliczenie na ocenę

W2

paradygmaty, strategie i metody badań
podstawowych i stosowanych w informatologii, a także
ich wpływ na poszczególne przedsięwzięcia badawcze,

ZIN_K2_W10

zaliczenie na ocenę

W3

dorobek czołowych polskich i zagranicznych
informatologów oraz jego poznawcze i społeczne
oddziaływanie

ZIN_K2_W08

zaliczenie na ocenę

U1

opracować pisemne prace dotyczące metodologii
badań nauk o komunikacji społecznej i mediach (w
perspektywie informatologicznej), na podstawie
prawidłowo wyszukanego polskiego i zagranicznego
piśmiennictwa oraz źródeł informacji naukowej
z obszaru informatologii i zarządzania informacją,

ZIN_K2_U01,
ZIN_K2_U03,
ZIN_K2_U07, ZIN_K2_U09

zaliczenie na ocenę

U2

przygotować i wygłosić dłuższą prezentację,
analizującą dorobek naukowy oraz poznawcze
i społeczne oddziaływanie wiodących uczonych
informatologów (polskich lub zagranicznych),
właściwie udokumentowaną i osadzoną
w adekwatnym piśmiennictwie

ZIN_K2_U03,
ZIN_K2_U04,
ZIN_K2_U07, ZIN_K2_U10

zaliczenie na ocenę

ZIN_K2_K01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

konsultacje

1

przygotowanie pracy semestralnej

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

4

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
60

ECTS
2.0
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Liczba godzin
15

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Informatologia jako obszar badawczy nauk o komunikacji społecznej i mediach –
nazwa, przedmiot, pole badawcze, miejsce w systemie nauk, geneza i historia
intelektualna, związki z praktyką zarządzania informacją

W1, K1

2.

Metodologia informatologii jako obszaru dociekań w naukach o komunikacji
społecznej i mediach - założenia ﬁlozoﬁczne, paradygmaty, strategie, metody i
techniki badań

W2, U1

3.

Wybitni badacze informatolodzy i ich dorobek (prezentacje studentów)

W3, U2, K1

4.

Tworzenie teorii w informatologii - dzieje, sposoby, stan obecny (wiodące
współczesne koncepcje i teorie)

W1, K1

5.

Warsztat badacza informatologa (materiał e-learningowy)

K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe, konsultacje, praca pisemna
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest: (1) uczestnictwo (dopuszczalna
jedna nieobecność) i aktywny udział w zajęciach (dyskusja), (2)
wykonanie i przedstawienie zadania domowego (prezentacja o
zaliczenie na ocenę
informatologach, w grupach 2-3 osobowych) oraz (3) wykonanie i
zaliczenie indywidualnej pisemnej pracy semestralnej (dotyczącej
metodologii).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Wybrane aspekty teorii i metodologii bibliologii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie informacją

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cda72b3bb387

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0322Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i
archiwistyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student zna i rozumie współczesne kierunki i problemy
badań bibliologicznych, dostarczających podstaw
ZIN_K2_W01,
teoretycznych, metod i rozwiązań dla szeroko
ZIN_K2_W03
rozumianego zarządzania informacją

zaliczenie na ocenę

W2

Student zna i rozumie charakterystykę oraz znaczenie
polskich i zagranicznych źródeł informacji z obszaru
bibliologii, a także dyscyplin pokrewnych, w wyborze
zależnym od kierunku własnych zainteresowań
zawodowych i badawczych

zaliczenie na ocenę

Sylabusy

ZIN_K2_W05,
ZIN_K2_W06
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W3

Student zna i rozumie obszar badawczy bibliologii i jej ZIN_K2_W04,
miejsce w naukach o komunikacji społecznej i mediach ZIN_K2_W07

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ dobrać właściwe metody i techniki
do rozwiązania konkretnych problemów badawczych
w wybranych obszarach bibliologii, a także objaśnia
warunki i zasady ich stosowania

ZIN_K2_U02, ZIN_K2_U03

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

U2

Student potraﬁ wykorzystać adekwatne zasoby
informacyjne i narzędzia wyszukiwania informacji,
opracowuje uporządkowane i selektywne wykazy
źródeł informacji (w tym źródeł historycznych)
na określony temat i na tej podstawie formułować
krytyczne oceny stanu badań i wiedzy w wybranych
obszarach badań bibliologicznych

ZIN_K2_U01, ZIN_K2_U07

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do wskazania znaczenia badań
bibliologicznych dla kształtowania społeczeństwa
wiedzy w XXI wieku

ZIN_K2_K05

K2

Student jest gotów do dobierania właściwych kanałów
i technologii komunikacyjnych do własnych potrzeb
jako nadawcy i odbiorcy treści naukowych z zakresu
bibliologii oraz z obszaru szeroko rozumianego
zarządzania informacją z uwzględnieniem wystąpień
publicznych (prezentacja)

ZIN_K2_K01, ZIN_K2_K02, zaliczenie na ocenę, esej,
ZIN_K2_K03
prezentacja

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie eseju

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

5

przygotowanie do ćwiczeń

5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wybrani teoretycy i ich wkład w rozwój badań bibliologicznych

W1, U1, K1

2.

Kulturą książki jako kategoria badawcza w bibliologii

W1, U1, K1

3.

Metody badań bibliologicznych

W3, U1, K2

4.

Warsztat naukowy badacza bibliologa

W2, U2, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

obecność i aktywny udział w konwersatorium,
zaliczenie na ocenę, esej, prezentacja wykonanie prezentacji na podany temat, praca
semstralna
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Informacyjne wspomaganie decyzji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie informacją

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cda72b0be06e

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach, Nauki o
zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0322Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i
archiwistyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami oraz systemami wspomagania procesu podejmowania
decyzji.

C2

Kształtowanie u studentów umiejętności projektowania systemu wspomagania decyzji w określonej sytuacji.

C3

Kształtowanie u studentów świadomości dotyczącej znaczenia dostępności informacji w procesie decyzyjnym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

teoretyczne i praktyczne zagadnienia procesu
podejmowania decyzji; wie, jaka jest rola informacji
w procesie podejmowania decyzji.

ZIN_K2_W09,
ZIN_K2_W10

zaliczenie

W2

koncepcje, metody i narzędzia wspomagania decyzji
oraz ma uporządkowaną wiedzę o systemach
wspomagania decyzji w kontekście zarządzania
organizacją.

ZIN_K2_W07,
ZIN_K2_W09,
ZIN_K2_W10

zaliczenie

ZIN_K2_U07, ZIN_K2_U08

zaliczenie

ZIN_K2_K02, ZIN_K2_K03

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

analizować sytuacje problemowe i proponować
metody rozwiązania problemu; krytycznie analizować,
oceniać i dobierać informacje pomocne w procesie
decyzyjnym.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

pracy w zespole, rozumiejąc i akceptując zasady pracy
zespołowej oraz przyjmując odpowiedzialność
za właściwe wykonanie powierzonych zadań.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

15

przygotowanie projektu

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

konsultacje

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pojęcie i rodzaje decyzji; procesy i modele decyzyjne; etapy procesu decyzyjnego,
warunki decyzyjne w organizacji – pewność, ryzyko, niepewność, sytuacje
konﬂiktowe.

W1, U1

2.

Metody i techniki rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji;
jednoosobowe i grupowe podejmowanie decyzji.

W1, U1, K1

3.

Systemy wspomagania decyzji – rodzaje, funkcje, cechy, architektura.

W2

4.

Systemy ekspertowe, hurtownie danych, bazy wiedzy i sztuczna inteligencja w
procesie decyzyjnym - zagadnienia podstawowe.

W2

Sylabusy
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Analiza danych i benchmarking w procesie decyzyjnym – zagadnienia
podstawowe.

5.

W2, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność w zajęciach jest obowiązkowa. Warunkiem uzyskania zaliczenia
jest aktywne uczestnictwo (dopuszczalna jedna nieobecność) w zajęciach,
przyswojenie treści przedmiotu oraz realizacja projektu zespołowego.
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Absolwent zarządzania informacją w środowisku zawodowym
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie informacją

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cda72b0f201f

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach, Nauki o
zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0322Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i
archiwistyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przygotowanie studentów do świadomego wyboru ścieżki zawodowej, aktywnego poszukiwania pracy
i kształtowania kariery zawodowej w branżach i działalności związanej z zarządzaniem informacją.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

przydatność różnych metod poszukiwania pracy; zna
miejsca, instytucje i formy pomocy oferowane osobom
poszukującym pracy i bezrobotnym.

ZIN_K2_W07

zaliczenie
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W2

aktualne uwarunkowania rynku pracy, potencjalnych
pracodawców oraz możliwości prowadzenia własnej
działalności gospodarczej i rozwoju kariery zawodowej, ZIN_K2_W08,
ZIN_K2_W10
szczególnie w sektorze działalności związanej
z zarządzaniem informacją, bibliotecznej, wydawniczoksięgarskiej i archiwalnej.

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zaplanować własną strategię efektywnego
poszukiwania pracy (także samozatrudnienia) oraz
rozwoju swoich zdolności i kariery zawodowej.

ZIN_K2_U03

zaliczenie

U2

efektywnie wykorzystuje źródła informacji oraz
posługuje się odpowiednimi kanałami i technologiami
komunikacyjnymi w obszarach profesjonalnej
działalności informacyjnej w celu rozwijania wiedzy
i umiejętności zawodowych oraz rozwoju osobistego.

ZIN_K2_U03, ZIN_K2_U08

zaliczenie

ZIN_K2_K01

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodoskonalenia i rozwijania różnych obszarów
aktywności w podnoszeniu swej konkurencyjności
na rynku pracy.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

15

przygotowanie do zajęć

4

konsultacje

2

Przygotowywanie projektów

6

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
27

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Sytuacja i trendy na rynku pracy; publiczne i niepubliczne instytucje związane z
rynkiem pracy.

W1, W2

2.

Efektywne metody poszukiwania pracy i dokumenty aplikacyjne w kontekście celu
zawodowego.

W1, U1

Sylabusy
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3.

Pracodawcy, własna ﬁrma oraz ścieżki kariery zawodowej w działalności
informacyjnej, bibliotecznej, wydawniczo-księgarskiej i archiwalnej; możliwości
zatrudnienia absolwentów Zarządzania informacją w sektorze publicznym,
organizacjach pozarządowych i ﬁrmach prywatnych.

4.

Formalne i nieformalne możliwości zdobywania i rozwoju wiedzy, umiejętności
zawodowych oraz kompetencji miękkich; wykorzystanie źródeł informacji oraz
nowoczesnych kanałów i technologii komunikacyjnych do własnych potrzeb jako
U2, K1
nadawcy i odbiorcy treści naukowych i profesjonalnych z branży informacyjnej i
bibliotekarskiej (portale i czasopisma fachowe, serwisy społecznościowe, cykliczne
konferencje itp.).

W2, U1, U2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, konsultacje, spotkania z przedstawicielami rynku pracy
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność (dopuszczalna 1 nieobecność); udział w dyskusjach i aktywnych
formach pracy na zajęciach; przygotowanie strategii efektywnego
poszukiwania pracy i budowania kariery zawodowej (zadanie grupowe lub
indywidualne).
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Podstawy prawne w zarządzaniu informacją
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie informacją

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cda72b12b5a2

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach, Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0322Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i
archiwistyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, konwersatorium: 15

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

• Student omawia akty prawne warunkujące
działalność z zakresu zarządzania informacją
informacyjną, w tym działalność biblioteczną,
wydawniczo-księgarską i archiwalną oraz przedstawia
ich konsekwencje dla tej działalności, • zna
i poprawnie posługuje się podstawową terminologią
prawniczą, • ma uporządkowaną podstawową wiedzę
na temat prawa i jego funkcjonowania
w społeczeństwie, jego źródeł, gałęzi prawa, •
właściwie uzasadnia konieczność zarządzania
zasobami własności intelektualnej w zarządzaniu
informacją, w tym w działalności informacyjnej,
bibliotecznej, wydawniczo-księgarskiej i archiwalnej, •
zna i poprawnie posługuje się rozszerzoną
terminologią naukową z zakresu nauk o komunikacji
społecznej i mediach oraz profesjonalną z wybranych
obszarów działalności informacyjnej, bibliotecznej,
wydawniczo-księgarskiej i archiwalnej,

ZIN_K2_W09,
ZIN_K2_W11

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

ZIN_K2_U05, ZIN_K2_U10

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

• Student uwzględnia aktualne przepisy prawa
w projektach działań przeznaczonych do realizacji
w instytucjach i organizacjach funkcjonujących
w obszarze zarządzania informacją, w tym
w działalności informacyjnej, bibliotecznej,
wydawniczo-księgarskiej i archiwalnej oraz
interpretuje prawne uwarunkowania działalności tych
instytucji i organizacji, • prawidłowo interpretuje
Ustawę o bibliotekach i ustawy związane
z zarządzaniem informacją, w tym z działalnością
informacyjną, biblioteczną, wydawniczo-księgarską
i archiwalną, • przygotowuje i wygłasza przed
publicznością dłuższe wystąpienia ustne w języku
polskim z wykorzystaniem nowoczesnych form
i technologii prezentacyjnych, powiązane tematycznie
z problematyką prawnych uwarunkowań zarządzania
informacją, w tym działalności informacyjnej,
bibliotecznej, wydawniczo-księgarskiej i archiwalnej,

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Sylabusy

• Student jest przekonany o konieczności
permanentnego rozwijania wiedzy i umiejętności
własnych, swoich podwładnych i współpracowników
w odpowiedzi na zmieniające się warunki
wykonywania zawodów związanych z zarządzaniem
informacją, w tym działalnością informacyjną,
biblioteczną, wydawniczo-księgarską i archiwalną oraz
rosnący dorobek nauk o komunikacji społecznej
i mediach, • ma świadomość znaczenia
odpowiedzialności pracowników w obszarze
zarządzania informacją, w tym działalności
informacyjnej i bibliotecznej i konieczności
permanentnego aktualizowania swojej wiedzy
z zakresu prawa, • dostrzega problemy prawne
związane z zarzadzaniem informacją, w tym
z działalnością informacyjną, biblioteczną,
wydawniczo-księgarską i archiwalną, i dąży do ich
rozstrzygania z uwzględnieniem obowiązujących
przepisów prawa

ZIN_K2_K01, ZIN_K2_K02, zaliczenie na ocenę,
ZIN_K2_K04
zaliczenie
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Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

konwersatorium

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

przygotowanie do zajęć

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

• Istota, pojęcie i funkcje prawa. Norma prawna w zespole norm społecznych.
Charakterystyka normy prawnej. Norma prawna a przepis prawny. Rodzaje norm i
przepisów prawnych. Budowa normy prawnej (hipoteza, dyspozycja, sankcja)

W1, U1, K1

2.

Prawo cywilne. Stosunki prawne. Pojęcie stosunku prawnego. Podmioty stosunków
prawnych (osoba ﬁzyczna – pojęcie; zdolność prawna, zdolność do czynności
prawnych; osoba prawna – pojęcie i rodzaje osób prawnych, tzw. niepełne osoby
prawne, oznaczenia podmiotów w obrocie, spółki, rejestry). Przedmiot stosunku
prawnego.

W1, U1, K1

3.

• Źródła prawa. Pojęcie i klasyﬁkacja źródeł prawa. Rodzaje źródeł. System źródeł
prawa. Budowa aktów normatywnych. Zbiory źródeł prawa, pojęcie nowelizacji,
inkorporacji i kodyﬁkacji.

W1, U1, K1

4.

• Istota i pojęcie konstytucji. Funkcje konstytucji. Cechy konstytucji – szczególna
treść; szczególna forma; szczególna moc prawna. Źródła powszechnie
obowiązującego prawa w Rzeczypospolitej Polskiej w świetle Konstytucji z dnia 2
kwietnia 1997 r.

W1, U1, K1

5.

• System prawa. Pojęcie systemu prawa. Typy systemów prawa. Hierarchiczna
budowa systemu prawa. Niesprzeczność systemu prawa. Zupełność systemu
prawa. Podział systemu prawa (prawo publiczne i prawo prywatne). Podział prawa
na gałęzie. Podział systemu prawa polskiego.

W1, U1, K1

6.

• Prawo Unii Europejskiej.

W1, U1, K1

• Oświadczenie woli. Sposoby i formy zawierania umów. Wady oświadczenia woli.
Rodzaje umów w praktyce gospodarcze.
7.

Sylabusy

• Charakterystyka wybranych umów (m.in. sprzedaż, o dzieło, zlecenie, umowy o
świadczenie usług drogą elektroniczną) i skutki niewykonania umów (kara
umowna, odsetki, opóźnienie, zwłoka)

W1, U1, K1

67 / 133

8.

• Ochrona danych osobowych. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) i Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób ﬁzycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG). Założenia
RODO. Zasięg terytorialny RODO. Zakres stosowania RODO. Zasady
przetwarzania danych osobowych i inne uregulowania.

W1, U1, K1

9.

Przestępstwa przeciwko ochronie informacji

W1, U1, K1

10.

• Podstawy prawa administracyjnego

W1, U1, K1

11.

• Prawo technologii informacyjnych i komunikacyjnych, w tym prawna regulacja
technologii informacyjnych, prawne aspekty komunikacji elektronicznej,
informacja w administracji publicznej - prawne aspekty gromadzenia,
wykorzystywania, udostępniania i ochrony

W1, U1, K1

• Prawo biblioteczne, prawo informacyjne, prawo nowych technologii
12.

W1, U1, K1
• Ustawa o bibliotekach – ujęcie historyczne i współczesne
• Inne ustawy ważne dla zarządzania informacją
• Konstytucyjne gwarancje ochrony danych osobowych.

13.

W1, U1, K1
Uwarunkowania ochrony danych osobowych.
Podstawy prawne i organizacja ochrony danych osobowych.

14.

• Ochrona informacji niejawnych. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie
informacji niejawnych. Przedmiot i zakres ochrony. Pojęcie i rodzaje informacji
niejawnych.

W1, U1, K1

• Prawo nowych technologii - uwarunkowania, deﬁnicja, system.
• Czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 1993 nr 47 poz. 211)
15.

Tajemnica przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy. Pojęcie i zakres.

W1, U1, K1

Tajemnica przedsiębiorstwa – aspekt ekonomiczny, znaczenie. Know-how a
tajemnica przedsiębiorstwa. Odpowiedzialność z tytułu czynów nieuczciwej
konkurencji i ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa.
• Ochrona baz danych. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych
(Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1402)
16.

W1, U1, K1
• Świadczenie usług drogą elektroniczną. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204()

17.

• Nieuczciwe praktyki rynkowe w działalności gospodarczej i zawodowej oraz
zasady przeciwdziałania tym praktykom w interesie konsumentów i w interesie
publicznym. Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym
praktykom rynkowym (Dz.U. 2007 nr 171 poz. 1206)

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia przedmiotowe, dyskusja, analiza przypadków,
metody e-learningowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obowiązkowa obecność (dopuszczalne 2 nieobecności) i aktywne
uczestnictwo w wykładach.

wykład

zaliczenie

konwersatorium

• uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalna jedna nieobecność), •
wykonanie i zaliczenie prezentacji grupowej, Studenci w zespołach
przygotowują prezentację (wybór zagadnienia dokonywany jest na
podstawie wykazu tematów przedstawionego przez prowadzącego
zajęcia lub według indywidualnych zainteresowań studentów, z
uwzględnieniem treści modułu kształcenia). Szczegółowe informacje
dotyczące przygotowania prezentacji, w tym terminów wykonania
zadania zespołowego są ustalane ze studentami na pierwszych zajęciach,
zaliczenie na ocenę
także kryteria oceny. • zaliczenie testu pisemnego. Ocenie podlega: •
obecność na zajęciach: 10 pkt • aktywny udział w zajęciach (w debatach
poświęconych analizie wybranych problemów prawnych w zarządzaniu
informacją, wyrażanie opinii, stanowisk w dyskusji itp.): 20 pkt •
wykonanie prezentacji grupowej (strona merytoryczna i jej realizacja w
programie Microsoft PowerPoint): 40 pkt • test pisemny: 30 pkt Skala
ocen (dotyczy konwersatorium) 0-51 ndst 52-61 dst 62-71 +dst 72-81 db
82-91 +db 92-100 bdb

Sylabusy

69 / 133

Infobrokering – podstawy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie informacją

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cda72b15fcf3

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach, Informatyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0322Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i
archiwistyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 10, ćwiczenia: 40

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z infobrokeringiem jako profesjonalną działalnością informacyjną
w gospodarce opartej na wiedzy oraz obszarem zastosowań nauk o komunikacji społecznej i mediach, a także
z wybranymi, aktualnie stosowanymi narzędziami i sposobami realizacji zadań infobrokerskich.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

aktualnie stosowane, wybrane metody, narzędzia
i zasoby informacyjne niezbędne w realizacji zadań
infobrokerskich, a także dobre praktyki w tym
zakresie,

ZIN_K2_W09

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

W2

miejsce, rolę i funkcje brokera informacji (infobrokera,
profesjonalisty informacji) we współczesnym
społeczeństwie i gospodarce opartej na wiedzy,

ZIN_K2_W07,
ZIN_K2_W15

egzamin ustny

W3

problematykę infobrokeringu jako obszaru zastosowań
nauk o komunikacji społecznej i mediach,
w szczególności - informatologii,

ZIN_K2_W01,
ZIN_K2_W02

egzamin ustny

W4

terminologię profesjonalną z zakresu infobrokeringu,

ZIN_K2_W02

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

W5

wybrane polskie i zagraniczne publikacje poruszające
zagadnienia infobrokeringu

ZIN_K2_W05

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

efektywnie wykorzystać współczesne technologie
informacyjne i komunikacyjne do wykonywania zadań
związanych z działalnością infobrokerską,

ZIN_K2_U01

zaliczenie na ocenę

U2

identyﬁkować potencjalnych pracodawców,
stanowiska pracy, możliwości prowadzenia własnej
działalności gospodarczej i ścieżki kariery zawodowej
w sektorze działalności informacyjnej,

ZIN_K2_U03

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

U3

interpretować pojęcie jakości w kontekście
konkretnych sytuacji profesjonalnych oraz celowo
i świadomie dobierać kryteria i sposoby oceny jakości
produktów i usług informacyjnych,

ZIN_K2_U05

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

U4

sprawnie wykorzystać polskie i zagraniczne źródła
informacji europejskiej, normalizacyjnej i patentowej
oraz o środowisku

ZIN_K2_U01

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

K1

dostrzeżenia problemów etycznych związanych
z pracą zawodową infobrokera i dąży do ich
rozstrzygania z poszanowaniem wartości i zasad
wypracowanych na gruncie nauk o komunikacji
społecznej i mediach, dziedzin pokrewnych oraz
profesjonalnej działalności informacyjnej,

ZIN_K2_K04

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

K2

permanentnego rozwijania wiedzy i umiejętności
własnych, swoich podwładnych i współpracowników
w odpowiedzi na zmieniające się warunki
wykonywania zawodów informacyjnych, m.in
korzystając z adekwatnej literatury przedmiotu

ZIN_K2_K01

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

10

ćwiczenia

40

Sylabusy
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uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do egzaminu

32

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

przygotowanie do ćwiczeń

48

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

10

konsultacje

1

Przygotowanie prac pisemnych

8

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
160

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Infobroker (broker informacji) w społeczeństwie wiedzy: sektor usług
informacyjnych i pośrednicy informacyjni, infobroker – nazwa, deﬁnicja i istota
zawodu, branża infobrokerska na świecie i w Polsce, infobroker a inni
profesjonaliści informacji

W2, W3, W4, W5, U2, K1,
K2

2.

Informacja europejska

W1, U1, U4, K2

3.

Informacja normalizacyjna i patentowa

W1, U1, U4, K2

4.

Informacja o środowisku

W1, U1, U4, K2

5.

Ocena jakości informacji

W1, U3, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe,
konsultacje, zadania indywidualne i grupowe
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest (1) wcześniejsze uzyskanie
zaliczenia z ćwiczeń oraz (2) wcześniejsze zaliczenie wykładu. Warunkiem
uzyskania zaliczenia wykładu jest uczestnictwo w zajęciach
(dopuszczalna jedna nieobecność) oraz recenzja samodzielnie wybranej
publikacji na temat infobrokeringu. Egzamin obejmuje treści wykładu,
ćwiczeń oraz wskazanych lektur. Oceną końcową jest ocena z egzaminu.
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Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest uczestnictwo (dopuszczalna
jedna usprawiedliwiona nieobecność w ramach każdej z części ćwiczeń) i
zaliczenie na ocenę
aktywny udział w zajęciach (dyskusja, wyszukiwanie informacji itp.) oraz
wykonanie i zaliczenie zadań indywidualnych lub grupowych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Transfer informacji – podstawy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie informacją

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cda72b18a43b

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach, Nauki o
zarządzaniu i jakości, Informatyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Klasyﬁkacja ISCED
0322Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i
archiwistyka

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 10, ćwiczenia: 40

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z organizacją procesów transferu informacji i wiedzy w społeczeństwie, tak aby potraﬁli
rozróżniać funkcje podmiotów działających w obszarze pośredniczenia między nauką a praktyką,

C2

Przedstawienie studentom cech oraz zakresu i form działania wybranych podmiotów świadczących usługi
pośrednictwa w obrębie komunikacji naukowej, na styku nauki i gospodarki oraz w otoczeniu biznesu
i w społeczeństwie obywatelskim.

C3

Przekazanie studentom zasad wykorzystania różnorodnych obiektów, kolekcji, systemów, usług i produktów
informacyjnych, służących zapewnianiu transferu informacji z nauki do poszczególnych dziedzin życia
praktycznego, f

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

- procesy transferu informacji i wiedzy
w społeczeństwie oraz potraﬁ wykorzystać ją
w rozróżnianiu funkcji podmiotów działających
w obszarze pośredniczenia między nauką a praktyką, reguły mediacji i facylitacji kontaktów między
twórcami i odbiorcami informacji naukowej, - zasady
planowania i realizacji działań z mających na celu
formowanie i podtrzymywanie grup odbiorców
zainteresowanych transferem informacji ze świata
nauki oraz promowanie oferty instytucji
wytwarzających wiedzę, - zasady wykorzystania
różnorodnych obiektów, kolekcji, systemów, usług
i produktów informacyjnych, służących zapewnianiu
transferu informacji z nauki do poszczególnych
dziedzin życia praktycznego, - podstawowe cechy oraz
zakres i formy działania podmiotów świadczących
usługi pośrednictwa w obrębie komunikacji naukowej,
na styku nauki i gospodarki oraz w otoczeniu biznesu
i w społeczeństwie obywatelskim.

ZIN_K2_W05,
ZIN_K2_W10

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

ZIN_K2_U01, ZIN_K2_U02

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

ZIN_K2_K02, ZIN_K2_K03

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

- wyszukiwać, selekcjonować i sumować informacje
pozwalające odtworzyć łańcuch pośrednictwa między
środowiskiem nauki a daną dziedziną życia
praktycznego oraz zidentyﬁkować główne grupy
interesariuszy i ewentualne luki w transferze
informacji, - uzasadnić i praktycznie wykazać
przydatność kompetencji z zakresu zarządzania
informacją w zawodach związanych z transferem
informacji na linii nauka-praktyka, - zaprojektować
narzędzie badawcze umożliwiające zdiagnozowanie
potrzeb potencjalnych odbiorców transferu informacji
ze świata nauki do wybranego sektora lub branży
działalności praktycznej.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

realizuje powierzone mu zadania samodzielnie lub
w ramach podziału pracy w zespole odpowiedzialnym
za przygotowanie konkretnego projektu związanego
z transferem informacji naukowej do praktyki,
stosowania opanowanych przez siebie zasad
komunikacji profesjonalnej w projektowaniu transferu
dóbr materialnych i niematerialnych między nauką,
gospodarką a społeczeństwem.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

10

ćwiczenia

40

przygotowanie do egzaminu

20

Sylabusy
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zbieranie informacji do zadanej pracy

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

przygotowanie projektu

30

przygotowanie do zajęć

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

przygotowanie do ćwiczeń

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Typologia instytucji odpowiadających za transfer wiedzy i innowacji: instytucje
środowiska akademickiego i otoczenia biznesu
Zakres kompetencji i działań brokera innowacji (konsulting, rzecznictwo,
facylitacja, promocja, identyﬁkowanie źródeł ﬁnansowania)
Przegląd instrumentarium transferu innowacji – bazy danych, wyszukiwanie
informacji o ludziach i produktach, obsługa programów mailingowych, metody
wykrywania i prognozowanie innowacji z wykorzystaniem Biga Data

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, inscenizacja, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna,
rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin ustny

ćwiczenia

Uczestnictwo dopuszczalna ogółem dwie nieobecności) i aktywny udział
w zajęciach (prawidłowe wykonywanie ćwiczeń przedmiotowych, udział w
zaliczenie na ocenę
dyskusji etc.) oraz wykonanie i zaliczenie prac/projektów indywidualnych
lub grupowych

Sylabusy

Uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalna jedna nieobecność)
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Menedżer zasobów informacji – podstawy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie informacją

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZIN00S.220.5cd42d78743cc.19

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach, Informatyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0322Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i
archiwistyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 10, konwersatorium: 10, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z wiedzą na temat kolekcji/zasobów cyfrowych, ich miejscem we współczesnym systemie
kultury i mediów oraz z rolą instytucji i organizacji funkcjonujących w obszarze gromadzenia, opracowania,
przechowywania i udostępniania zasobów tworzących kolekcje cyfrowe.

C2

Przybliżenie modeli kolekcji cyfrowych (systemy, zawartość, użytkownicy).

C3

Zaprezentowanie różnorodnych aspektów tworzenia, administrowania, jak również oceny jakości i przydatności
kolekcji/zasobów cyfrowych, na tle różnych perspektyw teoretycznych i metodologicznych oceny jakości (kierunki
badań jakości w informacji naukowej i bibliotekoznawstwie; dylematy związane z subiektywnością, zależnością
oraz trudnością bezpośredniego pomiaru jakości).

C4

Przedstawienie różnorodnych grup odbiorców kolekcji/zasobów cyfrowych oraz ich potrzeb, zachowań
informacyjnych oraz barier w dostępie do danych.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

ZIN_K2_W02,
modele kolekcji/zasobów cyfrowych oraz terminologię ZIN_K2_W04,
naukową odnoszącą się do kolekcji/zasobów cyfrowych ZIN_K2_W07,
ZIN_K2_W10

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

W2

miejsce systemów kolekcji/zasobów cyfrowych
we współczesnym systemie kultury i mediów oraz rolę
instytucji i organizacji funkcjonujących w obszarze
gromadzenia, opracowania, przechowywania
i udostępniania zasobów tworzących kolekcje cyfrowe

ZIN_K2_W05,
ZIN_K2_W07,
ZIN_K2_W10

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

W3

polskie i zagraniczne kolekcje/zasoby cyfrowe,
charakteryzując je oraz wskazując przykłady dobrych
praktyk profesjonalnych

ZIN_K2_W05,
ZIN_K2_W09,
ZIN_K2_W10,
ZIN_K2_W14

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

W4

różnorodne perspektywy oceny jakości i przydatności
kolekcji/zasobów cyfrowych, na tle różnych
perspektyw teoretycznych i metodologicznych oceny
jakości (kierunki badań jakości w obszarze zarządzania
informacją; dylematy związane z subiektywnością,
zależnością oraz trudnością bezpośredniego pomiaru
jakości), jak również podstawowe koncepcje
zarządzania jakością w zarysie oraz posiada wiedzę
o wybranych sposobach oceny jakości zasobów
cyfrowych i usług informacyjnych

ZIN_K2_W05,
ZIN_K2_W07,
ZIN_K2_W09,
ZIN_K2_W10

egzamin pisemny / ustny

W5

grupy odbiorców kolekcji/zasobów cyfrowych oraz ich
potrzeby i zachowania informacyjne, jak również
bariery, na które napotykają w dostępie do informacji,
jak również potraﬁ zidentyﬁkować, nazywać i opisywać
ZIN_K2_W10,
wpływ różnych grup czynników na zachowania
ZIN_K2_W13
informacyjne użytkowników kolekcji/zasobów
cyfrowych oraz zna podstawowe metody, techniki
i narzędzia badań nad użytkownikami
kolekcji/zasobów cyfrowych

egzamin pisemny / ustny

W6

międzynarodowe programy przeznaczone
do tworzenia kolekcji/zasobów cyfrowych, jak również
wymienia i charakteryzuje potencjalnych
pracodawców instytucjonalnych oraz stanowiska pracy
związane z budowaniem, utrzymaniem
i udostępnianiem kolekcji/zasobów cyfrowych

egzamin pisemny / ustny

Sylabusy

ZIN_K2_W10,
ZIN_K2_W14
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W7

najważniejsze metody zarządzania i organizacji
kolekcji/zasobów cyfrowej w kontekście zmieniającej
się pod wpływem nowych technologii i wymagań
użytkowników biblioteki, jak również rozpoznaje,
opisuje i klasyﬁkuje czynniki sprzyjające oraz bariery
ograniczające wykorzystanie kolekcji/zasobów
cyfrowych, w tym również proces pozyskiwania
obrazów cyfrowych na drodze skanowania, a co
za tym idzie zna podstawowe rodzaje skanerów, typy
materiałów poddawanych procesowi digitalizacji,
relacje pomiędzy oryginałem a jego wersją cyfrową,
budowę skanery i charakterystykę techniczną
skanerów, oprogramowanie wykorzystywanie
w procesie skanowania jak również wspomagające
obróbkę uzyskanego materiału oraz zarządzania
obiektami born digital

ZIN_K2_W07,
ZIN_K2_W10

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

W8

organizację i metodykę opracowania zasobów
internetowych, problemach dotyczących opracowania
zasobów sieci rozległych oraz zna najważniejsze
schematy metadanych

ZIN_K2_W05,
ZIN_K2_W07,
ZIN_K2_W10

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

U1

sprawnie wykorzystywać współczesne technologie
informacyjne i komunikacyjne do wykonywania zadań
profesjonalnych i realizacji projektów związanych
z obszarem działalności kolekcji/zasobów cyfrowych,
a co za tym idzie zna i posługuje się standardami
związanymi z przetwarzaniem i opracowaniem
obiektów cyfrowych oraz techniki wykorzystywane
w digitalizacji i konwersji zbiorów, jak również
w zarządzaniu obiektami born digital

ZIN_K2_U01,
ZIN_K2_U02,
ZIN_K2_U04, ZIN_K2_U05

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

U2

zaplanować i wykonać pomiar jakości kolekcji/zasobów
cyfrowych oraz zinterpretować wyniki pomiarów
jakości wykonywanych różnymi technikami oraz
ocenić pod względem jakości i efektywności kolekcję
cyfrową, zdigitalizowane materiały cyfrowe z kolekcji
muzealnych, archiwalnych, bibliotecznych oraz innych
organizacji, jednocześnie klasyﬁkując informacje
o kolekcji/zasobach cyfrowych

ZIN_K2_U02,
ZIN_K2_U05,
ZIN_K2_U06,
ZIN_K2_U07,
ZIN_K2_U08, ZIN_K2_U09

zaliczenie na ocenę

U3

wykorzystać dostępne zasoby cyfrowe w pracy
z czytelnikiem, a zwłaszcza odnajdować i prezentować
odpowiednie kolekcje cyfrowe przeznaczone dla
wybranej grupy odbiorców

ZIN_K2_U05,
ZIN_K2_U07, ZIN_K2_U09

zaliczenie na ocenę

U4

zaplanować i opracować projekt badań użytkowników
kolekcji/zasobów cyfrowych w różnych etapach
projektowania kolekcji cyfrowej

ZIN_K2_U06, ZIN_K2_U09

zaliczenie na ocenę

U5

skanować materiały reﬂeksyjne i transparentne
dobierając odpowiednie parametry skanowania oraz
dokonać korekty wstępnej skanowanego materiału jak
i dalszej w wybranym programie graﬁcznym, zapisać
obraz cyfrowy we właściwym formacie oraz rozpoznać
treść dokumentu programem OCR, jak również potraﬁ
przetwarzać materiały born digital

ZIN_K2_U05

zaliczenie na ocenę

ZIN_K2_K01, ZIN_K2_K02

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Sylabusy

permanentnego rozwijania swojej wiedzy
i umiejętności w odpowiedzi na zmieniające się
warunki wykonywania zawodów związanych
z działalnością kolekcji/zasobów cyfrowych
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K2

rozumienia znaczenia digitalizacji w kontekście
ochrony i zabezpieczenia zbiorów oraz cyfrowych
repozytoriów dla społeczeństwa informacyjnego

ZIN_K2_K05

zaliczenie na ocenę

K3

doceniania roli kolekcji/zasobów cyfrowych i ich
zawartości w kształtowaniu się społeczeństwa
informacyjnego i zarządzaniu wiedzą oraz w procesie
integracji kultur, ochrony zasobów dziedzictwa
kulturowego w Unii Europejskiej i na całym świecie

ZIN_K2_K05, ZIN_K2_K06

zaliczenie na ocenę

K4

rozumienia centralną roli wykorzystania wiedzy
o użytkownikach dla skuteczności procesu
projektowania i realizacji kolekcji/zasobów cyfrowej

ZIN_K2_K03, ZIN_K2_K04

zaliczenie na ocenę

K5

rozumienia istnienie różnych kryteriów i miar jakości
oraz związaną z tym względność i zależność ocen, a co
ZIN_K2_K03, ZIN_K2_K04, zaliczenie na ocenę,
za ty idzie uznaje wartość świadomego planowania
ZIN_K2_K05
zaliczenie
działań w obszarze oceny i zarządzania jakością
kolekcji/zasobów cyfrowych

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

10

konwersatorium

10

ćwiczenia

30

przygotowanie projektu

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przygotowanie ekspertyzy

20

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do zajęć

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wykład: 1) Tworzenie kolekcji cyfrowych; 2) Teoria i terminologia: Biblioteka
cyfrowa (BC) w społeczeństwie informacyjnym; Dokument elektroniczny (DE) i
publikacja elektroniczna (PE). Repozytorium cyfrowe. Kolekcja cyfrowa. Zasób
cyfrowy. Archiwum cyfrowe. Bazy wiedzy; 3) Modele kolekcji cyfrowych. Historia i
przegląd projektów; 4) Metody tworzenia publikacji cyfrowych: Przygotowanie
materiałów do digitalizacji, prezentacja danych, standardy; Urządzenia do
digitalizacji obiektów analogowych. Wstęp do technologii skanowania i OCR; 5)
Oprogramowanie i organizacja zasobów cyfrowych: Oprogramowane do
zarządzania; Proces publikowania i zarządzania; Organizacja i ﬁnansowanie; 6)
Wybrane problemy użytkowania zasobów cyfrowych. Różnorodne metadane a
Web 2.0 i semantyczny Web.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, W8

2.

Opis zasobów cyfrowych: 1. Wprowadzenie – zasoby elektroniczne: rodzaje,
specyﬁka. Metadane dla zasobów cyfrowych – tradycyjne i nowe: Deﬁnicje i
rodzaje metadanych; Funkcje metadanych; OAI i pobieranie metadanych
(metadata harvesting); 2. Opracowanie wg MARC – zasoby o dostępie zdalnym
(elektroniczne odpowiedniki publikacji tradycyjnych): Książki elektroniczne;
Czasopisma elektroniczne; 3. Opracowanie wg MARC – zasoby o dostępie zdalnym
(niesamoistne);
4. Opracowanie wg MARC – zasoby o dostępie zdalnym (strony Web); 5. Dublin
Core jako schemat dla dokumentów tekstowych: Schemat podstawowy;
Kwaliﬁkatory; DC Metadata Terms; Proﬁle aplikacyjne; Dublin Core w HTML, XML i
RDF; DC w polskich bibliotekach cyfrowych; 6. Opracowanie obiektów Web w
Dublin Core;
7. Specjalne schematy metadanych: dla obiektów graﬁcznych (VRA, CDWA, CIMI);
dla archiwów (EAD); dla e-handlu i zarządzania prawami (INDECS, ONIX, DOI RMD)

W7, W8, U1, K1, K3

3.

Użytkownicy kolekcji cyfrowych: 1) Podstawowe pojęcia i zagadnienia związane z
użytkownikami kolekcji cyfrowych: kategorie użytkowników, kultura informacyjna
– Information Literacy, interakcja, motywacja, potrzeba informacyjna, sytuacja
problemowa, wyszukiwanie – modele wyszukiwania informacji, zachowania
informacyjne, bariery informacyjne; 2) Użytkownicy informacji w Internecie –
badanie, problemy, specyﬁka Koncepcje teoretyczne i kierunki badań
użytkowników kolekcji cyfrowych. Podstawowe źródła informacji o użytkownikach
kolekcji cyfrowych (abstraktowe bazy danych, czasopisma naukowe, konferencje
naukowe); 3) Metody , techniki i narzędzia badań użytkowników kolekcji
cyfrowych; 4) Zachowania i techniki profesjonalne sprzyjające zaspokojeniu
potrzeb informacyjnych i pokonywaniu barier w dostępie do informacji; 5)
Struktura projektu badawczego – główne elementy składowe i ich zawartość

W5, W7, U3, U4, K3, K4,
K5

4.

Digitalizacja materiałów: 1) Terminologia digitalizacji (obraz cyfrowy, piksel,
rozdzielczość, dobór rozdzielczości skanowania w zależności od przeznaczenia
cyfrowego obrazu, rozmiar, głębia bitowa, zakres dynamiczny, rozmiar pliku
obrazów cyfrowych); 2) Skanowanie w praktyce (procedura skanowania, cyfrowa
reprezentacja poszczególnych typów dokumentów, parametry skanowania
wpływające na jakość obrazu); 3) Zagadnienia obróbki graﬁki cyfrowej (praca w
wybranym programie graﬁcznym: korekta kolorów, przekształcenia, retusz,
kompresja); 4) Oprogramowanie OCR; 5) Dane cyfrowe; 6) Obróbka i
przetwarzanie danych digital born.

W7, W8, U1, U2, U5, K1,
K2, K3, K5

Sylabusy
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Cyfrowe kolekcje dla społeczeństwa informacyjnego (nauka, edukacja, kultura): 1)
Zagadnienia dotyczące heterogeniczności oraz typologii kolekcji cyfrowych o
charakterze krajowym i międzynarodowym, różnorodność kolekcji i obiektów; 2)
Tendencje rozwoju kolekcji cyfrowych w kontekście rozwoju społeczeństwa
informacyjnego i wykorzystywania nowych form oraz narzędzi informacji i
komunikacji; 3) Ekspansja i funkcje kolekcji cyfrowych o charakterze
edukacyjnym, w tym akademickim, dziedzinowym (naukowym), społecznym
(archiwa społeczne), kulturalnym, gospodarczym; 4) Międzynarodowa polityka w
zakresie digitalizacji zasobów w oparciu o wybrane inicjatywy (programy)
cyfryzacji obiektów oraz zasobów born-digital; 5) Cel i przedmiot ewaluacji jakości
kolekcji cyfrowych w oparciu o wybrane zestawy kryteriów oceny zasobów
cyfrowych i paradygmaty: punkt widzenia twórcy i użytkownika; 6) Kryteria
ewaluacji zasobów cyfrowych w kontekście satysfakcji użytkowników,
użyteczności kolekcji oraz zgodności z zasadami i ogólnie stosowanymi
standardami oraz dobrymi praktykami tworzenia kolekcji cyfrowych w kontekście
zarządzania informacją.

5.

W1, W4, W7, U1, U2, K1,
K2, K3, K5

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków,
rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

wykład

konwersatorium

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny /
ustny

Egzamin (ustny lub pisemny) Warunkiem przystąpienia do egzaminu
jest wcześniejsze uzyskanie zaliczeń z wykładu oraz laboratoriów.
Oceną końcową jest ocena z egzaminu. Studenci są oceniani w sposób
ciągły na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach oraz
realizacji zadań. Dodatkowymi kryteriami oceny są: terminowość
wykonania zadań oraz dostosowanie się do wymagań dotyczących
sposobu ich wykonania, określonych przez prowadzącego zajęcia.
Metody kształtujące dla oceny ciągłej to: - bieżąca ocena i ewentualna
korekta realizacji zadań wykonywanych w trakcie zajęć - bieżąca ocena
udziału w dyskusji - dyskusja oceniająca po wykonaniu wszystkich
zadań przez studentów. Metody podsumowujące: - ostateczne,
końcowe oceny wykonania zadań, w tym zgodności z zaleceniami ocena z egzaminu. Ocenie podlega: • znajomość problematyki wykładu,
ćwiczeń, lektur, rozporządzeń prawnych oraz poznawanych kolekcji
cyfrowych: 0-50 pkt. • ocenianie ciągle : aktywny udział w zajęciach
(m.in. uczestnictwo w dyskusjach, przygotowanie zadanych tekstów,
indywidualna praca, ćwiczenia praktyczne): 0-50 pkt.

zaliczenie

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uczestnictwo w zajęciach
(dopuszczalna jedna nieobecność), aktywny w nich udział (dyskusja
oraz omawianie lektur i przygotowanych prezentacji dostępnych na
platformie Pegaz) oraz wykonanie zadań. Ocenie podlega: - obecność i
aktywny udział w zajęciach – 0-30 pkt. - wykonywanie zadań – 0-50 pkt.
- zadania domowe, w tym czytanie tekstów – 0-20 pkt.

zaliczenie na ocenę

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest
uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalna jedna nieobecność), aktywny
w nich udział (dyskusja oraz omawianie lektur i przygotowanych
prezentacji dostępnych na platformie Pegaz) oraz wykonanie zadań.
Ocenie podlega: - obecność i aktywny udział w zajęciach – 0-30 pkt. wykonywanie zadań – 0-50 pkt. - zadania domowe, w tym czytanie
tekstów – 0-20 pkt.
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Seminarium magisterskie 2
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie informacją

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cda72b420bf2

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0322Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i
archiwistyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem wszystkich części seminarium magisterskiego jest łącznie: • rozwijanie zdolności studentów
do samodzielnego formułowania i rozwiązywania problemów badawczych w zakresie zarządzania informacją
z informatologicznej lub bibliologicznej perspektywy nauk o komunikacji społecznej i mediach, • kształtowanie
umiejętności badawczych, przygotowanie studentów do samodzielnego zredagowania pracy magisterskiej, •
wykształcenie u studentów poszanowania rzetelności w postępowaniu badawczym oraz przestrzegania norm
etycznych, • przygotowanie do egzaminu magisterskiego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

rolę bibliologicznego lub informatologicznego
podejścia w naukach o komunikacji społecznej
i mediach jako źródła podstaw teoretycznych i wiedzy
faktograﬁcznej w zakresie zarządzania informacją

ZIN_K2_W03

zaliczenie

W2

rolę nauk społecznych i częściowo też
humanistycznych w poznaniu zjawisk i procesów
związanych z zarządzaniem informacją oraz
w badaniach stosowanych mających na celu
usprawnienie rozwiązań stosowanych w praktyce

ZIN_K2_W01,
ZIN_K2_W06

zaliczenie

W3

współczesne kierunki badań bibliologicznych lub
informatologicznych uprawianych w ramach nauk
o komunikacji społecznej i mediach

ZIN_K2_W03,
ZIN_K2_W04

zaliczenie

W4

związki swojej pracy magisterskiej z pragmatyką
zarządzania informacją

ZIN_K2_W09

zaliczenie

W5

stan badań w zakresie problematyki pracy
magisterskiej, szczególnie w zakresie
informatologicznego lub bibliologicznego dorobku
nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz
w wybranych obszarach innych dyscyplin

ZIN_K2_W03,
ZIN_K2_W08

zaliczenie

W6

polskie i zagraniczne źródła informacji naukowej
z zakresu informatologicznych lub bibliologicznych
obszarów nauk o komunikacji społecznej i mediach
i ewentualnie dyscyplin pokrewnych, kierując się
zakresem pracy magisterskiej

ZIN_K2_W05

zaliczenie

W7

koncepcje teoretyczne stanowiące punkt odniesienia
dla problematyki poruszanej w pracy magisterskiej

ZIN_K2_W02,
ZIN_K2_W03,
ZIN_K2_W06

zaliczenie

W8

rozbudowaną terminologią naukową i profesjonalną
z zakresu wyznaczonego przez wybór tematyki pracy
magisterskiej oraz zagadnień pokrewnych

ZIN_K2_W02

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

skonstruować pracę magisterską zgodnie
z wytycznymi i zasadami obowiązującymi na kierunku
„zarządzanie informacją”

ZIN_K2_U09

zaliczenie

U2

samodzielnie zdobywać nową wiedzę w zakresie
wyznaczonym przez wybór tematu pracy
magisterskiej, wykorzystując odpowiednio dobrane
źródła informacji naukowej

ZIN_K2_U03

zaliczenie

U3

samodzielnie wyszukiwać, oceniać i dokonywać
selekcji piśmiennictwa na użytek pracy magisterskiej
oraz zestawiać selektywne wykazy piśmiennictwa
naukowego i fachowego, polskiego i obcego,
dobranego do tematyki pracy magisterskiej

ZIN_K2_U01

zaliczenie

U4

integrować, z poszanowaniem praw własności
intelektualnej, wiedzę dostępną w piśmiennictwie
naukowym i fachowym, tworząc opisy stanu wiedzy
i stanu badań związanego z problematyką pracy
magisterskiej

ZIN_K2_U01, ZIN_K2_U02

zaliczenie

U5

stosować zasady krytyki naukowej i krytycznego
podejścia do analizowanego dorobku nauki

ZIN_K2_U01, ZIN_K2_U07

zaliczenie

U6

przygotowywać i publicznie wygłaszać prezentacje (z
wykorzystaniem nowoczesnych technik
prezentacyjnych)

ZIN_K2_U10

zaliczenie

Sylabusy
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

identyﬁkowania i rozstrzygania napotykanych
problemów naukowych w zakresie zarządzania
informacją, odwołując się do dorobku nauki
i najlepszych praktyk profesjonalnych oraz stosując
podejście naukowe

ZIN_K2_K04

zaliczenie

K2

krytycznego oceniania wkładu własnych dokonań
związanych z przygotowaniem pracy magisterskiej
w rozwój badań nad zarządzaniem informacją

ZIN_K2_K01

zaliczenie

K3

systematycznego pogłębiania wiedzy i rozwijania
umiejętności związanych ze studiowanym kierunkiem

ZIN_K2_K01

zaliczenie

K4

świadomego planowania pracy

ZIN_K2_K03

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

przeprowadzenie badań literaturowych

40

zbieranie informacji do zadanej pracy

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
110

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Omówienie wybranych zagadnień przedmiotowych, metodologicznych,
teoretycznych, terminologicznych i teoretycznych związanych z problematyką
prac magisterskich uczestników seminarium. Dyskusja.

W1, W2, W3, W7, W8,
U5, K1

2.

Opracowanie wstępnej bibliograﬁi pracy magisterskiej

W5, W6, U1, U3

3.

Pogłębiona, problemowa analiza i krytyka zebranego piśmiennictwa pod kątem
przygotowania pierwszego rozdziału.

W3, W4, W5, W7, W8,
U2, U3, U4, K3

4.

Opracowanie szczegółowego konspektu pracy magisterskiej.

W8, U1, K4

5.

Prezentacja kompletnego konspektu pracy magisterskiej wraz z bibliograﬁą,
syntetyczną informacją o stanie badań w zakresie przedmiotowym pracy
magisterskiej oraz określeniem jej oryginalnego wkładu w rozwój wiedzy
naukowej.

U4, U6, K2

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

seminarium

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest zrealizowanie i zaliczenie
następujących zadań: (1) sporządzenie bibliograﬁi dotyczącej tematyki
pracy magisterskiej, (2) wykonanie pogłębionej analizy stanu badań i
opracowanie na tej podstawie szczegółowego konspektu pracy
magisterskiej obejmującego: określenie przedmiotu i celu naukowego
pracy, określenie znaczenia podjętego problemu i przewidywanego
wkładu pracy w rozwój wiedzy naukowej, syntetyczne (problemowe)
określenie stanu badań w obrębie problematyki podejmowanej w pracy
oraz strukturę pracy magisterskiej (wykaz rozdziałów i podrozdziałów), (3)
wykonania i przedstawienie prezentacji obejmującej podstawowe
elementy poszczególnych części konspektu oraz syntetyczne wnioski z
analizy piśmiennictwa. Dodatkowym warunkiem uzyskania zaliczenia jest
obecność na seminariach i udział w dyskusjach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie pierwszego semestru seminarium

Sylabusy

86 / 133

Zarządzanie informacją w sektorze nauki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie informacją

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cda72b1e7c37

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0322Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i
archiwistyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

• Student przedstawia zasady i warianty organizacji,
zarządzania i public relations stosowane
w instytucjach i organizacjach funkcjonujących
w obszarze zarządzania informacją, w tym
w działalności informacyjnej, bibliotecznej,
wydawniczo-księgarskiej lub archiwalnej oraz
wskazuje reguły i omawia procedury postępowania
w zarządzaniu projektami w tym obszarze • właściwie
uzasadnia konieczność zarządzania zasobami
własności intelektualnej w obszarze zarzadzania
informacją, w tym w działalności informacyjnej,
bibliotecznej, wydawniczo-księgarskiej i archiwalnej, •
ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę szczegółową
na temat wybranych obszarów zastosowań nauk
o komunikacji społecznej i mediach, • precyzyjnie
i wyczerpująco wyjaśnia miejsce różnych zasobów
informacji we współczesnym systemie kultury
i mediów oraz rolę instytucji i organizacji
funkcjonujących w obszarze gromadzenia,
opracowania, przechowywania i udostępniania
informacji w jego kształtowaniu i realizowaniu jego
funkcji, • przedstawia przykłady dobrych praktyk
w zakresie realizacji różnych zadań w wybranych
obszarach działalności informacyjnej, bibliotecznej,
wydawniczo-księgarskiej i archiwalnej

ZIN_K2_W03,
ZIN_K2_W04,
ZIN_K2_W09,
ZIN_K2_W11

zaliczenie

ZIN_K2_U07

zaliczenie

ZIN_K2_K05

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

• interpretuje zebrane informacje, wyciąga wnioski
i formułuje syntetyczne podsumowania i streszczenia
tekstów naukowych i profesjonalnych

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

• ma świadomość znaczenia procesów zarządzania
informacją i wiedzą w systemie nauki

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

Przygotowanie prac pisemnych

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

• Funkcjonowanie informacji w nauce w kontekście budowy Europejskiej
Przestrzeni Badawczej. Wykorzystanie nowych technologii informacyjnokomunikacyjnych.

W1, U1, K1

2.

• Procesy informacyjne zachodzące w systemie nauki.

W1, U1, K1

3.

• Działalność badawcza i prace rozwojowe (B+R). Pokrewne rodzaje działalności
ściśle powiązane z B+R ze względu na przepływ informacji. Usługi informacyjne w
dziedzinie nauki i techniki.

W1, U1, K1

4.

Zadania i funkcje instytucji realizujących badania naukowe i prace rozwojowe
(B+R) w Polsce: 1) Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, 2) Narodowe Centrum
Nauki, 3) Instytuty badawcze, 4) Instytuty naukowe PAN, 5) Podstawowe jednostki
organizacji uczelni. Zarządzanie informacją w kontekście prowadzonych badań
naukowych i prac rozwojowych. Bariery informacyjne w nauce.

W1, U1, K1

5.

• Użytkownicy informacji naukowej i ich potrzeby.

W1, U1, K1

6.

• Zarządzanie informacją w kontekście komercjalizacji wyników badań naukowych
i prac rozwojowych.

W1, U1, K1

7.

• Zarządzanie własnością intelektualną i transfer wiedzy pomiędzy uczelniami
wyższymi i przedsiębiorstwami.

W1, U1, K1

8.

• Infrastruktury informatyczne, informacyjne i telekomunikacyjne dla nauki.

W1, U1, K1

9.

• Biblioteki cyfrowe, repozytoria wiedzy naukowej, bazy publikacji, system
publikowania informacji naukowych.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, konsultacje
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie (zal) na podstawie obowiązkowej obecności (dopuszczalne 2
nieobecności) i aktywnego uczestniczenia w wykładach oraz wykonania
zadania indywidualnego. Studenci są oceniani na podstawie
przygotowania zadania indywidualnego. Zadanie indywidualne: Każdy
student przygotowuje omówienie pisemne (4-5 stron) wybranych 2
tekstów naukowych (artykułów naukowych) związanych z problematyką
modułu kształcenia, wybranych z czasopism z zakresu nauki o informacji (
Library and Information Science) wydawanych w języku angielskim.
Terminy wykonania zadania indywidualnego są ustalane ze studentami na
pierwszym wykładzie.
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Współczesne problemy i kierunki badań w bibliologii i informatologii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie informacją

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZIN00S.240.5cd42d791df1e.19

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0322Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i
archiwistyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zadaniem zajęć jest ukształtowanie pogłębionego zrozumienia współczesnych celów poznawczych i stosowanych
oraz wybranych kierunków, problemów i szkół badawczych bibliologii i informatologii jako obszaru dociekań nauk
o komunikacji społecznej i mediach.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

wybrane współczesne kierunki dociekań, szkoły
badawcze i dominujące zagadnienia w bibliologii
i informatologii jako obszarze nauk o komunikacji
społecznej i mediach,

ZIN_K2_W02,
ZIN_K2_W08

zaliczenie

W2

rozszerzoną terminologię naukową z zakresu
bibliologii i informatologii,

ZIN_K2_W02

zaliczenie

W3

uczonych i ośrodki zajmujące się badaniami z zakresu
bibliologii i informatologii w Polsce i na świecie

ZIN_K2_W08

zaliczenie

U1

ocenić teksty naukowe z zakresu bibliologii
i informatologii w kontekście współczesnych tendencji
badawczych w tych dziedzinach oraz ich przydatność
dla szeroko rozumianego zarządzania informacją,

ZIN_K2_U02,
ZIN_K2_U03, ZIN_K2_U04

zaliczenie

U2

samodzielnie zdobywać nową wiedzę z zakresu
bibliologii i informatologii

ZIN_K2_U03

zaliczenie

K1

akceptacji znaczenia badań naukowych w zakresie
bibliologii i informatologii dla sprawnego zarządzania
informacją oraz działania współczesnych instytucji
książki,

ZIN_K2_K05

zaliczenie

K2

permanentnego rozwijania swojej wiedzy
w odpowiedzi na nowe osiągnięcia nauki i zmiany
zachodzące w środowisku informacyjnym

ZIN_K2_K01

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

4

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

11

Przygotowanie prac pisemnych

14

konsultacje

1

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

91 / 133

1.

Kierunki badań w zakresie bibliologii historycznej

W1, W2, U1, U2

2.

Kultura książki jako kategoria badawcza w bibliologii

W1, W2, U1, U2

3.

Kierunki badań nad współczesną biblioteką

W1, W2, U1, U2, K1, K2

4.

Współczesne badania nad ruchem wydawniczym i księgarstwem

W1, W2, U1, U2, K1, K2

5.

Ośrodki badań bibliologicznych

W3

6.

Filozoﬁczne aspekty badań i koncepcji informatologicznych oraz z zakresu
zarządzania informacją - najnowsze osiągnięcia i dylematy

W1, W2, U1, K2

7.

Inne, rozwijające się współcześnie kierunki badań informatologicznych. Wybór
kierunków i problemów do analizy będzie dokonywany w każdym roku
akademickim, po przeprowadzeniu diagnozy dynamiki informatologii na podstawie
W1, W3, U2, K1, K2
bazy LISTA, wiodących polskich i zagranicznych czasopism naukowych,
najnowszych monograﬁi i prac zbiorowych, oraz w efekcie konsultacji ze
studentami.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uczestnictwo w zajęciach
(dopuszczalne dwie usprawiedliwione nieobecności w toku całego
wykładu) oraz opracowanie i zaliczenie dwóch recenzji z przeczytanej
lektury.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Infobrokering
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie informacją

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cda72b2505a3

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach, Informatyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0322Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i
archiwistyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
7.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem przedmiotu jest poszerzenie i pogłębienie wiedzy studentów o infobrokeringu jako profesjonalnej
działalności informacyjnej w gospodarce opartej na wiedzy oraz obszarze zastosowań nauk o komunikacji
społecznej i mediach, a także o aktualnie stosowanych narzędziach i sposobach realizacji zadań infobrokerskich,
z naciskiem na rozwiązania innowacyjne.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

aktualnie stosowane sposoby, narzędzia i konteksty
realizacji zadań w obszarze działalności informacyjnej,
zorientowane na innowacyjne rozwiązywanie
złożonych problemów,

ZIN_K2_W09

egzamin ustny

W2

dobre praktyki w zakresie realizacji różnych zadań
w obszarze działalności infobrokerskiej,

ZIN_K2_W09

egzamin ustny

W3

funkcjonowanie sektora informacyjnego w gospodarce
opartej na wiedzy oraz potrzeby i zachowania
odbiorców usług i produktów infobrokerskich,

ZIN_K2_W15

egzamin ustny

W4

polskie i zagraniczne, ogólne i specjalne źródła
i zasoby informacyjne, ich zawartość, specyﬁkę oraz
możliwości i konteksty wykorzystania w pracy
profesjonalisty informacji, a także sposoby
efektywnego pozyskiwania rzetelnej, wiarygodnej
informacji i wiedzy,

ZIN_K2_W05,
ZIN_K2_W07

egzamin ustny

W5

terminologię profesjonalną z zakresu infobrokeringu

ZIN_K2_W02

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

dobrać właściwe metody i techniki do rozwiązania
konkretnych problemów w działalności infobrokerskiej,
a także objaśnić warunki i zasady ich stosowania,

ZIN_K2_U01, ZIN_K2_U03

egzamin ustny

U2

efektywnie wykorzystać współczesne technologie
informacyjne i komunikacyjne do wykonywania zadań
związanych z działalnością infobrokerską,

ZIN_K2_U01, ZIN_K2_U08

egzamin ustny

U3

sprawnie komunikować się z odbiorcą usług
infobrokerskich, przeprowadzić wywiad informacyjny
i ustalić rzeczywiste potrzeby informacyjne klienta,

ZIN_K2_U06

egzamin ustny

U4

wyszukać, ocenić i przetworzyć informację zgodnie
z uprzednio zidentyﬁkowanymi oczekiwaniami
i potrzebami klienta oraz opracować produkty
infobrokerskie (materiały pochodne), na przykład –
analizy, prezentacje, raporty pisemne, serwisy www,
streszczenia, zestawienia, w odpowiedniej formie
i na odpowiednich nośnikach,

ZIN_K2_U01,
ZIN_K2_U03,
ZIN_K2_U07,
ZIN_K2_U08, ZIN_K2_U09

egzamin ustny

U5

zaproponować - w oparciu o dorobek nauk
o komunikacji społecznej i mediach, dyscyplin
pokrewnych i praktyki - innowacyjne procedury,
sposoby działania i rozwiązania złożonych problemów
profesjonalnych adekwatne do zmieniających się
warunków pracy informacyjnej

ZIN_K2_U03

egzamin ustny

K1

akceptacji konieczności stałego, samodzielnego
zdobywania nowej wiedzy oraz rozwoju umiejętności
zawodowych w odpowiedzi na zmieniające się warunki
wykonywania profesjonalnej działalności
informacyjnej, podejmując autonomiczne decyzje
dotyczące kierunku i charakteru kariery zawodowej,

ZIN_K2_K01

egzamin ustny

K2

określenia priorytetów w ramach prowadzonej
działalności profesjonalnej w sposób zapewniający
sprawność i skuteczność działania,

ZIN_K2_K04

egzamin ustny

K3

przyjęcia odpowiedzialności za właściwe i terminowe
wykonanie i konsekwencje projektów planowanych lub
realizowanych przez siebie lub przez kierowany przez
siebie zespół oraz za wizerunek środowiska
profesjonalistów informacji,

ZIN_K2_K03

egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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K4

samodzielnego lub zespołowego planowania i realizacji
oryginalnych projektów profesjonalnych lub badawczoZIN_K2_K02
profesjonalnych, w tym również innowacyjnych,
w obszarze działalności informacyjnej; potraﬁ także
kierować realizacją takich projektów,

egzamin ustny

K5

wykorzystania przygotowywanych przez siebie
produktów informacyjnych także do inspirowania
i ukierunkowywania dalszego rozwoju wiedzy lub
umiejętności ich odbiorcy

egzamin ustny

ZIN_K2_K01

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

60

przygotowanie projektu

40

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do egzaminu

32

przygotowanie do ćwiczeń

40

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

10

konsultacje

1

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
204

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Informacja biznesowa, biały wywiad (OSINT)

W1, W2, W4, W5, U1, U2,
K1

2.

Komercyjne serwisy informacyjne

W1, W2, W4, U1, U2, K1

3.

Metody opracowania informacji w infobrokeringu

W1, W2, W5, U1, U2, U4,
K1, K5

4.

Negocjacja usług i wywiad informacyjny w komunikacji z klientem

W1, W2, U3, U4, U5, K2,
K3, K5

Sylabusy
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5.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U4, U5, K3, K4

Projekt infobrokerski

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje, inscenizacja,
gra dydaktyczna, prezentacja multimedialna
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wcześniejsze uzyskanie
zaliczenia z ćwiczeń. Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest
uczestnictwo (dopuszczalna jedna usprawiedliwiona nieobecność w
ramach każdej z części ćwiczeń) i aktywny udział w zajęciach (dyskusja,
wyszukiwanie informacji, zadania) oraz wykonanie i zaliczenie wszystkich
projektów/zadań indywidualnych lub grupowych. Egzamin obejmuje treści
ćwiczeń oraz wskazanych lektur. Oceną końcową jest ocena z egzaminu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Infobrokering – podstawy

Sylabusy
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Transfer informacji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie informacją

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZIN00S.240.5cd42d79681ea.19

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0322Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i
archiwistyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
7.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Dostarczenie studentom wiedzy o zasadach społecznej popularyzacji nauki, komercjalizacji wyników badań
naukowych i roli sprawnego zarządzania informacją w realnym wykorzystaniu potencjału badawczego instytucji
wytwarzających wiedzę.

C2

Pokazanie studentom, jak wykorzystywać wiedzę z zakresu komunikacji społecznej i mediów w twórczym
planowaniu i realizacji działań usprawniających transfer informacji między wybranymi podmiotami tworzącymi
wiedzę w obszarze nauki, techniki, gospodarki i życia społecznego.

C3

Przekazanie studentom wiedzy umożliwiających im samodzielnie tworzenie i transferowanie innowacji
z wykorzystaniem potencjału komunikacji i mediów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

- zasady społecznej popularyzacji nauki,
komercjalizacji wyników badań naukowych i roli
sprawnego zarządzania informacją w realnym
wykorzystaniu potencjału badawczego instytucji
wytwarzających wiedzę, - wybrane metody
projektowania innowacji, - główne rodzaje publicznych
i prywatnych instrumentów organizacyjnych
wspierających wdrażanie dorobku nauki w praktyce
i zwrotny transfer informacji z praktyki do ośrodków
badawczo-rozwojowych, uczelni wyższych i instytucji
edukacyjnych, - polskie i zagraniczne, ogólne
i specjalne źródła i zasoby informacyjne, ich
zawartość, specyﬁkę oraz możliwości i konteksty
wykorzystania w transferze informacji między nauką
a praktyką gospodarczą i społeczną. - terminologię
profesjonalną odnoszącą się do form, procesów
i interesariuszy transferu informacji w społeczeństwie.

ZIN_K2_W01,
ZIN_K2_W02,
ZIN_K2_W04,
ZIN_K2_W05

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

ZIN_K2_U01,
ZIN_K2_U06,
ZIN_K2_U07,
ZIN_K2_U09, ZIN_K2_U10

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

- sprawnie wykorzystywać współczesne technologie
informacyjne i komunikacyjne do kompilowania
i porządkowania informacji, na podstawie których
krytycznie ocenia stan istniejącej wiedzy naukowej
i praktycznej, a następnie planuje i wykonuje działania
mające na celu usprawnienie transferu informacji
i wiedzy między nauką a praktyką oraz w obrębie tych
dziedzin, - w oparciu o dorobek nauk o komunikacji
społecznej i mediach proponować innowacyjne
procedury, sposoby działania i rozwiązania
w dziedzinie popularyzacji wyników badań naukowych,
pozyskiwania funduszy na projekty wdrożeniowe,
organizowania migracji kadr, rozpowszechniania
innowacji technologicznych i społecznych, - dobierać
metody i konstruować narzędzia badawcze
umożliwiające ocenę efektywności planowych działań
ex ante i ex post, uwzględniając kulturową, społeczną
i organizacyjną specyﬁkę środowisk i podmiotów,
których te działania dotyczą, - rozpoznawać różne
rodzaje zachowań informacyjnych
charakterystycznych dla obszaru pośrednictwa
na styki nauki, gospodarki i życia społecznego
i interpretować je w kontekście dorobku nauk
o komunikacji i mediach, - opracowywać pisemne
projekty naukowe lub profesjonalne dotyczące dyfuzji,
popularyzacji i kapitalizacji wiedzy naukowej lub
fachowej w danej dyscyplinie / branży / sferze życia
społecznego, 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, przygotowywać prezentacje dotyczące zarządzania
informacją w wybranych instytucjach naukowych,
w przedsiębiorstwach komercyjnych, w otoczeniu
biznesu i w strukturach społeczeństwa
obywatelskiego, właściwie udokumentowane
i osadzone w dorobku naukowym lub profesjonalnym.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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K1

- realizowania powierzonych zadań związanych
z praktyczną stroną zarządzania informacją, pracując
w zespole w różnych rolach. - świadomie planować
działania, wskazując odpowiednie priorytety ich
powodzenia, przyjmując przy tym odpowiedzialność
za ich właściwe wykonanie, własną reputację oraz
interesy i wizerunek podmiotu lub środowiska, dla
którego pracuje, - prawidłowo identyﬁkować
i rozstrzygać napotykane problemy profesjonalne
w zakresie zarządzania informacją na potrzeby
transferu informacji w społeczeństwie, odwołując się
do dorobku nauk o komunikacji i mediach, najlepszych
praktyk profesjonalnych oraz zasad postępowania
przyjętych w profesjach informacyjnych.

ZIN_K2_K02, ZIN_K2_K03, egzamin ustny,
ZIN_K2_K04
zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

60

przygotowanie projektu

40

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

przygotowanie do egzaminu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

poprawa projektu

10

przygotowanie do zajęć

10

pozyskanie danych

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
210

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Transfer technologii i innowacji w przemyśle i w dziedzinach technicznych (16
godz.): informacja techniczna, techniczno-ekonomiczna i techniczno-handlowa,
doradztwo techniczne, normy i patenty, zarządzanie jakością, obszar, zakres,
cechy, źródła i skutki innowacji w przemyśle i innych gałęziach gospodarki

W1, U1, K1

Sylabusy
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2.

Informacja w naukach medycznych: treści, formy i narzędzia transferu informacji
naukowej i specjalistycznej w dziedzinie ochrony zdrowia

W1, U1, K1

3.

Informacyjny kontekst gospodarki wykorzystującej zasoby środowiska
naturalnego: uwarunkowania prawne i tryby transferu informacji do i w obrębie
sektorów gospodarki mającej wpływ na środowisko naturalne, w tym rolnictwo

W1, U1, K1

4.

Tworzenie i transfer wiedzy w mediach społecznościowych: zjawiska inteligencji
zbiorowej, crowdsourcing, Nauka 2.0, problemy oceny jakości informacji,
netowacje

W1, U1, K1

5.

Kapitalizm akademicki: ekonomika działalności naukowej, doradztwo w dziedzinie
projektowania strategii publikacyjnych dla naukowców, wskaźniki rentowności
(parametry naukometryczne)

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, Metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z
prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

egzamin ustny, zaliczenie na
ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uczestnictwo
(dopuszczalna ogółem dwie nieobecności) i aktywny udział w
zajęciach (prawidłowe wykonywanie ćwiczeń przedmiotowych,
udział w dyskusji etc.) oraz wykonanie i zaliczenie
prac/projektów indywidualnych lub grupowych.
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Menedżer zasobów informacji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie informacją

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cda72b2bcac0

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach, Informatyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0322Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i
archiwistyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
7.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z wiedzą na temat kolekcji/zasobów cyfrowych, ich miejscem we współczesnym systemie
kultury, nauki i gospodarki.

C2

Przedstawienie podstawowych koncepcji tworzenia i zarządzania kolekcją cyfrową. W trakcie zajęć studenci są
zapoznawani z różnymi aspektami planowania działań zmierzających do stworzenia kolekcji cyfrowej, a później
z zarządzaniem nią. Uczą się także, jak dostosować strukturę kolekcji cyfrowej do: materiałów, które stanowią jej
treść; systemu, w którym będzie ona umieszczona oraz użytkownika, dla którego kolekcja jest tworzona. Efektem
zajęć będą grupowe projekty własnych, stworzonych przez studentów kolekcji cyfrowych.

C3

Wykształcenie umiejętności związanych z tworzeniem i zarządzaniem zasobem kolekcji cyfrowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

rozszerzoną terminologię naukową z zakresu
kolekcji/zasobów cyfrowych

ZIN_K2_W02

egzamin pisemny / ustny

W2

metody i techniki do rozwiązania konkretnych
problemów badawczych odnoszących się
do kolekcji/zasobów cyfrowych, a także objaśnia
warunki i zasady ich stosowania; ma pogłębioną
wiedzę o aktualnie stosowanych sposobach
ZIN_K2_W08,
i narzędziach realizacji zadań, zorientowaną
ZIN_K2_W09,
na innowacyjne rozwiązywanie złożonych problemów
ZIN_K2_W10
w nietypowych sytuacjach profesjonalnych związanych
z projektowaniem, wykonaniem i udostępnianiem
kolekcji/zasobów cyfrowych oraz przedstawia
przykłady dobrych praktyk w zakresie tworzenia
kolekcji/zasobów cyfrowych

egzamin pisemny / ustny

W3

funkcjonowanie kolekcji/zasobów cyfrowych
w społeczeństwie informacji i wiedzy oraz
o potrzebach i zachowaniach odbiorców usług
i produktów oraz rozumie organizację kolekcji/zasobów
cyfrowej: schemat funkcjonalny, planowanie, proﬁl,
praktyczne zarządzanie prawami autorskimi, statystyki
i raport udostępniania, archiwizację danych, nadzór
itd. oraz wie, jak funkcjonuje pracownia
digitalizacyjna,

ZIN_K2_W05,
ZIN_K2_W11,
ZIN_K2_W14,
ZIN_K2_W15

egzamin pisemny / ustny

W4

proces przygotowania plików do publikacji, a także
poziom opracowania metadanych z przydziałem
do kolekcji i ustawieniem uprawnień oraz informacją
www; zna teoretyczne i praktyczne aspekty tworzenia
zasobów analogowych, narzędzia i urządzenia służące
do digitalizacji i konwersji danych, metody
przygotowania i konwersji składu DTP do postaci
prezencyjnej, standardy związane z przetwarzaniem
obiektów cyfrowych oraz techniki wykorzystywane
w digitalizacji i konwersji zbiorów; ma wiedzę
o ogólnych zasadach kompozycji wydawniczej druków
oraz sposoby przetwarzania ich na obraz cyfrowy,
metodach opracowania i udostępniania zasobów
multimedialnych, specyﬁce odbioru treści opartych
na słowie, ilustracji oraz elementach multimedialnych
(ﬁlm, dźwięk) – różnorodną w odniesieniu do obiektów
rzeczywistych oraz cyfrowych; potraﬁ przystawać
obiekty born digital do umieszczenia ich w konkretnej
kolekcji

ZIN_K2_W09,
ZIN_K2_W11,
ZIN_K2_W14,
ZIN_K2_W15

egzamin pisemny / ustny

W5

organizację i metodykę opracowania zasobów
internetowych, problemach dotyczących opracowania
zasobów sieci rozległych oraz zna najważniejsze
schematy metadanych

ZIN_K2_W05,
ZIN_K2_W09

egzamin pisemny / ustny

W6

źródła wyszukiwania informacji o ﬁnansowaniu
kolekcji/zasobów cyfrowej: programy operacyjne
i fundusze strukturalne, rola projektów, ruchy na rzecz
rozwoju bibliotek cyfrowych, działania i dokumentacja
strategiczna Polski i UE

ZIN_K2_W05,
ZIN_K2_W14,
ZIN_K2_W15

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

wykorzystywać adekwatne zasoby informacyjne
i narzędzia wyszukiwania informacji, opracować
uporządkowane i selektywne wykazy źródeł informacji
na temat kolekcji/zasobów cyfrowych i na tej
podstawie formułuje krytyczne oceny stanu badań
oraz stanu wiedzy i umiejętności profesjonalnych

ZIN_K2_U05, ZIN_K2_U06

egzamin pisemny / ustny

U2

na podstawie literatury przedmiotu i samodzielnie
wykonywanych ćwiczeń zdobywa nową wiedzę
i rozwija umiejętności zawodowe z zakresu
projektowania, realizacji i udostępniania kolekcji
cyfrowych, jak również sprawnie wykorzystywać
współczesne technologie informacyjne
i komunikacyjne do wykonywania zadań
profesjonalnych i realizacji własnych projektów
z zakresu projektowania, realizacji i udostępniania
kolekcji cyfrowych

ZIN_K2_U03,
ZIN_K2_U04,
ZIN_K2_U05, ZIN_K2_U09

egzamin pisemny / ustny

U3

samodzielnie lub w zespole planuje i realizuje
oryginalne projekt profesjonalny opisujący nową
kolekcję/zasób cyfrowy, określając jej kryteria
jakościowe, jak również w oparciu o dorobek obszaru
bibliologii i informatologii, dyscyplin pokrewnych
i praktyki, proponuje innowacyjne procedury, sposoby
działania i rozwiązania złożonych problemów
profesjonalnych adekwatne do zmieniających się
warunków pracy w obszarze tworzenia
i rozbudowywania kolekcji/zasobów cyfrowych

ZIN_K2_U05

egzamin pisemny / ustny

U4

przygotować różne formy wypowiedzi pisemnych
w języku polskim (projekt kolekcji/zasobów cyfrowych)
oraz potraﬁ przygotować plan (wraz z dokumentacją)
działań związanych z przeniesieniem informacji
w świat cyfrowego odbioru

ZIN_K2_U09

egzamin pisemny / ustny

U5

wskazać adekwatnych odbiorców produktów i usług
informacyjnych, a zwłaszcza potraﬁ określić
ZIN_K2_U06
docelowych odbiorców projektowanej kolekcji/zasobów
cyfrowej

egzamin pisemny / ustny

Sylabusy
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zorganizować kolekcję cyfrową przy użyciu właściwych
programów komputerowych: potraﬁ samodzielnie
przygotowywać pliki do publikacji w kolekcji/zasobie
cyfrowym, samodzielnie opracowywać metadane
publikacji z przydziałem do kolekcji, tworzyć struktury
publikacji grupowej oraz publikacji planowanej,
operować ustawieniami w module administracyjnym
systemu komputerowego, zorganizować schemat
funkcjonowania kolekcji cyfrowej (procedury); stosuje
metadane, ocenia przydatność zastosowania
metadanych do opisu określonego rodzaju obiektu,
dokonuje wyboru najwłaściwszego schematu
metadanych oraz opracowuje obiekty cyfrowe wg
starych i nowych schematów metadanych;
samodzielnie stosuje techniki digitalizacji na średnim
poziomie zaawansowania, proste techniki konwersji
DTP do formatu prezencyjnego oraz tworzyć proste
obiekty w formatach dla urządzeń mobilnych; potraﬁ
zaprojektować własny cyfrowo zapisany projekt
graﬁczny wykorzystujący elementy tekstu oraz obrazu
wektorowego i bitmapowego; potraﬁ sprawnie
posługiwać się narzędziami do digitalizacji materiałów
analogowych, wykonywania fotograﬁi cyfrowej
i tradycyjnej, a także zarejestrować dane
multimedialne, wraz z wyborem sposobu ich
kompresji, a na koniec opublikować przygotowane
przez siebie materiały w sieci

ZIN_K2_U04,
ZIN_K2_U05, ZIN_K2_U06

egzamin pisemny / ustny

K1

wykorzystania własnych wypowiedzi w różnych
formach w celu inspirowania i ukierunkowania rozwoju
wiedzy i umiejętności ich odbiorców, jak również
akceptuje konieczność stałego, samodzielnego
uaktualniania wiedzy i umiejętności związanych
z projektowaniem i tworzeniem systemów
informacyjnych

ZIN_K2_K01, ZIN_K2_K02

egzamin pisemny / ustny

K2

realizowania powierzonych zadań i podejmowania
nowych wyzwań z zakresu tworzenia i modyﬁkowania
kolekcji/zasobów cyfrowej, pracując w zespole
w różnych rolach, wnosząc do niego istotny wkład
i szanując pracę pozostałych członków; przyjmuje
odpowiedzialność za właściwe i terminowe wykonanie
i konsekwencje projektów planowanych lub
realizowanych przez siebie lub przez kierowany przez
siebie zespół oraz za wizerunek reprezentowanego
środowiska profesjonalnego i naukowego; określa
priorytety w ramach prac nad projektowaniem,
realizacją i udostępnianiem kolekcji cyfrowych
w sposób zapewniający sprawność i skuteczność tego
działania; w ramach realizowania kolekcji/zasobów
cyfrowych jest przygotowany do podejmowania
działań na rzecz zachowania zasobów kultury dla
przyszłych pokoleń

ZIN_K2_K02, ZIN_K2_K03

egzamin pisemny / ustny

U6

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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K3

zaakceptowania wpływu nowoczesnych technologii
na funkcjonowanie kolekcji, standardy
przygotowywania publikacji w procesach zarządzania
zasobami cyfrowymi, funkcję schematu metadanych
oraz rolę specjalistycznego oprogramowania dla
kolekcji/zasobów cyfrowych, jak również jest
świadomy roli sprawnych systemów archiwizacji,
umożliwiających odtworzenie danych w sytuacji awarii
systemu, ataku wirusów, wystąpienia zdarzeń
losowych oraz celowego lub omyłkowego usunięcia
danych bądź sfałszowania informacji oraz rozumie rolę
zasobów internetowych jako źródła informacji
naukowej oraz potrzebę opracowania zasobów
internetowych, a także różnorodność stosowanych
narzędzi do opisu obiektów cyfrowych

ZIN_K2_K03, ZIN_K2_K05

egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

60

przygotowanie projektu

60

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

uczestnictwo w egzaminie

1

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

Samodzielne rozwiązywanie zadań komputerowych

20

przygotowanie do egzaminu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
201

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Projekt kolekcji/zasobu cyfrowego:
a. Koncepcje tworzenia i zarządzania kolekcją cyfrową.
b. Czynniki wpływające na projekt: dane, system, użytkownicy.
c. Etapy działań w trakcie tworzenia kolekcji cyfrowej.
d. Elementy składowe projektu.
e. Opis projektu, matryca logiczna projektu, wskaźniki realizacji celu.
f. Przygotowywanie opisu tworzenia kolekcji cyfrowej.
g. Analiza i ocena przygotowanych projektów.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, K1, K2, K3

Sylabusy
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2.

Zarządzanie projektem kolekcji cyfrowej
1. Etapy przygotowywania obiektów cyfrowych: Przygotowanie, publikacja zwykła.
Faza przygotowania: pliki publikacji, metadane RDF, miniatura; faza opracowania:
metadane, ustawiane uprawnień, przydział do kolekcji, informacje www; tworzenie W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
wydań; kreator publikacji HTML. Publikacja grupowa, planowana, opcje
zaawansowane. Tworzenie struktury publikacji; faza przygotowania i opracowania U6, K1, K2, K3
dla publikacji grupowej; publikacja planowana, usuwanie publikacji, aktualizacja
treści; import MARC i RDF.
2. Moduły administrowania zasobami. Tworzenie kolekcji, zasobów. Typologie.

3.

Narzędzia do tworzenia kolekcji cyfrowych
1. Urządzenia do digitalizacji i technologie skanowania (rodzaje urządzeń,
technologie skanowania, parametry skanowania, kontrola jakości).
2. Zaawansowane techniki konwersji graﬁki rastrowej (obliczenia parametrów,
obróbka wsadowa, ﬁltry, znaki wodne; praca z obiektami panoramicznymi i
transparentnymi).
3. Optyczne rozpoznawanie tekstów
4. Adaptacja publikacji cyfrowych na potrzeby kolekcji. Zagadnienia konwersji
składu DTP
5. Przygotowanie publikacji w formatach przeznaczonych do urządzeń mobilnych.

4.

Obróbka cyfrowa materiału
Graﬁka i tekst:
1. wprowadzenie do obsługi specjalistycznych programów przeznaczonych do
cyfrowej edycji tekstów
2. zasady działania oraz obsługa mechanizmu archiwizacji ZIP oraz komunikacji z
serwerem FTP.
3. programy graﬁczne i ich funkcje: kadrowanie, ukosowanie, skalowanie, zmiana
wymiarów i rozdzielczości, zszywanie oraz cięcie na kilka części graﬁki
bitmapowej, warstwy, maski, kanały – zastosowanie i praktyczne, wykorzystanie
nowych narzędzi.
4. digitalizacja prac analogowych oraz elementy fotograﬁi cyfrowej.
5. retusz oraz korekta prac bitmapowych.
6. narzędzia malarskie oraz tekstowe.
U6, K2, K3
7. optymalizacja obrazów w zależności od ich przeznaczenia (wydruki w zależności
od użytej drukarki, graﬁka prezentacyjna, graﬁka pod strony internetowe),
zarządzanie kolorami wejściowymi, wyświetlanymi oraz kolorami pod wybrane
modele drukarek.
8. eksport, wektoryzacja, rasteryzacja oraz przechowywanie dokumentów
bitmapowych
Dźwięk i wideo:
9. wybrane oprogramowanie do edycji i obróbki dźwięku i nagrań wideo;
10. przetwarzanie dźwięku i nagrań wideo pod kątem różnorodnych zastosowań;
11. pozyskiwanie nagrań z urządzeń peryferyjnych komputera jak również
urządzeń cyfrowych i analogowych codziennego użytku;
12. pozyskiwanie nagrań z sieci;
13. media strumieniowe – zastosowanie, możliwości, przykłady w sieci.

W2, W3, W4, W5, W6,
U1, U2, U3, U4, U5, U6,
K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków,
metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

egzamin pisemny /
ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem przystąpienia do egzaminu (pisemnego lub ustnego) jest
wcześniejsze uzyskanie zaliczeń. Oceną końcową jest ocena z
egzaminu. ĆWICZENIA: Studenci są oceniani w sposób ciągły na
podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach oraz realizacji zadań.
Dodatkowymi kryteriami oceny są: terminowość wykonania zadań oraz
dostosowanie się do wymagań dotyczących sposobu ich wykonania,
określonych przez prowadzącego zajęcia. Informacje ogólne: Metody
kształtujące dla oceny ciągłej to: - bieżąca ocena i ewentualna korekta
realizacji zadań wykonywanych w trakcie zajęć - bieżąca ocena udziału
w dyskusji - dyskusja oceniająca po wykonaniu wszystkich zadań przez
studentów. Metody podsumowujące: - ostateczne, końcowe oceny
wykonania zadań, w tym zgodności z zaleceniami - ocena z egzaminu.
Ocenie podlega: • znajomość problematyki ćwiczeń, lektur,
rozporządzeń prawnych oraz poznawanych kolekcji cyfrowych: 0-50
pkt. • ocenianie ciągle : aktywny udział w zajęciach (m.in. uczestnictwo
w dyskusjach, przygotowanie zadanych tekstów, indywidualna praca,
ćwiczenia praktyczne): 0-50 pkt.
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Seminarium magisterskie 3
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie informacją

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZIN00S.240.5cd4245d5c6e7.19

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0322Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i
archiwistyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem wszystkich części seminarium magisterskiego jest łącznie: • rozwijanie zdolności studentów
do samodzielnego formułowania i rozwiązywania problemów badawczych w zakresie zarządzania informacją
z informatologicznej lub bibliologicznej perspektywy nauk o komunikacji społecznej i mediach, • kształtowanie
umiejętności badawczych, przygotowanie studentów do samodzielnego zredagowania pracy magisterskiej, •
wykształcenie u studentów poszanowania rzetelności w postępowaniu badawczym oraz przestrzegania norm
etycznych, • przygotowanie do egzaminu magisterskiego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

rolę bibliologicznego lub informatologicznego
podejścia w naukach o komunikacji społecznej
i mediach jako źródła podstaw teoretycznych i wiedzy
faktograﬁcznej w zakresie zarządzania informacją

ZIN_K2_W03

zaliczenie

W2

rolę nauk społecznych i częściowo też
humanistycznych w poznaniu zjawisk i procesów
związanych z zarządzaniem informacją oraz
w badaniach stosowanych mających na celu
usprawnienie rozwiązań stosowanych w praktyce

ZIN_K2_W01,
ZIN_K2_W06

zaliczenie

W3

współczesne kierunki badań bibliologicznych lub
informatologicznych uprawianych w ramach nauk
o komunikacji społecznej i mediach

ZIN_K2_W03,
ZIN_K2_W04

zaliczenie

W4

związki swojej pracy magisterskiej z pragmatyką
zarządzania informacją

ZIN_K2_W09

zaliczenie

W5

stan badań w zakresie problematyki pracy
magisterskiej, szczególnie w zakresie
informatologicznego lub bibliologicznego dorobku
nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz
w wybranych obszarach innych dyscyplin

ZIN_K2_W03,
ZIN_K2_W08

zaliczenie

W6

polskie i zagraniczne źródła informacji naukowej
z zakresu informatologicznych lub bibliologicznych
obszarów nauk o komunikacji społecznej i mediach
i ewentualnie dyscyplin pokrewnych, kierując się
zakresem pracy magisterskiej

ZIN_K2_W05

zaliczenie

W7

koncepcje teoretyczne stanowiące punkt odniesienia
dla problematyki poruszanej w pracy magisterskiej

ZIN_K2_W02,
ZIN_K2_W03,
ZIN_K2_W06

zaliczenie

W8

metody i techniki badań adekwatne do zakresu
przedmiotowego i celu pracy magisterskiej

ZIN_K2_W02,
ZIN_K2_W03,
ZIN_K2_W06

zaliczenie

W9

rozbudowaną terminologią naukową i profesjonalną
z zakresu wyznaczonego przez wybór tematyki pracy
magisterskiej oraz zagadnień pokrewnych

ZIN_K2_W02

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

skonstruować pracę magisterską zgodnie
z wytycznymi i zasadami obowiązującymi na kierunku
„zarządzanie informacją”

ZIN_K2_U09

zaliczenie

U2

samodzielnie zdobywać nową wiedzę w zakresie
wyznaczonym przez wybór tematu pracy
magisterskiej, wykorzystując odpowiednio dobrane
źródła informacji naukowej

ZIN_K2_U03

zaliczenie

U3

samodzielnie wyszukiwać, oceniać i dokonywać
selekcji piśmiennictwa na użytek pracy magisterskiej
oraz zestawiać selektywne wykazy piśmiennictwa
naukowego i fachowego, polskiego i obcego,
dobranego do tematyki pracy magisterskiej

ZIN_K2_U01

zaliczenie

U4

integrować, z poszanowaniem praw własności
intelektualnej, wiedzę dostępną w piśmiennictwie
naukowym i fachowym, tworząc opisy stanu wiedzy
i stanu badań związanego z problematyką pracy
magisterskiej

ZIN_K2_U01,
ZIN_K2_U02, ZIN_K2_U04

zaliczenie

U5

w konsultacji z opiekunem planować i przeprowadzać
badania mające na celu rozwiązanie problemu
sformułowanego w pracy magisterskiej

ZIN_K2_U02,
ZIN_K2_U03, ZIN_K2_U04

zaliczenie

Sylabusy
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U6

naukowo uzasadniać tezy formułowane w pracy
magisterskiej, wykorzystując wyniki badań własnych
lub dorobek prezentowany w piśmiennictwie
naukowym

ZIN_K2_U07

zaliczenie

U7

stosować zasady krytyki naukowej i krytycznego
podejścia do analizowanego dorobku nauki

ZIN_K2_U01, ZIN_K2_U07

zaliczenie

U8

dokonywać analiz różnych zjawisk, procesów lub
zasobów związanych z zarządzaniem informacją
w szerszym kontekście społecznym, w kierunku
zależnym od tematyki pracy magisterskiej

ZIN_K2_U05

zaliczenie

U9

przygotowywać i publicznie wygłaszać prezentacje (z
wykorzystaniem nowoczesnych technik
prezentacyjnych)

ZIN_K2_U10

zaliczenie

K1

identyﬁkowania i rozstrzygania napotykanych
problemów naukowych w zakresie zarządzania
informacją, odwołując się do dorobku nauki
i najlepszych praktyk profesjonalnych oraz stosując
podejście naukowe

ZIN_K2_K04

zaliczenie

K2

krytycznego oceniania wkładu własnych dokonań
związanych z przygotowaniem pracy magisterskiej
w rozwój badań nad zarządzaniem informacją

ZIN_K2_K01

zaliczenie

K3

świadomego i odpowiedzialnego korzystania
z wyników badań naukowych w zgodzie z zasadami
etyki i rzetelności pracy naukowej

ZIN_K2_K01, ZIN_K2_K04

zaliczenie

K4

systematycznego pogłębiania wiedzy i rozwijania
umiejętności związanych ze studiowanym kierunkiem

ZIN_K2_K01

zaliczenie

K5

świadomego planowania pracy

ZIN_K2_K03

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

5

przeprowadzenie badań literaturowych

25

przygotowanie pracy dyplomowej

70

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
145

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Monitorowanie piśmiennictwa związanego z tematyką pracy magisterskiej i
uzupełnianie bibliograﬁi do pracy. Kontynuowanie analizy i krytyki piśmiennictwa.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W9, U2, U3, U4, U7,
K4

2.

Opracowanie i konsultacja treści rozdziałów pracy magisterskiej opartych na
piśmiennictwie

W1, W2, W3, W4, W5,
W7, W9, U1, U2, U4, U6,
U7, U8, K1, K3, K4, K5

3.

Opracowanie i konsultacja koncepcji (w tym planu) badań własnych.

W8, W9, U1, U2, U5, K4,
K5

4.

Przygotowanie i przedstawienie prezentacji na temat przedmiotu i zakresu badań,
przyjętej metody i technik badawczych oraz planu i spodziewanych efektów
badań.

U9, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, dyskusja
Rodzaj zajęć

seminarium

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest zrealizowanie i zaliczenie
następujących zadań: (1) opracowania rozdziałów pracy magisterskiej
opartych na piśmiennictwie, (2) przygotowanie i przedstawienie
prezentacji na temat przedmiotu i zakresu badań, przyjętej metody i
technik badawczych oraz planu i spodziewanych efektów badań.
Warunkiem dodatkowym jest obecność na seminariach i aktywny udział w
dyskusjach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie drugiego semestru seminarium magisterskiego.

Sylabusy
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PR - strategie przekazywania informacji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie informacją

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cda72b302ab4

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0322Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i
archiwistyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem modułu jest zapoznanie studentów z wybranymi aspektami teoretycznymi i przekazanie im praktycznych
umiejętności w zakresie projektowania i wdrażania wizerunkowych strategii komunikacyjnych w instytucjach.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

po zakończeniu zajęć student: (1) ma uporządkowaną,
pogłębioną wiedzę, obejmującą terminologię, teorie
i metodologię z zakresu zarządzania informacją
w obszarze strategicznego kształtowania wizerunku
organizacji; (2) ma pogłębioną wiedzę o relacjach
między bibliologią i informatologią a innymi
dyscyplinami z obszaru nauk humanistycznych,
pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych
dla problematyki zarządzania wizerunkiem; (3)
precyzyjnie i wyczerpująco wyjaśnia miejsce różnych
zasobów informacji we współczesnym systemie
kultury i mediów oraz rolę instytucji i organizacji
funkcjonujących w obszarze zarządzania informacją.

ZIN_K2_W06,
ZIN_K2_W07

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

po zakończeniu zajęć student, w zakresie
umiejętności: (1) sprawnie wyszukuje, ocenia i wybiera
informacje stosując adekwatne strategie
wyszukiwawcze, efektywnie wykorzystując
nowoczesne technologie informacyjne
i komunikacyjne, a także opracowuje uporządkowane
i selektywne wykazy źródeł informacji na temat
zarządzania wizerunkiem organizacji, na tej podstawie
formułuje krytyczne oceny stanu badań oraz stanu
wiedzy i umiejętności profesjonalnych w obszarze
ZIN_K2_U06, ZIN_K2_U08
zarządzania informacją; (2) posługuje się ważnymi dla
zarządzania informacją paradygmatami, koncepcjami
teoretycznymi i pojęciami oraz potraﬁ zastosować je
dla działań poznawczych oraz w różnych sytuacjach
profesjonalnych; (3) krytycznie analizuje i ocenia
strategie zarządzania informacją w kontekście
kształtowania wizerunku wybranych instytucji; (4)
projektuje plan strategii zarządzania informacją
w kontekście kształtowania wizerunku wybranej
instytucji

projekt, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

po zakończeniu zajęć student, w zakresie kompetencji
społecznych: (1) potraﬁ realizować powierzone oraz
opracowane przez siebie zadania poznawcze oraz
związane z praktyczną stroną zarządzania informacją,
pracując w zespole w różnych rolach; (2) świadomie
planuje działania, wskazując odpowiednie priorytety
ich powodzenia, przyjmując przy tym
odpowiedzialność za ich właściwe wykonanie,
konsekwencje i za wizerunek wykonywanego przez
siebie zawodu; (3) ma świadomość znaczenia szeroko
rozumianego zarządzania informacją wizerunkową
instytucji kultury i nauki dla zachowania dziedzictwa
kulturowego regionu, kraju i Europy oraz aktywnie
uczestniczy w różnorodnych akcjach podejmowanych
w tym obszarze.

ZIN_K2_K04, ZIN_K2_K05

prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta
konwersatorium

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
15
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przygotowanie projektu

15

badania terenowe

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zagadnienia teoretyczne z zakresu PR, kluczowe pojęcia; specyﬁka PR w obszarze
instytucji kultury i nauki

W1

2.

Strategia PR; narzędzia i formy komunikacji w ramach Public Relations w świecie
rzeczywistym i w internecie

W1

3.

Komunikacja i kształtowanie relacji z priorytetowymi grupami otoczenia
społecznego

U1

4.

Przygotowanie procedur ochrony wizerunku instytucji w sytuacji kryzysowej

K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, metody e-learningowe, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę, projekt,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie modułu wymaga spełnienia następujących
warunków: (1) obecność na zajęciach; (2) wykonanie
samodzielnego projektu: ocena działalności PR wybranej
instytucji lub opracowanie strategii PR dla wybranej
instytucji
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Seminarium magisterskie 4
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie informacją

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZIN00S.280.5cd4245d7c231.19

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0322Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i
archiwistyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
18.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem wszystkich części seminarium magisterskiego jest łącznie: • rozwijanie zdolności studentów
do samodzielnego formułowania i rozwiązywania problemów badawczych w zakresie zarządzania informacją
z informatologicznej lub bibliologicznej perspektywy nauk o komunikacji społecznej i mediach, • kształtowanie
umiejętności badawczych, przygotowanie studentów do samodzielnego zredagowania pracy magisterskiej, •
wykształcenie u studentów poszanowania rzetelności w postępowaniu badawczym oraz przestrzegania norm
etycznych, • przygotowanie do egzaminu magisterskiego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

rolę bibliologicznego lub informatologicznego
podejścia w naukach o komunikacji społecznej
i mediach jako źródła podstaw teoretycznych i wiedzy
faktograﬁcznej w zakresie zarządzania informacją

ZIN_K2_W03

zaliczenie

W2

rolę nauk społecznych i częściowo też
humanistycznych w poznaniu zjawisk i procesów
związanych z zarządzaniem informacją oraz
w badaniach stosowanych mających na celu
usprawnienie rozwiązań stosowanych w praktyce

ZIN_K2_W01,
ZIN_K2_W06

zaliczenie

W3

współczesne kierunki badań bibliologicznych lub
informatologicznych uprawianych w ramach nauk
o komunikacji społecznej i mediach

ZIN_K2_W03,
ZIN_K2_W04

zaliczenie

W4

związki swojej pracy magisterskiej z pragmatyką
zarządzania informacją

ZIN_K2_W09

zaliczenie

W5

stan badań w zakresie problematyki pracy
magisterskiej, szczególnie w zakresie
informatologicznego lub bibliologicznego dorobku
nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz
w wybranych obszarach innych dyscyplin

ZIN_K2_W03,
ZIN_K2_W08

zaliczenie

W6

polskie i zagraniczne źródła informacji naukowej
z zakresu informatologicznych lub bibliologicznych
obszarów nauk o komunikacji społecznej i mediach
i ewentualnie dyscyplin pokrewnych, kierując się
zakresem pracy magisterskiej

ZIN_K2_W05

zaliczenie

W7

koncepcje teoretyczne stanowiące punkt odniesienia
dla problematyki poruszanej w pracy magisterskiej

ZIN_K2_W02,
ZIN_K2_W03,
ZIN_K2_W06

zaliczenie

W8

metody i techniki badań adekwatne do zakresu
przedmiotowego i celu pracy magisterskiej

ZIN_K2_W02,
ZIN_K2_W03,
ZIN_K2_W06

zaliczenie

W9

rozbudowaną terminologią naukową i profesjonalną
z zakresu wyznaczonego przez wybór tematyki pracy
magisterskiej oraz zagadnień pokrewnych

ZIN_K2_W02

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

skonstruować pracę magisterską zgodnie
z wytycznymi i zasadami obowiązującymi na kierunku
„zarządzanie informacją”

ZIN_K2_U09

zaliczenie

U2

samodzielnie zdobywać nową wiedzę w zakresie
wyznaczonym przez wybór tematu pracy
magisterskiej, wykorzystując odpowiednio dobrane
źródła informacji naukowej

ZIN_K2_U03

zaliczenie

U3

samodzielnie wyszukiwać, oceniać i dokonywać
selekcji piśmiennictwa na użytek pracy magisterskiej
oraz zestawiać selektywne wykazy piśmiennictwa
naukowego i fachowego, polskiego i obcego,
dobranego do tematyki pracy magisterskiej

ZIN_K2_U01

zaliczenie

U4

integrować, z poszanowaniem praw własności
intelektualnej, wiedzę dostępną w piśmiennictwie
naukowym i fachowym, tworząc opisy stanu wiedzy
i stanu badań związanego z problematyką pracy
magisterskiej

ZIN_K2_U01,
ZIN_K2_U02, ZIN_K2_U04

zaliczenie

U5

w konsultacji z opiekunem planować i przeprowadzać
badania mające na celu rozwiązanie problemu
sformułowanego w pracy magisterskiej

ZIN_K2_U02,
ZIN_K2_U03, ZIN_K2_U04

zaliczenie

Sylabusy
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U6

naukowo uzasadniać tezy formułowane w pracy
magisterskiej, wykorzystując wyniki badań własnych
lub dorobek prezentowany w piśmiennictwie
naukowym

ZIN_K2_U07

zaliczenie

U7

stosować zasady krytyki naukowej i krytycznego
podejścia do analizowanego dorobku nauki

ZIN_K2_U01, ZIN_K2_U07

zaliczenie

U8

dokonywać analiz różnych zjawisk, procesów lub
zasobów związanych z zarządzaniem informacją
w szerszym kontekście społecznym, w kierunku
zależnym od tematyki pracy magisterskiej

ZIN_K2_U05

zaliczenie

K1

identyﬁkowania i rozstrzygania napotykanych
problemów naukowych w zakresie zarządzania
informacją, odwołując się do dorobku nauki
i najlepszych praktyk profesjonalnych oraz stosując
podejście naukowe

ZIN_K2_K04

zaliczenie

K2

krytycznego oceniania wkładu własnych dokonań
związanych z przygotowaniem pracy magisterskiej
w rozwój badań nad zarządzaniem informacją

ZIN_K2_K01

zaliczenie

K3

świadomego i odpowiedzialnego korzystania
z wyników badań naukowych w zgodzie z zasadami
etyki i rzetelności pracy naukowej

ZIN_K2_K01, ZIN_K2_K04

zaliczenie

K4

systematycznego pogłębiania wiedzy i rozwijania
umiejętności związanych ze studiowanym kierunkiem

ZIN_K2_K01

zaliczenie

K5

świadomego planowania pracy

ZIN_K2_K03

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

45

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przeprowadzenie badań literaturowych

30

przygotowanie projektu

30

przeprowadzenie badań empirycznych

70

analiza badań i sprawozdań

30

przygotowanie pracy dyplomowej

200

przygotowanie do egzaminu

50

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
465

ECTS
18.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Monitorowanie piśmiennictwa związanego z tematyką pracy magisterskiej,
uzupełnianie bibliograﬁi do pracy. Kontynuowanie analizy i krytyki piśmiennictwa

W5, W6, U2, U3, U4, K4,
K5

2.

Przeprowadzenie badań własnych

W8, U5, K5

3.

Opracowanie wyników badań

W8, W9, U8, K5

4.

Formułowanie wniosków. Odniesienie się do wyznaczonych wcześniej celów badań W4, W5, W7, W8, W9,
lub hipotez oraz do stanu badań (z wskazaniem znaczenia uzyskanych wyników)
U6, U7, U8, K1, K2

5.

Opracowanie i konsultacja treści rozdziału lub rozdziałów pracy magisterskiej
opartych na badaniach własnych

W4, W5, W7, W8, W9,
U1, U4, U6, U7, U8, K1,
K2, K3, K5

6.

Opracowanie i konsultacja ostatecznej treści pozostałych elementów pracy
magisterskiej (wstęp, zakończenie)

W1, W2, W3, W4, W5,
W7, W8, W9, U1, U4, U6,
K1, K2, K5

7.

Zredagowania kompletnej, ostatecznej wersji pracy magisterskiej wraz z całym
aparatem informacyjnym (abstrakty, przypisy, bibliograﬁa załącznikowa itp.)

W9, U1, K3, K5

8.

Omówienie zakresu, formy i przebiegu egzaminu magisterskiego. Przygotowanie
się do egzaminu magisterskiego wraz z konsultacjami.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, W8, W9, U4, U6,
U8, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, dyskusja, udział w badaniach
Rodzaj zajęć

seminarium

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest zaakceptowanie przez opiekuna
ostatecznej, kompletnej wersji pracy magisterskiej sporządzonej zgodnie z
instrukcją obowiązującą na kierunku „zarządzanie informacją”. Warunkiem
dodatkowym jest obecność na seminariach i aktywny udział w dyskusjach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie trzeciego semestru seminarium magisterskiego.

Sylabusy
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Cataloguing, retrieving and translating scholarly texts in English
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie informacją

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZIN00S.280.5cd42d7a3ef2b.19

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0322Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i
archiwistyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem modułu jest: - zapoznanie studentów z terminologią z zakresu szeroko rozumianego zarządzania
informacją w języku angielskim, ze wskazaniem na złożoność i interdyscyplinarność dziedziny, różnorodność
źródeł terminologicznych i przekładowych - uświadomienie studentom konieczności systematycznego
uaktualniania oraz uzupełniania wiedzy w zakresie semantyki i pragmatyki językowej (języka angielskiego),
źródeł translatorskich - kształtowanie u studentów właściwych umiejętności w zakresie zarządzania informacją,
wyszukiwania i katalogowania zasobów informacyjnych w języku angielskim oraz traduktologii anglojęzycznych
tekstów naukowych z zakresu zarządzania informacją, a także modelowanie właściwych kompetencji w zakresie
tłumaczenia oraz formułowania przez studenta konspektów oraz obiektywnych i subiektywnych opinii na temat
interdyscyplinarnych i dziedzinowych paradygmatów, koncepcji w obszarze międzynarodowych badań w naukach
humanistycznych w odniesieniu do zagadnień zarządzania informacją.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

podstawową i rozszerzoną terminologią naukową
w języku angielskim z zakresu zarządzania informacją
oraz nazewnictwa specjalistycznego z wybranych
obszarów działalności informacyjnej i profesjonalnej,

ZIN_K2_W02

egzamin pisemny

W2

uzasadnić proponowane rozwiązania w zakresie
zastosowania różnorodnych źródeł anglojęzycznej
terminologii fachowej z zakresu szeroko rozumianego
zarządzania informacją w naukach humanistycznych

ZIN_K2_W02,
ZIN_K2_W04

egzamin pisemny

W3

zasoby informacyjne w języku angielskim i narzędzia
wyszukiwania informacji oraz opracowuje, zarządza
i organizuje uporządkowane i selektywne wykazy
anglojęzycznych źródeł informacji na określony temat

ZIN_K2_W02,
ZIN_K2_W05

egzamin pisemny

U1

przygotować różne formy wypowiedzi pisemnych
w języku angielskim, dotyczące problematyki
naukowej z zakresu zarządzania informacją, bądź
specjalistycznej z zakresu działalności profesjonalnej

ZIN_K2_U09, ZIN_K2_U11

egzamin pisemny

U2

sprawnie wykorzystać współczesne technologie
informacyjne i komunikacyjne do wykonywania zadań
profesjonalnych i realizacji własnych projektów
związanych z wybranym obszarem działalności
informacyjnej i profesjonalnej

ZIN_K2_U05, ZIN_K2_U11

egzamin pisemny

U3

analizować anglojęzyczną literaturę naukową,
zarządza informacją z zakresu różnych dyscyplin
koniecznych do prowadzenia szeroko rozumianej
działalności infobrokerskiej i profesjonalnej

ZIN_K2_U11

egzamin pisemny

U4

wyodrębnić i poprawnie interpretować elementarne
cząstki znaczeniowe (jednostki tłumaczeniowe) tekstu
angielskiego oraz dokonać adekwatnego przekładu
na język polski

ZIN_K2_U11

egzamin pisemny

U5

wyszukiwać, indeksować, katalogować, ewaluować
informację naukową, zarządzać i organizować
informację udostępnianą w różnorodnych
anglojęzycznych źródłach informacji (udostępnionych
elektronicznie)

ZIN_K2_U01,
ZIN_K2_U05, ZIN_K2_U11

egzamin pisemny

U6

opracowywać zorganizowaną informację (analizy,
raporty, prasówki) w języku angielskim na podstawie
analizy informacyjnej i rynkowej

ZIN_K2_U01,
ZIN_K2_U05, ZIN_K2_U11

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

zaakceptowania różnic angielskiego i polskiego
systemu językowego na poziomie leksykalnym,
frazeologicznym, morfologicznym i syntagmatycznym

ZIN_K2_K03, ZIN_K2_K04

egzamin pisemny

K2

odpowiedzialnie i rzetelnie realizować indywidualnie
oraz zespołowo zadania profesjonalne w zakresie
wyszukiwania, organizowania, katalogowania,
zarządzania i tłumaczenia tekstów naukowych
z zakresu zarządzania informacją i pokrewnych nauk
humanistycznych w pracy profesjonalnej,

ZIN_K2_K02

egzamin pisemny

Sylabusy
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K3

pogłębiania wiedzy i systematycznego jej uzupełniania
i aktualizowania, misji objaśniania świata, także
w oparciu o dokonania w perspektywie globalnej

ZIN_K2_K01

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

20

przygotowanie do egzaminu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

rozwiązywanie zadań problemowych

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
110

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawowe pojęcia dotyczące języków specjalistycznych oraz teorii i praktyki
translatorskiej:
- komponenty języka specjalistycznego i typologia tekstów
- zjawisko interferencji językowej w tłumaczeniu
- tłumaczenie jako proces i jako praca z tekstem
- pojęcie i zasady ekwiwalencji na poziomie leksykalnym, semantycznym,
stylistycznym, pragmatycznym i formalnym
- pojęcie jednostki tłumaczeniowej, strategie i techniki tłumaczeniowe.
Różnice angielskiego i polskiego systemu językowego na poziomie leksykalnym,
frazeologicznym, morfologicznym i syntagmatycznym, najczęściej występujące
problemy tłumaczeniowe

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, U6, K1, K2, K3

2.

Źródła anglojęzycznej terminologii z zakresu szeroko rozumianego zarządzania
informacją oraz nauk humanistycznych oraz słowniki językowe tłumaczeniowe i
poprawnościowe
Rozwijanie kompetencji informacyjnych na poziomie pracy ze źródłem – percepcja
dźwięku, obrazu i tekstu
Praca z tekstem, czytanie ze zrozumieniem i analiza tekstów – terminologiczna,
semantyczna i formalno-językowa
Praktyczne ćwiczenia tłumaczeniowe – tłumaczenie ustne
Praktyczne ćwiczenia tłumaczeniowe – tłumaczenie pisemne
Wybrane źródła informacji – charakterystyka wyszukiwania, metodologia
wyszukiwania informacji, zarządzanie i organizacja informacji
Systemy katalogowania informacji, specjalistyczne klasyﬁkowanie i systemy
klasyﬁkacji informacji
Tezaurusy zagraniczne dziedzinowe, zagraniczne słowniki haseł przedmiotowych

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, U6, K1, K2, K3

Sylabusy
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Formaty danych, meta dane, format Dublin Core, formaty stosowane w
zagranicznych systemach, bazach danych i bibliotekach cyfrowych
Wyszukiwarki zagraniczne, multidisciplinary subject gateways, wyszukiwanie
informacji w serwisach społecznościowych Web 2.0
Standardy Information Literacy przydatne podczas wyszukiwania, katalogowania i
ewaluacji zagranicznych materiałów z zakresu szeroko pojętego obszaru
zarządzania informacją i nauk humanistycznych.

3.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, U6, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe, konwersatorium językowe,
ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Egzamin pisemny (pytania zamknięte i otwarte). Czas: 90 minut. Oceną
końcową jest ocena z egzaminu. Egzamin uważa się za zdany w
przypadku uzyskania co najmniej 60% punktów, co jest równoznaczne z
uzyskaniem co najmniej oceny dostatecznej. Warunkiem dopuszczenia do
egzaminu jest obecność i aktywny udział w zajęciach oraz właściwa i
terminowa realizacja zadań: - indywidualnych zadań translatorskich, a
także związanych z poszukiwaniem informacji oraz formułowaniem
streszczeń wybranych tekstów fachowych, - indywidualnie
opracowywanych krótkich raportów z przeprowadzonej analizy jakościowej
w wybranych źródłach informacyjnych medialnych i naukowych,
przygotowywanie prasówek z obszaru szeroko pojętego zarządzania
informacją i nauk pokrewnych, - pracy zespołowej, której celem jest
prezentacja w języku angielskim wybranego zagadnienia związanego z
problematyką fachową z zakresu szeroko pojętego zarządzania informacją
i nauk pokrewnych, w tym także stosownej bibliograﬁi anglojęzycznych
zasobów informacyjnych
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Obserwatorium kultury
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie informacją

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZIN00S.280.5cd42d7a6dcd9.19

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach, Nauki o
sztuce

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0322Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i
archiwistyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie studentów wiedzy na temat zaplecza informacyjnego różnych typów placówek kultury

C2

Zapewnienie studentom możliwości poznania bieżącej oferty kulturalnej w Polsce

C3

Stworzenie studentom możliwości uczestnictwa w wybranych wydarzeniach i projektach kulturalnych oraz
dyskusji na ich temat

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

- rolę społeczną, historię i zasady organizacji zasobów
różnych typów placówek kultury - źródła informacji
o kulturze - bieżącą ofertę kulturalną, w tym
artystyczną, na poziomie lokalnym i krajowym

ZIN_K2_W13,
ZIN_K2_W14,
ZIN_K2_W15

zaliczenie na ocenę

ZIN_K2_U01,
ZIN_K2_U03,
ZIN_K2_U05, ZIN_K2_U10

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

- wyszukiwać i przetwarzać informacje dotyczące
działalności, zasobów i oferty instytucji kultury sprawnie wykorzystywać współczesne technologie
informacyjne i komunikacyjne do realizacji własnych
projektów związanych z uczestnictwem w kulturze. samodzielnie lub w zespole planować i realizować
oryginalne projekty profesjonalne w wybranych
obszarach działalności informacyjnej, bibliotecznej lub
wydawniczo-księgarskiej, przy czym tematyka tych
projektów związana jest z promowaniem bądź
krytycznym komentowaniem bieżących wydarzeń
kulturalnych, utrwalaniem i wzbogacaniem kultury
korporacyjnej swojego przyszłego środowiska
zawodowego lub kształceniem umiejętności odbioru
przekazów kulturalnych wśród uczestników
komunikacji społecznej. - poprawnie interpretować
pojęcie jakości w kontekście realizowanych projektów
profesjonalnych oraz celowo i świadomie dobiera
kryteria i sposoby oceny jakości swojej pracy. przygotować i wygłosić przed publicznością dłuższą
wypowiedź na temat związany z problematyką kultury

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

- przyjmowania odpowiedzialności za właściwe
i terminowe wykonanie i konsekwencje projektów
planowanych lub realizowanych samodzielnie lub
przez kierowany przez siebie zespół oraz za wizerunek
reprezentowanego środowiska profesjonalnego
i naukowego - systematycznie obserwować bieżące
życie kulturalne, w tym artystyczne oraz realizować
swoje potrzeby potrzebę aktywnego uczestnictwa
w wybranych wydarzeniach i projektach z tego
obszaru - samodzielnie uaktualniać wiedzę
i umiejętności w zakresie kultury książki

ZIN_K2_K01, ZIN_K2_K02,
zaliczenie na ocenę
ZIN_K2_K03, ZIN_K2_K06

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

45

przygotowanie projektu

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie do ćwiczeń

15

poprawa projektu

10

rozwiązywanie zadań problemowych

10

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Typy instytucji kultury i ich misje

W1, U1, K1

2.

Zasady organizowania dyskusji krytycznej na tematy związane z twórczością
artystyczną

W1, U1, K1

3.

Zasady tworzenia projektów kulturalnych

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

W ramach pracy własnej studenci będą uczestniczyć we wskazanych
bezpłatnych wydarzeniach kulturalnych, w tym artystycznych, oraz w
imprezach promujących kulturę korporacyjną środowiska ludzi książki i
pracowników informacji (wystawy, pokazy ﬁlmowe, odczyty, koncerty,
zaliczenie na ocenę targi książki, spektakle teatralne itd.) Warunkiem uzyskania zaliczenia
ćwiczeń jest uczestnictwo w zajęciach (każdy z prowadzących informuje o
dopuszczalnym limicie nieobecności) i imprezach kulturalnych
wskazanych przez prowadzących zajęcia, a także wykonanie i zaliczenie
projektów grupowych, m.in. w formie pracy pisemnej/prezentacji.
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Zarządzanie informacją w instytucjach kultury
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie informacją

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZIN00S.280.5cd42d7a92ae7.19

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0322Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i
archiwistyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z zasadami i wariantami zarządzania podstawami informacyjnymi funkcjonowania
wybranych instytucji i organizacji funkcjonujących w obszarze kultury.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

rozszerzoną terminologię naukową z obszaru
bibliologii i informatologii (obecnie nauk o komunikacji
społecznej i mediach) oraz profesjonalną z zakresu
bibliotekarstwa i działalności informacyjnej w innych
wybranych instytucjach kultury

ZIN_K2_W02

zaliczenie

W2

zasady, rozwiązania i tendencje w zarządzaniu
bibliotekami

ZIN_K2_W14,
ZIN_K2_W15

zaliczenie

W3

zasady i warianty zarządzania podstawami
informacyjnymi funkcjonowania wybranych instytucji
i organizacji funkcjonujących w obszarze kultury

ZIN_K2_W14,
ZIN_K2_W15

zaliczenie

W4

grupy potencjalnych pracodawców, stanowiska pracy,
możliwości prowadzenia własnej działalności
gospodarczej i ścieżki kariery zawodowej
w bibliotekarstwie oraz w działalności informacyjnej
prowadzonej w wybranych instytucjach kultury

ZIN_K2_W14,
ZIN_K2_W15

zaliczenie

W5

konieczność zarządzania zasobami własności
intelektualnej w bibliotekarstwie oraz w działalności
informacyjnej prowadzonej w wybranych instytucjach
kultury

ZIN_K2_W14,
ZIN_K2_W15

zaliczenie

W6

podstawowe ekonomiczne przesłanki decyzji
dotyczących zachowań nabywców i dostawców
ZIN_K2_W14,
informacji w obszarze bibliotekarstwa i działalności
ZIN_K2_W15
informacyjnej w innych wybranych instytucjach kultury

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

krytycznie analizować i oceniać różne rozwiązania (w
tym procesy, produkty i usługi informacyjne)
w zakresie zarządzania informacją stosowane
w bibliotekach i innych wybranych instytucjach kultury

ZIN_K2_U01

zaliczenie

U2

samodzielnie zdobywać nową wiedzę służącą
naukowemu rozwiązywaniu problemów zarządzania
informacją w bibliotekach i innych wybranych
instytucjach kultury

ZIN_K2_U01

zaliczenie

U3

posługiwać się ważnymi dla zarządzania informacją
koncepcjami i pojęciami oraz potraﬁ zastosować je
w różnych sytuacjach profesjonalnych

ZIN_K2_U01, ZIN_K2_U02

zaliczenie

U4

przygotować i wygłosić dłuższe prezentacje
na wybrany temat naukowy bądź profesjonalny
z zakresu szeroko rozumianego zarządzania
informacją

ZIN_K2_U10

zaliczenie

K1

permanentnego rozwijania wiedzy i umiejętności
własnych, swoich podwładnych i współpracowników
w odpowiedzi na zmieniające się warunki
wykonywania zawodów związanych z działalnością
informacyjną oraz rosnący dorobek z obszaru
bibliologii i informatologii (obecnie nauk o komunikacji
społecznej i mediach)

ZIN_K2_K01

zaliczenie

K2

wykorzystania własnych wypowiedzi w różnych
formach w celu inspirowania i ukierunkowania rozwoju
wiedzy i umiejętności ich odbiorców

ZIN_K2_K01, ZIN_K2_K02,
zaliczenie
ZIN_K2_K03

K3

dostrzeżenia wartości systematycznego
uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych

ZIN_K2_K06

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy

zaliczenie
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K4

określenia priorytetów w ramach prowadzonej
działalności profesjonalnej lub badawczej w sposób
zapewniający sprawność i skuteczność tego działania

ZIN_K2_K01, ZIN_K2_K02,
zaliczenie
ZIN_K2_K03

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

konwersatorium

15

przygotowanie projektu

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Struktury organizacyjne w bibliotekach i ośrodkach informacji

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U2, K1, K3, K4

2.

Informacja w bibliotekach. Zarządzanie informacją w bibliotekach

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, K1,
K2, K3, K4

3.

Organizowanie skuteczne. Innowacyjność

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, K1,
K2, K3, K4

4.

Zewnętrzna organizacja bibliotek i ośrodków informacji. Kooperacja. Sieci i
konsorcja

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, K1,
K2, K3, K4

5.

Zarządzanie personelem w bibliotekach i ośrodkach informacji. TQM

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, K1,
K2, K3, K4

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwencjonalny, dyskusja, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe, pokaz

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie

Warunki uzyskania zaliczenia: - obecność i aktywny udział w zajęciach
(dopuszczalna jedna nieobecność), - zaliczenie prezentacji.

konwersatorium

zaliczenie

Warunki uzyskania zaliczenia: - obecność i aktywny udział w zajęciach
(dopuszczalna jedna nieobecność), - zaliczenie wszystkich zadań i
projektów realizowanych w trakcie ćwiczeń.

Sylabusy
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Bibliotekarstwo
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie informacją

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZIN00S.280.5cd42d7ab757f.19

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0322Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i
archiwistyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy na temat polskich bibliotek, ich rodzajów, organizacji i działalności, poznanie podstawowych
procesów bibliotecznych, charakterystyka otoczenia społecznego bibliotek oraz ich zadań i funkcji

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

podstawy prawne i organizacyjne działalności bibliotek
w Polsce

ZIN_K2_W02

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę
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W2

rodzaje bibliotek, ich zadania i funkcje społeczne

ZIN_K2_W02

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W3

podmioty działające w otoczeniu społecznym bibliotek
oraz ich wzajemne reacje

ZIN_K2_W15

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W4

podstawowe zasady organizacji i zarządzania
zasobami bibliotecznymi

ZIN_K2_W09

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W5

podstawowe procesy biblioteczne oraz typologię
i charakterystykę poszczególnych grup użytkowników
bibliotek

ZIN_K2_W09

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W6

organizacje, media i programy wspomagające
działalność bibliotek

ZIN_K2_W15

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W7

terminologię związaną z książkami, wydawnictwami
ciągłymi, zbiorami specjalnymi

ZIN_K2_W02

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W8

podstawowe źródła informacji naukowej z obszaru
bibliotekarstwa oraz informacji profesjonalnej
z zakresu działalności bibliotecznej

ZIN_K2_W05

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W9

aktualnie stosowaną metodykę wykonywania zadań,
procedury i dobre praktyki stosowane w praktyce
działalności bibliotecznej

ZIN_K2_W09

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zaplanować zorganizowanie biblioteki i określić jej
zadania

ZIN_K2_U09

zaliczenie na ocenę

U2

ocenić wartość informacyjną źródeł, systemów i usług
- w problematyce badawczej informacji naukowej
i bibliotekoznawstwa

ZIN_K2_U01

zaliczenie na ocenę

U3

podjąć - w zespole - typowe zadania w obszarze
gromadzenia, opracowania i udostępniania zbiorów
i informacji we współczesnych bibliotekach różnego
typu

ZIN_K2_U05

zaliczenie na ocenę

U4

samodzielnie i efektywnie wykorzystywać współczesne
technologie informacyjne i komunikacyjne, typowe dla ZIN_K2_U04
działalności informacyjnej i bibliotecznej

zaliczenie na ocenę

U5

dokonać - w podstawowym zakresie - analizy
otoczenia społecznego bibliotek

ZIN_K2_U05

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

permanentnego rozwijania swojej wiedzy
i umiejętności w odpowiedzi na zmieniające się
warunki wykonywania zawodu bibliotekarza

ZIN_K2_K01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

K2

stosowania najnowszych rozwiązań technologii
informacyjnej w organizacji wszystkich procesów
bibliotecznych

ZIN_K2_K02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

K3

aprobowania wartości leżących u podstaw kodeksu
etyki bibliotecznej

ZIN_K2_K01, ZIN_K2_K05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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wykład

30

ćwiczenia

45

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

8

zbieranie informacji do zadanej pracy

8

przeprowadzenie badań literaturowych

4

przygotowanie do ćwiczeń

8

przygotowanie do sprawdzianu

8

przygotowanie do zajęć

8

analiza aktów normatywnych

6

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

8

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

8

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

7

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do problematyki. Deﬁnicja i typologia dokumentów. Kryteria
podziału bibliotek

W2, W7, W8, U4

2.

Podstawy prawne działalności bibliotek w Polsce. Prawo biblioteczne

W1

3.

Organizacja systemu bibliotecznego w Polsce. Biblioteka Narodowa - centralna
biblioteka państwa. Status i rola Biblioteki Jagiellońskiej

W1

4.

Zadania i funkcje bibliotek naukowych, publicznych, szkolnych i pedagogicznych,
fachowych i zakładowych, obsługujących specjalne grupy użytkowników

W2, U1, K2

5.

Gromadzenie zbiorów bibliotecznych. Polityka gromadzenia.Zbiory specjalne

W5, K3

6.

Ewidencja i kontrola zbiorów bibliotecznych

W5, U3

7.

Organizacja zbiorów. Rodzaje układów księgozbioru

W5

8.

Ochrona i zabezpieczanie zbiorów

W5, W7

Sylabusy
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9.

Klasyﬁkowanie i opracowanie

W5, W7, U3

10.

Organizacja udostępniania zbiorów

W5, U2, U3

11.

Otoczenie wewnętrzne (zasoby biblioteki)

W3, W4, W9, U5

12.

Otoczenie zewnętrzne bliższe i dalsze bibliotek

W3, W9, U5

13.

Monitoring i analiza otoczenia bibliotek. Metody badań. Komunikacja biblioteki z
otoczeniem

W8, W9, U5, K1

14.

Organizacje, stowarzyszenia, periodyki branżowe

W6

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków,
rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

wykład

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny,
zaliczenie

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Warunkiem
przystąpienia do egzaminu jest wcześniejsze uzyskanie zaliczeń
z wykładów oraz ćwiczeń. Oceną końcową jest ocena z
egzaminu.

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Warunkiem uzyskania
zaliczenia ćwiczeń jest uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalne
dwie nieobecności), aktywny w nich udział (dyskusja,
wykonywanie zadań, omawianie lektur), zaliczenie sprawdzianu
końcowego. Ocenie podlega: - obecność i aktywny udział w
zajęciach – 0-30 pkt. - wykonywanie zadań – 0-50 pkt. - zadania
domowe – 0-20 pkt.
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Program studiów

Wydział:
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Kierunek:

zarządzanie publiczne

Poziom kształcenia:

pierwszego stopnia

Forma kształcenia:

studia stacjonarne

Rok akademicki:

2019/20
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Spis treści
Charakterystyka kierunku
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Program
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Plany studiów
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Sylabusy

18
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Charakterystyka kierunku
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału:

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Nazwa kierunku:

zarządzanie publiczne

Poziom:

pierwszego stopnia

Proﬁl:

ogólnoakademicki

Forma:

studia stacjonarne

Język studiów:

polski

Przyporządkowanie kierunku do dziedzin oraz dyscyplin, do
których odnoszą się efekty uczenia się
Nauki o zarządzaniu i jakości

73%

Ekonomia i ﬁnanse

7%

Nauki prawne

5%

Nauki socjologiczne

4%

Nauki o komunikacji społecznej i mediach 3%
Nauki o polityce i administracji

2%

Filozoﬁa

2%

Psychologia

2%

Informatyka

2%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia
Charakterystyka kierunku
Zarządzanie publiczne jest innowacyjnym kierunkiem, należy do grupy strategicznych z punktu widzenia rozwoju społecznoekonomicznego kraju, w szczególności mając na uwadze kwestie społeczne i potrzebę kształcenia pracowników kadr
publicznych, zorientowanych na wartości i rozumiejących potrzeby i oczekiwania społeczne.
Program studiów na kierunku zarządzanie publiczne, w ramach nauk humanistycznych i społecznych realizowany będzie w
duchu fundamentalnych zasad, do których należą przede wszystkim: wolność nauczania, swoboda głoszenia poglądów,
poszukiwanie prawdy i przekazywanie swoich dokonań następnym pokoleniom, jak również solidarność społeczna, poczucie
wspólnoty i służby publicznej. Zarządzanie publiczne opiera się na ideach i wartościach, które na pierwszym miejscu stawiają
człowieka i jego dobro w organizacji.
Podstawę programu stanowi proces dydaktyczny oraz prowadzenie badań naukowych przy współpracy z krajowymi i
zagranicznymi ośrodkami akademickimi, organizacjami eksperckimi, partnerami biznesowymi, jednostkami sektora
publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami ekonomii społecznej.
Kierunek: zarządzanie publiczne jest realizowany w Instytucie Spraw Publicznych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji
Społecznej UJ. Jest kierunkiem unikatowym w Polsce, gdyż realizowany jest w obszarze nauk humanistycznych i społecznych,
w odniesieniu do subdyscypliny zarządzania publicznego. Wyróżnia się nie tylko humanistyczną perspektywą, ale także
Charakterystyka kierunku
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interdyscyplinarnym podejściem do zarządzania organizacjami publicznymi i pozarządowymi.
W procesie dydaktycznym akcentowane są funkcje, procesy i metody zarządzania w organizacjach oparte na bazie wartości
humanistycznych.
Treści dydaktyczne łączą zagadnienia wielu nauk: społecznych, humanistycznych, ekonomicznych i politycznych. Daje to
podstawę do twierdzenia, iż jest to kierunek unikatowy.

Koncepcja kształcenia
Koncepcja kształcenia na kierunku: zarządzanie publiczne odpowiada misji i strategii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Misją UJ jest humanistyczne „wytyczanie nowych kierunków rozwoju ludzkiej myśli w atmosferze tolerancji i wolności w
dziedzinie badań oraz nauczania z poszanowaniem godności człowieka i dla jego dobra”. Zadaniem Uniwersytetu jest także
ochrona podstawowych wartości ludzkich przed zagrożeniami współczesnego świata. Studia na kierunku: zarządzanie
publiczne kształcą ludzi wrażliwych, odpowiedzialnych, mających szerokie horyzonty intelektualne oraz w sposób szczególny
przestrzegających zasad moralnych, jak również odnoszących się w swej pracy do wartości humanistycznych, kształcą
liderów i przywódców, kierowników i menadżerów dla organizacji publicznych i pozarządowych, zarówno polskich, jak i
funkcjonujących w realiach Unii Europejskiej. Pozwalają poznać i zrozumieć wyzwania współczesnego świata, nabyć
wyjątkowe umiejętności w zakresie metod, technik i instrumentów zarzadzania w organizacjach publicznych i
pozarządowych. Studia nie tylko wzbogacają o niezbędną wiedzą pozwalającą na rozwiązywanie problemów związanych z
działalnością organizacji sektora publicznego, ale także kształtują określone wartości i wrażliwość społeczną. Pozwalają
również na kształtowanie postaw przedsiębiorczych w organizacjach publicznych i sferze społecznej, na odgrywanie roli
lidera zmian w organizacjach, wspólnotach i społecznościach lokalnych. Koncepcja kształcenia na studiach: zarządzanie
publiczne umożliwia zdobycie zaawansowanej wiedzy i umiejętności potrzebnych do podjęcia pracy w organizacjach
publicznych (organach administracji rządowej, samorządowej wszystkich szczebli, instytucjach edukacyjnych, ochrony
zdrowia, agencjach państwowych i funduszach celowych organach kontroli państwowej i ochrony prawa itd.) organizacjach
pozarządowych (fundacjach, stowarzyszeniach) i podmiotach ekonomii społecznej. Studia te kształtują także umiejętności
pozwalające na zakładanie własnych organizacji, działających w sferze społecznej (organizacji pozarządowych, spółdzielni,
spółek non-proﬁt). Kompleksowe przygotowanie merytoryczne zapewni absolwentom zarządzania publicznego znalezienie
pracy w rozwijającym się sektorze publicznym, społecznym, pozarządowym.

Cele kształcenia
dostarczenie wiedzy z dziedziny nauk społecznych
rozwijanie kompetencji społecznych oraz umiejętności umożliwiających wykonywanie zadań z zakresu zarządzania i polityki
publicznej w instytucjach społecznych, organizacjach publicznych, w szczególności na wszystkich szczeblach administracji
rządowej i samorządowej
rozwijanie kompetencji społecznych oraz umiejętności umożliwiających wykonywanie zadań z zakresu zarządzania i polityki
publicznej w organizacjach międzynarodowych, podmiotach ekonomii społecznej i organizacjach pozarządowych
dostarczenie podstaw teoretycznych i metodycznych do podjęcia studiów drugiego stopnia

Potrzeby społeczno-gospodarcze
Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku
Studia na kierunku zarządzanie publiczne pozwalają studentowi zdobyć wiedzę oraz umiejętności analitycznego myślenia
oraz podejmowania w wykonywanej w przyszłości pracy decyzji uwzględniających skutki ekonomiczne, społeczne i
gospodarcze. Kierunek studiów zarządzanie publiczne realizuje ten cel poprzez proces kształcenia i program studiów
gwarantujący zdobycie wykształcenia niezbędnego dla menedżera sektora publicznego. Program studiów pozwala między
innymi zdobyć wiedzę konieczną do przygotowywania diagnoz społeczno-gospodarczych gwarantujących wprowadzanie np.
projektów społecznych. Program kierunku na zarządzanie publiczne ma na celu zaznajomienie studenta z najbardziej
przydatnymi w praktyce różnorodnymi instrumentami wykorzystywanymi w procesie zarządzania organizacjami sektora
publicznego, nowoczesnymi metodami, w tym w szczególności rozwiązaniami instytucjonalnymi służącymi budowaniu

Charakterystyka kierunku

4 / 237

przewag konkurencyjnych jednostek terytorialnych oraz kreowaniu rozwoju społeczno - gospodarczego, rozwiązaniami w
zakresie współpracy administracji publicznej z otoczeniem.

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi
Studia na kierunku: zarządzanie publiczne kształcą liderów i przywódców, kierowników i menadżerów dla organizacji
publicznych i pozarządowych, zarówno polskich, jak i funkcjonujących w realiach Unii Europejskiej. Pozwalają poznać i
zrozumieć wyzwania współczesnego świata, nabyć wyjątkowe umiejętności w zakresie metod, technik i instrumentów
zarządzania w organizacjach publicznych i pozarządowych. Studia nie tylko wzbogacają o niezbędną wiedzą pozwalającą na
rozwiązywanie problemów związanych z działalnością organizacji sektora publicznego, ale także kształtują określone
wartości i wrażliwość społeczną. Pozwalają także kształtowanie postaw przedsiębiorczych w organizacjach publicznych i
sferze społecznej, na odgrywanie roli lidera zmian w organizacjach, wspólnotach i społecznościach lokalnych.
Program studiów umożliwia pogłębienie wiedzy i umiejętności potrzebnych do podjęcia pracy w organizacjach publicznych
(organach administracji rządowej, samorządowej wszystkich szczebli, instytucjach edukacyjnych, ochrony zdrowia,
agencjach państwowych i funduszach celowych organach kontroli państwowej i ochrony prawa itd.) organizacjach
pozarządowych (fundacjach, stowarzyszeniach) i podmiotach ekonomii społecznej. Program kształtuje także umiejętności
pozwalające na zakładanie własnych organizacji, działających w sferze społecznej (organizacji pozarządowych, spółdzielni,
spółek non-proﬁt).

Charakterystyka kierunku
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Główne kierunki badań naukowych w jednostce
ISP prowadzi badania w zakresie zarządzanie w sektorze publicznym: celem badania jest między innymi poznanie specyﬁki
zarządzania i przywództwa w wybranych oragnizacjach publicznych i pozarządowych, identyﬁkacja korzyści z zastosowań
wybranych metod i technik zarządzania publicznego w relacji do interesariuszy i środowiska organizacji publicznych i
pozarządowych, jak również stworzenia skutecznych sposobów ich zastowowania. Badania pozwalają na ustalenie
prawidłowości występujących w ramach szczegółowych aspektów zarządzania i przywództwa w organizacjach publicznych i
pozarządowych, jak również stosowanych metod i technik zarządzania publicznego. W wymiarze praktycznym wiedza
posłuży do sformułowania wskazań dla praktyki zarządzania publicznego oraz rozwoju kształcenia w badanym obszarze.
Badania naukowe prowadzone w ramach działalności statutowej obejmują realizację zadania badawczego pn. Zarządzanie w
sektorze publicznym. Celem zadania jest wzbogacenie nurtu humanistyczno-społecznego nauk o zarządzaniu, poprzez
badania nad zarządzaniem publicznym. W ostatnich latach badania są realizowane w szczególności, w zakresie:
• włączenia perspektywy organizacyjnej zaufania publicznego,
• humanistycznych aspektów współpracy wewnątrzorganizacyjnej i między organizacjami oraz między sektorami społecznogospodarczymi,
• organizacyjnych i marketingowych aspektów zarządzania publicznego,
• rozpoznania cech i znaczenia dialogu obywatelskiego jako form współpracy organizacji publicznych i pozarządowych,
• współpracy jako czynnika usprawniania zarządzania publicznego,
• innowacji społecznych i organizacyjnych.
W ramach badań opracowano m. in. uzasadnienie rozwijania badań według metodologii humanistycznej na gruncie nauk o
zarządzaniu, wskazano najważniejsze elementy zaufania kompetencyjnego w budowaniu zaufania do organizacji; stworzono
model kompetencyjny dla badanych urzędów gmin; zaproponowano nowe podejście do analizowania potencjału
pracowników samorządowych oraz korpusu służby cywilnej; wykazano związek koncepcji wartości publicznej z założeniami
na temat funkcji użyteczności oraz pomiędzy analizowanym paradygmatem a jego ukrytymi założeniami ekonomicznymi;
wskazano prawidłowości współpracy międzyorganizacyjnej w zarządzaniu publicznym.
Jednostka prowadzi także projekty badawcze Narodowego Centrum Nauki, projekty w ramach programu Erasmus, jak
również granty wdrożeniowe. Dodatkowo realizuje projekty dydaktyczno-naukowe, w których badania prowadzą studenci i
doktoranci, we współpracy z partnerami Instytutu.

Związek badań naukowych z dydaktyką
Prowadzone w ISP badania naukowe bepośrednio związane są z treściami poruszanymi w ramach przedmiotów
realizowanych na kierunku Zarządzanie publiczne. Wyniki prowadzonych badań zarówno literaturowych jak i empirycznych
wykorzystywane są w ramach dydaktyki do pogłębia wiedzy i poszerzania horyzontów podczas przekazu wykładowców.
Podnoszone w wyniku realizacji badań wiedza i kompetencje metodologiczne i statystyczne pracowników ISP
wykorzystywane są także w ramach prowadzonych seminariów dyplomowych i innych przedmiotów.

Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
Oddany w lutym 2009 r., budynek Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej zlokalizowany jest w Kampusie 600-lecia
Odnowienia UJ, w rejonie dzielnic Ruczaj i Pychowice. Cały Kampus, położony na terenach powojskowych, obejmuje m.in.
tereny Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Krakowski Park Technologiczny”. Okolice Kampusu należą do najszybciej
rozwijających się terenów w Krakowie. Powstają tu nowe zespoły zabudowy, z natury będące zapleczem mieszkaniowym
studentów i pracowników UJ.
Program funkcjonalny Wydziału został opracowany na podstawie analiz rozwojowych, wykonywanych przez jednostki
organizacyjne: instytuty i zakłady. Koncepcja budynku Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej została wyłoniona w
konkursie zorganizowanym przez uczelnię i Stowarzyszenie Architektów Polskich. Zrealizowany projekt architektoniczny jest
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dziełem Agencji Projektowej Architektury s.c. EKSPO, której głównym projektantem jest arch. Krzysztof Kiendra.
Czteropiętrowy budynek, o powierzchni użytkowej ok. 23 700 m2, jest obiektem nowoczesnym w sensie rozwiązań
funkcjonalnych oraz przestrzennych. Obiekt może obsłużyć jednocześnie ok. 2200 studentów. Na program użytkowy
budynku składają się sale wykładowe, seminaryjne i ćwiczeniowe, a także pracownie komputerowe i biblioteka.
Specyﬁcznym elementem programu funkcjonalnego jest studio telewizyjne. Celom naukowym i dydaktycznym służą też
laboratoria specjalistyczne, w których zainstalowano unikalną aparaturę badawczą, m.in. do badania mózgu. Pomieszczenia
dydaktyczne wyposażono w sprzęt audiowizualny umożliwiający różne formy prezentacji wiedzy i komunikację ze
studentami. W obiekcie zaprojektowano też miejsca pracy dla ok. 450 pracowników naukowych. Pomieszczeniom
pracowniczym towarzyszą salki konferencyjne i seminaryjne, pośrednio uzupełniające funkcje dydaktyczne. Pomieszczenia
towarzyszące obejmują niewielki barek, punkt handlowy oraz usług kserograﬁczne. W podziemiu budynku (ok. 2200 m2)
zlokalizowano: hol, szatnie, sanitariaty ogólne, centrale wentylatorowe, pomieszczenia techniczne i teletechniczne oraz
przyłącza. Na parterze (ok. 7 000 m2) mieszczą się: hole wejściowy i rekreacyjne, infoportiernia, pomieszczenia ochrony,
sale dydaktyczne, sale audytoryjne, biblioteka, administracja budynku, pracownie komputerowe, zespół studia TV, bufet,
pokoje gościnne, stacja trafo, pom. pomocnicze i techniczne. Na piętrze 1. (ok. 5 100 m2) znajdują się: hole rekreacyjne, sale
i pracownie dydaktyczne, pomieszczenia pracowników naukowych, władz instytutów, sanitariaty ogólne, pom. pomocnicze i
techniczne oraz antresola biblioteki. Piętro 2. (ok. 4 600 m2) oraz 3. (ok. 4700 m2) mieszczą: hole rekreacyjne, sale i
pracownie dydaktyczne, pomieszczenia pracowników naukowych, władz instytutów, sanitariaty ogólne, pomieszczenia
pomocnicze i techniczne.
W sensie przestrzennym obiekt składa się z trzech charakterystycznych części. Pierwszy, poprzedzony dziedzińcem segment
budynku obejmuje reprezentacyjny, wielokondygnacyjny hol wejściowy i rekreacyjny, obudowany największymi salami
wykładowymi. Segment kolejny – to charakterystyczna bryła biblioteki w kształcie rotundy. W trzecim, podłużnym segmencie
mieszczą się pomieszczenia dydaktyczne oraz pokoje pracowników. Budynek dostępny jest z ul. prof. Stanisława
Łojasiewicza i wyposażony w parkingi o pow. ok. 2900 m2 dla 222 samochodów osobowych. Obiekt Wydziału otaczają
atrakcyjne tereny zielone (ok. 9 500 m2), stanowiące przy tym ekrany akustyczne, chroniące przed hałasem ruchu
drogowego. Wewnętrzny dziedziniec zdobi fontanna.
Do dyspozycji studentów jest Biblioteka Wydziałowa Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, która powstała w
wyniku połączenia zbiorów instytutów naukowych Wydziału. W nowym obiekcie znajdują się nowoczesne, funkcjonalnie
umeblowanie pomieszczenia i bardzo dobre warunki techniczne (klimatyzacja, monitoring, winda), które zapewniają
czytelnikom komfortowe warunki do pracy. Dzięki rozwiązaniom architektonicznym i technicznym budynku z Biblioteki mogą
korzystać osoby niepełnosprawne. Biblioteka oferuje ponadto:
 dogodne godziny udostępniania (poniedziałek-sobota: 9-19, niedziela: 9-15),
 wolny dostęp do książek i czasopism bieżących,
 katalog online,
 ksero,
 skanery,
 kabiny do pracy indywidualnej,
 kabiny multimedialne (TV, DVD),
 kabinę tyﬂologiczną (dla osób niewidomych i niedowidzących),
 komputery,
 otwarty dostęp do Internetu bezprzewodowego.
Z Biblioteki może korzystać jednocześnie ok. 300 użytkowników. Wypożyczalnia w Bibliotece funkcjonuje w oparciu o system
kontroli wypożyczeń VIRTUA/VTLS.
Całość zbiorów Biblioteki obejmuje około 100 000 woluminów wydawnictw zwartych i ciągłych. W prenumeracie znajduje się
119 czasopism polskich oraz 20 zagranicznych. Od roku 1998 Biblioteka Wydziałowa WZiKS UJ współuczestniczy wraz z
Biblioteką Jagiellońską w dostępie do Katalogu Komputerowego UJ w systemie VIRTUA/ VTLS).
Biblioteka oferuje swoim użytkownikom szereg usług: bibliotecznych, informacyjnych, dydaktyczno-szkoleniowych.
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Program
Podstawowe informacje
Klasyﬁkacja ISCED:

0413

Liczba semestrów:

6

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:

licencjat

Opis realizacji programu:
Studia obejmują uczestniczenie w programowych zajęciach dydaktycznych - obowiązkowych i fakultatywnych oraz
uzyskiwanie zaliczeń przedmiotów zgodnie z planem studiów. Każdy przedmiot ujęty w planie studiów podlega egzaminowi
lub zaliczeniu. Od drugiego roku student uczestniczy w zajęciach fakultatywnych. Na trzecim roku przygotowuje pracę
dyplomową w ramach seminarium dyplomowego. Studenci wybierają dwa przedmioty fakultatywne do realizacji w semestrze
III, dwa przedmioty fakultatywne do realizacji w semestrze IV, dwa przedmioty fakultatywne do realizacji w semestrze V, dwa
przedmioty fakultatywne do realizacji w semestrze VI
- realizowane na II i III roku studiów

Liczba punktów ECTS
konieczna do ukończenia studiów

180

w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich
lub innych osób prowadzących zajęcia

170

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauki języków obcych

4

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej

50

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych

0

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub
nauk społecznych

5

Liczba godzin zajęć
Łączna liczba godzin zajęć: 1680

Praktyki zawodowe
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych
Nie są przewidziane w programie studiów.

Program
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Ukończenie studiów
Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)
Warunkiem ukończenia studiów I stopnia jest zdanie egzaminu dyplomowego.
Warunek powyższy jest spełniony wówczas, gdy praca dyplomowa została oceniona na ocenę pozytywną. Obowiązek
spełnienia powyższego warunku traktowany jest jako część planu ostatniego roku studiów.
Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia naukowego prezentującym ogólną wiedzę i
umiejętności studenta związane z danym kierunkiem studiów, poziomem i proﬁlem kształcenia oraz umiejętności
samodzielnego analizowania i wnioskowania.

Program
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Efekty uczenia się
Wiedza
Kod

Treść

PRK

ZPU_K1_W01

Absolwent zna i rozumie zaawansowane zagadnienia z zakresu wiedzy dotyczącej
miejsca i znaczenia zarządzania publicznego na gruncie nauk społecznych i
humanistycznych, aktualnego stanu i kierunków rozwoju.

P6S_WG

ZPU_K1_W02

Absolwent zna i rozumie wybrane przyczyny i skutki ekonomiczne, społeczne,
środowiskowe i kulturowe rozwoju współczesnej cywilizacji w kontekście lokalnym i
globalnym.

P6S_WG

ZPU_K1_W03

Absolwent zna i rozumie zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy na temat
istoty i dynamiki głównych współczesnych systemów społecznych, gospodarczych i
politycznych.

P6S_WG

ZPU_K1_W04

Absolwent zna i rozumie zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy na temata
sposobów zorganizowanego działania formalnych i nieformalnych grup i
społeczeństw.

P6S_WG,
P6S_WK

ZPU_K1_W05

Absolwent zna i rozumie wiodące współczesne koncepcje przywództwa i zarządzania
organizacjami z perspektywy nauk społecznych i humanistycznych.

P6S_WG

ZPU_K1_W06

Absolwent zna i rozumie zagadnienia z zakresu zaawansowane wiedzy na temat
prawnych i ﬁnansowych aspektów działania organizacji.

P6S_WG,
P6S_WK

ZPU_K1_W07

Absolwent zna i rozumie na poziomie podstawowym i zaawansowanym metody
badań naukowych i zasady tworzenia wybranych instrumentów badawczych.

P6S_WG

ZPU_K1_W08

Absolwent zna i rozumie zagadanienia z zaawansowanej wiedzy na temat
zastosowania wybranych metod analizy i interpretacji zjawisk w obszarze zarządzania P6S_WG
publicznego w ujęciu wybranych teorii i szkół badawczych.

ZPU_K1_W09

Absolwent zna i rozumie zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości.

P6S_WK

ZPU_K1_W10

Absolwent zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności
intelektualnej.

P6S_WK

ZPU_K1_W11

Absolwent zna i rozumie zasady kierowania ludźmi w organizacji.

P6S_WG,
P6S_WK

ZPU_K1_W12

Absolwent zna i rozumie wybrane aspekty zarządzania publicznego w wybranych
organizacjach.

P6S_WG,
P6S_WK

ZPU_K1_W13

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu fakty, teorie, metody oraz
złożone zależności między nimi różnorodne, złożone uwarunkowania prowadzonej
działalności w zakresie zarządzania publicznego.

P6U_W

ZPU_K1_W14

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu złożone uwarunkowania
prowadzonej działalności w zakresie zarządzania publicznego.

P6U_W

Kod

Treść

PRK

ZPU_K1_U01

Absolwent potraﬁ formułować i analizować problemy badawcze wynikające z
omawianych zjawisk ekonomicznych, społecznych, środowiskowych i
organizacyjnych, przed którymi staje zarządzanie publiczne oraz dobierać
odpowiednie metody i narzędzia ich rozwiązania, wykorzystując dobór odpowiednich
źródeł informacji.

P6S_UW

Umiejętności

Efekty uczenia się
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Kod

Treść

PRK

ZPU_K1_U02

Absolwent potraﬁ wykorzystując posiadaną wiedzę z zakresu zarządzania
publicznego wytworzoną na gruncie nauk humanistycznych syntetyzować różne idee
i poglądy.

P6S_UW

ZPU_K1_U03

Absolwent potraﬁ wykorzystując swoją wiedzę, posługując się technikami
informacyjno-komunikacyjnymi (ICT) w innowacyjny sposób rozwiązywać złożone i
nietypowe zadania.

P6S_UW

ZPU_K1_U04

Absolwent potraﬁ uczestniczyć w różnych formach partycypacji społecznej,
prowadzenia debaty i prezentowania własnego punktu widzenia.

P6S_UK

ZPU_K1_U05

Absolwent potraﬁ planować i organizować pracę samodzielną oraz w zespole.

P6S_UO

ZPU_K1_U06

Absolwent potraﬁ posługiwać́ się̨ językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego
Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

P6S_UK

ZPU_K1_U07

Absolwent potraﬁ posługiwać się specjalistyczną terminologią w trakcie dyskusji.

P6S_UK

ZPU_K1_U08

Absolwent potraﬁ planować i organizować proces własnego uczenia się.

P6S_UU

ZPU_K1_U09

Absolwent potraﬁ samodzielnie przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację
wybranych wytworów kultury z zakresu zarządzania publicznego wytworzonych na
gruncie nauk społecznych i humanistycznych.

P6S_UW

ZPU_K1_U10

Absolwent potraﬁ innowacyjnie wykonywać zadania oraz rozwiązywać złożone i
nietypowe problemy w zmiennych i nie w pełni przewidywalnych warunkach.

P6U_U

ZPU_K1_U11

Absolwent potraﬁ samodzielnie planować własne uczenie się przez całe życie
komunikować się z otoczeniem.

P6U_U

ZPU_K1_U12

Absolwent potraﬁ uzasadniać swoje stanowisko.

P6U_U

Kompetencje społeczne
Kod

Treść

PRK

ZPU_K1_K01

Absolwent jest gotów do krytycznego obioru i analizy przedstawianych mu treści.

P6S_KK

ZPU_K1_K02

Absolwent jest gotów do wykorzystania posiadanej wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych.

P6S_KK

ZPU_K1_K03

Absolwent jest gotów do podejmowania działania i inspirowania innych do działania
na rzecz lokalnych społeczności i interesu publicznego.

P6S_KO

ZPU_K1_K04

Absolwent jest gotów do przedsiębiorczego działania.

P6S_KO

ZPU_K1_K05

Absolwent jest gotów do świadomego przestrzegania i propagowania etycznej
P6S_KR
postawy i wrażliwości społecznej w ramach pełnionych ról zawodowych i społecznych.

ZPU_K1_K06

Absolwent jest gotów do kultywowania i upowszechniania wzorów właściwego
postępowania w środowisku pracy i poza nim.

P6U_K

ZPU_K1_K07

Absolwent jest gotów do samodzielnego podejmowania decyzji, krytycznej oceny
działań własnych, działań zespołów, którymi kieruje i organizacji, w których
uczestniczy, przyjmowania odpowiedzialności za skutki tych działań.

P6U_K

ZPU_K1_K08

Absolwent jest gotów do przyjmowania odpowiedzialności za skutki podejmowanych
działań.

P6U_K

Efekty uczenia się
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Plany studiów
Przedmioty fakultatywne realizowane są na II i III roku studiów.

Semestr 1
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Teoria organizacji, przedmiot modułu zajęć: grupy i struktury
społeczne

15

1,0

zaliczenie

O

Teoria organizacji, przedmiot modułu zajęć: nauka o organizacji

30

4,0

egzamin

O

Teoria organizacji, przedmiot modułu zajęć: współczesne organizacje
formalne i nieformalne

15

1,0

zaliczenie

O

Problemy współczesnego świata

45

6,0

zaliczenie

O

Wiedza o państwie, przedmiot modułu zajęć: państwo i polityka

15

1,0

egzamin

O

Wiedza o państwie, przedmiot modułu zajęć: system politycznoinstytucjonalny w Polsce

15

1,0

zaliczenie

O

Wiedza o państwie, przedmiot modułu zajęć: administracja publiczna
w Polsce

15

2,0

egzamin

O

Podstawy nauk humanistycznych i społecznych, przedmiot modułu
zajęć: ﬁlozoﬁa

15

2,0

egzamin

O

Podstawy nauk humanistycznych i społecznych, przedmiot modułu
zajęć: psychologia

30

3,0

egzamin

O

Technologia informacyjna - ECDL

30

3,0

zaliczenie

O

Wychowanie ﬁzyczne

30

-

zaliczenie

O

Prawo, przedmiot modułu zajęć: podstawy prawa

30

3,0

egzamin

O

Ekonomia i ﬁnanse, przedmiot modułu zajęć: mikroekonomia

30

3,0

egzamin

O

BHK

4

-

zaliczenie

O

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Ekonomia i ﬁnanse, przedmiot modułu zajęć: makroekonomia

30

3,0

egzamin

O

Ekonomia i ﬁnanse, przedmiot modułu zajęć: podstawy ﬁnansów

30

3,0

egzamin

O

Zarządzanie, przedmiot modułu zajęć: działanie/ nauka o działaniu

15

1,0

zaliczenie

O

Zarządzanie, przedmiot modułu zajęć: podstawy zarządzania

45

4,0

egzamin

O

Zarządzanie, przedmiot modułu zajęć: współczesne metody
zarządzania organizacjami

15

1,0

zaliczenie

O

Prawo, przedmiot modułu zajęć: prawo administracyjne

30

3,0

egzamin

O

Prawo, przedmiot modułu zajęć: prawo pracy

15

1,0

egzamin

O

Prawo, przedmiot modułu zajęć: KPA

15

2,0

egzamin

O

Przedmiot

Semestr 2
Przedmiot
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Marketing i budowanie relacji z otoczeniem

30

3,0

egzamin

O

Etyka w sferze publicznej

30

2,0

egzamin

O

Ochrona własności intelektualnej, przedmiot modułu zajęć Etyka w
sferze publicznej:

15

2,0

zaliczenie

O

Wychowanie ﬁzyczne

30

-

zaliczenie

O

Podstawy nauk humanistycznych i społecznych, przedmiot modułu
zajęć: logika

15

2,0

egzamin

O

Podstawy nauk humanistycznych i społecznych, przedmiot modułu
zajęć: socjologia

30

3,0

egzamin

O

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Badania humanistyczne i społeczne w teorii i praktyce, przedmiot
modułu zajęć: metody badań jakościowych i ilościowych

30

3,0

zaliczenie

O

Badania humanistyczne i społeczne w teorii i praktyce, przedmiot
modułu zajęć: projekt społeczny – badania w działaniu

45

6,0

zaliczenie

O

Zarządzanie w sferze publicznej, przedmiot modułu zajęć: instytucje
polskie, europejskie i międzynarodowe

15

1,0

egzamin

O

Zarządzanie w sferze publicznej, przedmiot modułu zajęć:
zarządzanie publiczne oraz metody i techniki zarządzania
publicznego

45

5,0

egzamin

O

Zarządzanie w sferze publicznej, przedmiot modułu zajęć: strategie i
polityki publiczne

15

2,0

egzamin

O

Zarządzanie w sferze publicznej, przedmiot modułu zajęć: polityki
publiczne UE

15

1,0

egzamin

O

Rachunkowość

30

3,0

egzamin

O

Język angielski

60

-

zaliczenie

O

Przedmiot

Semestr 3
Przedmiot

Grupa zajęć fakultatywnych

O

Należy wybrać po dwa przedmioty fakultatywne do realizacji w semestrze 3 i 4 oraz po dwa przedmioty fakultatywne do
realizacji w semestrze 5 i 6.
Komunikacja społeczna i media społecznościowe

45

5,0

egzamin

F

Kultura i antropologia organizacji

45

5,0

egzamin

F

Zarządzanie jakością

45

5,0

egzamin

F

Ekonomia społeczna i spółdzielczość

45

5,0

egzamin

F

Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym (samorząd
terytorialny)

45

5,0

egzamin

F

CSR i zarządzanie zaufaniem

45

5,0

zaliczenie

F

Opinia publiczna i elementy medioznawstwa

45

5,0

egzamin

F

Standardy dyplomacji i etykiety

45

5,0

egzamin

F

Plany studiów
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Semestr 4
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Zarządzanie w sferze społecznej, przedmiot modułu zajęć:
współczesne społeczeństwo obywatelskie

15

2,0

egzamin

O

Zarządzanie w sferze społecznej, przedmiot modułu zajęć: ruchy
społeczne

15

1,0

egzamin

O

Zarządzanie w sferze społecznej, przedmiot modułu zajęć:
zarządzanie organizacjami pozarządowymi

30

3,0

zaliczenie

O

Zarządzanie w sferze społecznej, przedmiot modułu zajęć:
partycypacja publiczna oraz współpraca między sektorem publicznym 30
a organizacjami pozarządowymi

3,0

zaliczenie

O

Ludzie w organizacji, przedmiot modułu zajęć: kierowanie ludźmi w
organizacji

30

3,0

egzamin

O

Ludzie w organizacji, przedmiot modułu zajęć: psychologia w
zarządzaniu

30

3,0

egzamin

O

Język angielski

60

4,0

egzamin

O

Przedmiot

Grupa zajęć fakultatywnych

O

Należy wybrać po dwa przedmioty fakultatywne do realizacji w semestrze 3 i 4 oraz po dwa przedmioty fakultatywne do
realizacji w semestrze 5 i 6.
Demograﬁa i geograﬁa ekonomiczna

45

5,0

egzamin

F

Współczesne koncepcje zarządzania w organizacjach publicznych

45

5,0

egzamin

F

Prawa człowieka i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

45

5,0

egzamin

F

Audyt i kontrola zarządcza w sektorze publicznym

45

5,0

egzamin

F

Zarządzanie międzykulturowe

45

5,0

egzamin

F

Gospodarowanie przestrzenią i smart city

45

5,0

egzamin

F

Fundraising, crowdsourcing i crowdfunding

45

5,0

egzamin

F

Współczesne ruchy społeczne – kontrola obywatelska i watch
dogs

45

5,0

egzamin

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Zarządzanie publiczne w praktyce, przedmiot modułu zajęć:
zarządzanie projektami

30

3,0

zaliczenie

O

Zarządzanie publiczne w praktyce, przedmiot modułu zajęć:
planowanie i zarządzanie strategiczne

30

4,0

egzamin

O

Zarządzanie publiczne w praktyce, przedmiot modułu zajęć:
zarządzanie ﬁnansami publicznymi

30

3,0

egzamin

O

Innowacje w zarządzaniu publicznym, przedmiot modułu zajęć: IT w
zarządzaniu publicznym

15

2,0

zaliczenie

O

Semestr 5
Przedmiot

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Innowacje w zarządzaniu publicznym, przedmiot modułu zajęć:
przedsiębiorczość publiczna

30

2,0

egzamin

O

Innowacje w zarządzaniu publicznym, przedmiot modułu zajęć:
innowacje społeczne i organizacyjne

30

2,0

egzamin

O

Seminarium dyplomowe

45

5,0

zaliczenie

F

Przedmiot

Grupa zajęć fakultatywnych

O

Należy wybrać po dwa przedmioty fakultatywne do realizacji w semestrze 3 i 4 oraz po dwa przedmioty fakultatywne do
realizacji w semestrze 5 i 6.
Komunikacja społeczna i media społecznościowe

45

5,0

egzamin

F

Kultura i antropologia organizacji

45

5,0

egzamin

F

Zarządzanie jakością

45

5,0

egzamin

F

Ekonomia społeczna i spółdzielczość

45

5,0

egzamin

F

Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym (samorząd
terytorialny)

45

5,0

egzamin

F

CSR i zarządzanie zaufaniem

45

5,0

zaliczenie

F

Opinia publiczna i elementy medioznawstwa

45

5,0

egzamin

F

Standardy dyplomacji i etykiety

45

5,0

egzamin

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Przywództwo i zmiana w organizacji, przedmiot modułu zajęć:
zarządzanie i przewodzenie zmianom w organizacjach publicznych

30

3,0

egzamin

O

Przywództwo i zmiana w organizacji, przedmiot modułu zajęć:
organizacyjne uczenie się i zarządzanie wiedzą

30

3,0

egzamin

O

Przywództwo i zmiana w organizacji, przedmiot modułu zajęć:
myślenie i działanie kreatywne

30

3,0

zaliczenie

O

Seminarium dyplomowe

45

10,0

zaliczenie

F

Semestr 6
Przedmiot

Grupa zajęć fakultatywnych

O

Należy wybrać po dwa przedmioty fakultatywne do realizacji w semestrze 3 i 4 oraz po dwa przedmioty fakultatywne do
realizacji w semestrze 5 i 6.
Demograﬁa i geograﬁa ekonomiczna

45

5,0

egzamin

F

Współczesne koncepcje zarządzania w organizacjach publicznych

45

5,0

egzamin

F

Prawa człowieka i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

45

5,0

egzamin

F

Audyt i kontrola zarządcza w sektorze publicznym

45

5,0

egzamin

F

Zarządzanie międzykulturowe

45

5,0

egzamin

F

Gospodarowanie przestrzenią i smart city

45

5,0

egzamin

F

Fundraising, crowdsourcing i crowdfunding

45

5,0

egzamin

F

Plany studiów
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Przedmiot
Współczesne ruchy społeczne – kontrola obywatelska i watch
dogs

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

45

5,0

egzamin

F

O - obowiązkowy
F - fakultatywny

Plany studiów
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Sylabusy

Karta tytułowa - Sylabusy
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Teoria organizacji, przedmiot modułu zajęć: grupy i struktury społeczne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cd414f022707

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawami wiedzy o organizacji, procesach organizowania,
podstawowymi typami i formami organizacyjnymi oraz współczesnymi problemami organizacji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu sposobów
zorganizowanego działania formalnych i nieformalnych ZPU_K1_W04
grup i społeczeństw.

zaliczenie na ocenę
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W2

posiada pogłębioną wiedzę z zakresu wybranych
aspektów zarządzania publicznego w wybranych
organizacjach.

ZPU_K1_W12

zaliczenie na ocenę

W3

ma pogłębioną wiedzę na temat zastosowania
wybranych zaawansowanych metod analizy
i interpretacji zjawisk w obszarze zarządzania
publicznego w ujęciu wybranych teorii i szkół
badawczych.

ZPU_K1_W08

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ wykorzystując posiadaną wiedzę z zakresu
zarządzania publicznego wytworzoną na gruncie nauk
humanistycznych syntetyzować różne idee i poglądy.

ZPU_K1_U02

zaliczenie na ocenę

U2

potraﬁ wykorzystując swoją wiedzę, posługując się
technikami informacyjno-komunikacyjnymi (ICT)
w innowacyjny sposób rozwiązywać złożone
i nietypowe zadania.

ZPU_K1_U03

zaliczenie na ocenę

U3

potraﬁ posługiwać się specjalistyczną terminologią
w trakcie dyskusji.

ZPU_K1_U07

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

jest przygotowany do krytycznego obioru i analizy
przedstawianych mu treści.

ZPU_K1_K01

zaliczenie na ocenę

K2

uznaje znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów
poznawczych i praktycznych.

ZPU_K1_K02

zaliczenie na ocenę

K3

jest świadomy potrzeby przestrzegania
i propagowania etycznej postawy i wrażliwości
społecznej w ramach pełnionych ról zawodowych
i społecznych.

ZPU_K1_K05

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

przygotowanie do sprawdzianu

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Społeczne podstawy organizowania: od wielości jednostek do grup i struktur
społecznych.

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2, K3

2.

Procesy organizacyjne i organizowanie. Typy i formy organizacyjne.

W1, W3, U1, U2, U3, K1,
K2, K3

3.

Współczesne organizacje formalne i nieformalne.

W1, U1, U2, U3, K1, K2,
K3

4.

Tożsamość i historia teorii organizacji.

W2, W3, U1, U2, U3, K1,
K2, K3

5.

Podejście systemowe w teorii organizacji.

W2, W3, U1, U2, U3, K1,
K2, K3

6.

Konstruktywistyczne ujęcie organizacji.

W2, W3, U1, U2, U3, K1,
K2, K3

7.

Granice organizacji. Otoczenie organizacji jako źródło szans i zagrożeń.

W1, W3, U1, U2, U3, K1,
K2, K3

8.

Budowa potencjału społecznego organizacji.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza
przypadków, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Teoria organizacji, przedmiot modułu zajęć: nauka o organizacji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cd414f04a600

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z podstawowymi elementami teorii organizacji i zarządzania z uwzględnieniem
wewnętrznej i zewnętrznej perspektywy funkcjonowania organizacji oraz podstawowych narzędzi
wykorzystywanych w zarządzaniu organizacjami publicznymi

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

posiada zaawansowaną wiedzę dotyczącą miejsca
i znaczenia zarządzania publicznego na gruncie nauk
humanistycznych, aktualnego stanu i kierunków
rozwoju

ZPU_K1_W01

egzamin pisemny

ZPU_K1_U02

egzamin pisemny

ZPU_K1_K02

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ wykorzystując posiadaną wiedzę z zakresu
zarządzania publicznego wytworzoną na gruncie nauk
humanistycznych syntetyzować różne idee i poglądy

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

uznaje znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów
poznawczych i praktycznych

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przeprowadzenie badań literaturowych

20

przygotowanie do egzaminu

50

przygotowanie do zajęć

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Teorie organizacji a nauki o zarządzaniu.

W1

2.

Otoczenie organizacji.

W1

3.

Osobliwość teorii zarządzania - tożsamość, paradygmaty, ontologia,
epistemologia, aksjologia,metafory

W1, U1

4.

Podejście systemowe, zasobowe, sieciowe

W1

5.

Granice organizacji

W1

6.

Teorie równowagi organizacyjnej

W1

7.

Racjonalność działań w organizacji: cele działania, decyzje i ich ograniczenia

U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków,
metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Test wiedzy

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Teoria organizacji, przedmiot modułu zajęć: współczesne organizacje
formalne i nieformalne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cd414f070463

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawami wiedzy o organizacji, procesach organizowania,
podstawowymi typami i formami organizacyjnymi oraz współczesnymi problemami organizacji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu sposobów
zorganizowanego działania formalnych i nieformalnych ZPU_K1_W04
grup i społeczeństw.

zaliczenie na ocenę

W2

posiada pogłębioną wiedzę z zakresu wybranych
aspektów zarządzania publicznego w wybranych
organizacjach.

ZPU_K1_W12

zaliczenie na ocenę

W3

ma pogłębioną wiedzę na temat zastosowania
wybranych zaawansowanych metod analizy
i interpretacji zjawisk w obszarze zarządzania
publicznego w ujęciu wybranych teorii i szkół
badawczych.

ZPU_K1_W12

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ wykorzystując posiadaną wiedzę z zakresu
zarządzania publicznego wytworzoną na gruncie nauk
humanistycznych syntetyzować różne idee i poglądy.

ZPU_K1_U02

zaliczenie na ocenę

U2

potraﬁ wykorzystując swoją wiedzę, posługując się
technikami informacyjno-komunikacyjnymi (ICT)
w innowacyjny sposób rozwiązywać złożone
i nietypowe zadania.

ZPU_K1_U03

zaliczenie na ocenę

U3

potraﬁ posługiwać się specjalistyczną terminologią
w trakcie dyskusji.

ZPU_K1_U12

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

jest przygotowany do krytycznego obioru i analizy
przedstawianych mu treści.

ZPU_K1_K01

zaliczenie na ocenę

K2

uznaje znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów
poznawczych i praktycznych.

ZPU_K1_K02

zaliczenie na ocenę

K3

jest świadomy potrzeby przestrzegania
i propagowania etycznej postawy i wrażliwości
społecznej w ramach pełnionych ról zawodowych
i społecznych.

ZPU_K1_K05

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

15

przygotowanie do zajęć

5

przygotowanie projektu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Społeczne podstawy organizowania: od wielości jednostek do grup i struktur
społecznych

W1, W3, U1, U2, U3, K1,
K2, K3

2.

Tożsamość i historia teorii organizacji

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2, K3

3.

Podejście systemowe w teorii organizacji

W2, W3, U1, U2, U3, K1,
K2, K3

4.

Konstruktywistyczne ujęcie organizacji

W3, U1, U2, U3, K1, K2,
K3

5.

Teorie równowagi organizacyjnej

W3, U1, U2, U3, K1, K2,
K3

6.

Granice organizacji. Otoczenie organizacji jako źródło szans i zagrożeń

W1, W3, U1, U2, U3, K1,
K2, K3

7.

Procesy organizacyjne i organizowanie

W1, W3, U1, U2, U3, K1,
K2, K3

8.

Racjonalność jako efekt organizowania

W1, U1, U2, U3, K1, K2,
K3

9.

Skuteczność i elastyczność a łagodzenie napięć jako problemy współczesnych
procesów organizacyjnych

W1, U1, U2, U3, K1, K2,
K3

10.

Role i funkcje organizacyjne. Dynamiczne dobieranie talentów

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2, K3

11.

Infrastruktura techniczna i informatyczna w służbie organizacji

W1, W3, U1, U2, U3, K1,
K2, K3

12.

Zarządzanie wiedzą i komunikacja w organizacji

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2, K3

13.

Budowa potencjału społecznego organizacji

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2, K3

14.

Innowacje i przedsiębiorczość w organizacji

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

15.

Organizacje wobec wyzwań zarządzania międzykulturowego

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2, K3

16.

Przeszkody w tworzeniu wartości w organizacji

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

17.

Typy i formy organizacyjne

W1, U1, U2, U3, K1, K2,
K3

18.

Współczesne organizacje formalne i nieformalne

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

19.

Wirtualizacja organizacji

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2, K3

20.

Sieci i współpraca międzyorganizacyjna

W1, W3, U1, U2, U3, K1,
K2, K3

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

1. Aktywne uczestniczenie w zajęciach (w tym realizacja zadań
wspierających cykl aktywnego uczenia się) 2. Przygotowanie i złożenie
zaliczenie na ocenę projektu według wytycznych otrzymywanych systematycznie na
kolejnych zajęciach; prezentacja i obrona projektu. 3. Zaliczenie pisemne
na podstawie materiałów z zajęć i literatury podstawowej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Problemy współczesnego świata
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZPU00S.100.5cd3d178f32f8.19

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z globalnymi problemami związanymi z obecnym stanem środowiska przyrodniczego

C2

Zapoznanie studentów ze współczesnymi problemami społecznymi

C3

Zapoznanie studentów z problemami współczesnych systemów edukacyjnych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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zna przyczyny i skutki ekonomiczne, społeczne,
środowiskowe i kulturowe rozwoju współczesnej
cywilizacji w kontekście lokalnym i globalnym

W1

ZPU_K1_W02

zaliczenie pisemne

ZPU_K1_U01,
ZPU_K1_U12

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
posiada umiejętność formułowania i analizowania
problemów badawczych wynikających z omawianych
zjawisk ekonomicznych, społecznych, środowiskowych
i organizacyjnych, przed którymi staje zarządzanie
publiczne oraz dobierać odpowiednie metody
i narzędzia ich rozwiązania, wykorzystując dobór
odpowiednich źródeł informacji

U1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

90

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
165

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego w Polsce i na świecie, zmiany
ekosystemów, klimatyczne i demograﬁczne etc.

W1, U1

2.

Szkoła wobec wyzwań współczesności

W1, U1

3.

Problemy społeczne i mechanizmy ich powstawania

W1, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe, praca w
grupach, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne

29 / 237

Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Wiedza o państwie, przedmiot modułu zajęć: państwo i polityka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cd414f0c3589

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zrozumienie podstawowych pojęć i teorii politycznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student rozumie podstawowe pojęcia stosowane
w analizie politycznej, zna elementarne teorie z tej
dziedziny.

ZPU_K1_W02,
ZPU_K1_W03,
ZPU_K1_W04,
ZPU_K1_W05,
ZPU_K1_W13,
ZPU_K1_W14

egzamin pisemny

ZPU_K1_U01,
ZPU_K1_U02,
ZPU_K1_U07

egzamin pisemny

ZPU_K1_K01,
ZPU_K1_K02,
ZPU_K1_K03

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

stosować główne pojęcia nauk politycznych
i przeprowadzać analizę sytuacji politycznej.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student jest przygotowany do uczestnictwa w debacie
publicznej.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

przygotowanie do egzaminu

10

uczestnictwo w egzaminie

1

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
26

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Klasyﬁkacja systemów politycznych: liberalna demokracja i ustroje autorytarne.
2. Konstytucjonalizm: model parlamentarno - gabinetowy i prezydencki.
3. Polski model ustrojowy.
4. Partie polityczne i ich funkcje w systemie politycznym.
5. Systemy partyjne a prawo wyborcze.
6. Grupy nacisku i ich rola w polityce.
7. Rządzenie światowe a państwa narodowe.
8. Zmiana polityczna, proces modernizacji, rewolucje i kryzysy polityczne.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, metody e-learningowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
test pisemny

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Wiedza o państwie, przedmiot modułu zajęć: system politycznoinstytucjonalny w Polsce
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cd414f0e868e

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zrozumienie systemu polityczno-społecznego w Polsce.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student rozumie funkcjonowanie polskiego systemu
politycznego w kontekście współzależności
międzynarodowej.

ZPU_K1_W01,
ZPU_K1_W02,
ZPU_K1_W03,
ZPU_K1_W14

zaliczenie pisemne

ZPU_K1_U01,
ZPU_K1_U02,
ZPU_K1_U07

zaliczenie pisemne

ZPU_K1_K01,
ZPU_K1_K02

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

rozpoznać zasady polskiego ustroju państwowego
i procesu podejmowania decyzji politycznych.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student jest przygotowany do debaty publicznej.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

przygotowanie do egzaminu

10

uczestnictwo w egzaminie

1

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

4

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Polska w sieci organizacji międzynarodowych.
2. Proces prawodawczy w RP.
3. Rząd i administracja centralna, służba cywilna.
4. Budżet państwa i fundusze publiczne - główne narzędzie polityki.
5. Partie polityczne i procedury wyborcze.
6. Grupy nacisku, związki zawodowe, dialog społeczny.
7. Samorząd terytorialny.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, metody e-learningowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
test pisemny

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy

36 / 237

Wiedza o państwie, przedmiot modułu zajęć: administracja publiczna
w Polsce
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cd414f11d5d2

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest umożliwienie studentom opanowania przez nich podstawowej wiedzy z zakresu organizacji
i zasad funkcjonowania administracji publicznej, jej roli w życiu społeczno-gospodarczym. Ogólne przygotowanie
do działalności praktycznej oraz ogólny rozwój zdolności poznawczych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zasady organizacji administracji publicznej i zasad jej
funkcjonowania, relacje pomiędzy organizacjami
wchodzącymi w skład administracji publicznej
a innymi instytucjami. Zna i rozumie podstawowe
metody rozwiązywania problemów zarządzania
w organizacjach należących do administracji
publicznej.

ZPU_K1_W12

egzamin pisemny

ZPU_K1_U01

egzamin pisemny

ZPU_K1_K02

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

zastosować w praktyce wybrane elementy wiedzy
związanej z funkcjonowaniem administracji publicznej.
Potraﬁ formułować i analizować proste problemy
badawcze w celu rozwiązywania praktycznych
problemów występujących w organizacji należącej
do administracji publicznej. Posługuje się kluczowymi
normami i standardami dotyczącymi organizacji
należących do administracji publicznej.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

do zdobywania i doskonalenia wiedzy.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

przygotowanie do egzaminu

44

uczestnictwo w egzaminie

1

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pojęcie administracji publicznej oraz pojęcie organu, aparatu pomocniczego;
źródła prawa administracyjnego

W1

2.

Organizacja administracji publicznej; Sfery ingerencji administracji publicznej;
Majątek publiczny

W1

3.

Sprawność działania administracji publicznej; Zasady działania administracji
publicznej

W1, U1, K1

4.

Kontrola administracji publicznej

W1, U1, K1

5.

Patologie administracji publicznej. Kierunki przeciwdziałania

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Egzamin w formie pisemnej. Przewiduje się pytania otwarte i zamknięte.
Prawidłowa odpowiedź na pytanie zamknięte 1 punkt. Prawidłowa
odpowiedź na pytanie otwarte do 3 punktów. Warunkiem zdania egzaminu
jest uzyskanie 51 całkowitej liczby punktów. Obowiązuje następująca
skala ocen (1-100 pkt.): • 0-50 pkt. – ocena ndst • 51-60 pkt. – ocena dst
• 61-70 pkt. – ocena + dst • 71-82 pkt. – ocena db • 83-93 pkt. – ocena +
db • 94-100 pkt. – ocena bdb II termin. Warunki zaliczenia przedmiotu
takie jak w I terminie.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ogólna znajomość zasad funkcjonowania państwa i jego instytucji

Sylabusy
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Podstawy nauk humanistycznych i społecznych, przedmiot modułu zajęć:
ﬁlozoﬁa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cd414f147301

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 9, ćwiczenia: 6

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie uczestników zajęć z wyborem zagadnień ﬁlozoﬁcznych istotnych dla współczesnego człowieka

C2

uświadomienie uczestnikom wpływu ﬁlozoﬁcznych postaw na wybór paradygmatu, metodologii oraz
wartościowania w sprawach publicznych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

idee i argumenty wybranych klasycznych autorów
ﬁlozoﬁcznych odnoszące się do sfery publicznej

ZPU_K1_W01,
ZPU_K1_W13,
ZPU_K1_W14

esej, prezentacja

W2

podstawową terminologię ﬁlozoﬁczną w języku
polskim

ZPU_K1_W01,
ZPU_K1_W13

esej, prezentacja

W3

najważniejsze kierunki rozwoju współczesnej ﬁlozoﬁi

ZPU_K1_W01,
ZPU_K1_W13

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

syntetyzować różne idee i poglądy na wybrane
zagadnienia ﬁlozoﬁczne, identyﬁkując ich kluczowe
tezy i założenia

ZPU_K1_U02,
ZPU_K1_U07,
ZPU_K1_U12

esej, prezentacja

U2

konstruować krytyczne argumenty i uzasadniać swoje
stanowisko

ZPU_K1_U02,
ZPU_K1_U07,
ZPU_K1_U12

esej, prezentacja

U3

poprawnie stosować poznaną terminologię ﬁlozoﬁczną

ZPU_K1_U02,
ZPU_K1_U07

esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

konstruktywnej krytyki uogólnień w świetle
dostępnych świadectw

ZPU_K1_K01

esej, prezentacja

K2

zmiany opinii w świetle dostępnych danych
i argumentów

ZPU_K1_K01

esej, prezentacja

K3

przestrzegania i propagowania etycznej postawy
w sferze publicznej

ZPU_K1_K05

esej, prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

9

ćwiczenia

6

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

przygotowanie do zajęć

10

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

przygotowanie referatu

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Prawda: Skąd wiemy czym jest?

W1, W2, W3

2.

Rzeczywistość: Skąd wiemy to co wiemy?

W1, W2, W3, U1, U2, U3

3.

Człowiek: Kim jestem?

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

4.

Dobro: Jak nie zmarnować życia sobie i innym?

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

5.

Bóg: Jeśli istnieje, skąd zło?

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

6.

Umysł: Czy dusza składa się z atomów?

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

7.

Nauka: Czy teorie muszą być „prawdziwe” żeby być dobre?

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

8.

Technologia: Jeżeli coś da się zrobić, to czy należy?

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

9.

Sens: Po co żyjemy?

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

wykład

esej, prezentacja

ćwiczenia

esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Lektura pierwszej części podręcznika pt. "Co to jest ﬁlozoﬁa" (Galarowicz, 1992, s. 1-140)

Sylabusy
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Podstawy nauk humanistycznych i społecznych, przedmiot modułu zajęć:
psychologia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cd414f16d455

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi psychologi. Po zakończonym kursie student
powinien swobodnie posługiwać się podstawowymi pojęciami oraz znać wybrane koncepcje i teorie z wyżej
zakreślonego obszaru, a także potraﬁć wykorzystywać je do diagnozowania i rozwiązywania problemów z zakresu
zarządzania

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zna i rozumie wybrane przyczyny i skutki
ekonomiczne, społeczne, środowiskowe i kulturowe
rozwoju współczesnej cywilizacji w kontekście
lokalnym i globalnym

ZPU_K1_W02,
ZPU_K1_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie

W2

zna i rozumie psychologiczne uwarunkowania relacji
społecznych i organizacyjnych wraz z rządzącymi
w nich prawidłowościami

ZPU_K1_W13

egzamin pisemny,
zaliczenie

W3

zna i rozumie podstawowe koncepcje człowieka oraz
ich praktyczne implikacje.

ZPU_K1_W11,
ZPU_K1_W13

egzamin pisemny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ prawidłowo stosować podstawowe pojęcia
z zakresu nauk humanistycznych i społecznych

ZPU_K1_U02,
ZPU_K1_U07

egzamin pisemny,
zaliczenie

U2

potraﬁ wykorzystując posiadaną wiedzę z zakresu
zarządzania publicznego wytworzoną na gruncie nauk
humanistycznych syntetyzować różne idee i poglądy

ZPU_K1_U02,
ZPU_K1_U07,
ZPU_K1_U09

egzamin pisemny,
zaliczenie

U3

potraﬁ planować i organizować pracę samodzielną
oraz w zespole

ZPU_K1_U05

egzamin pisemny,
zaliczenie

U4

potraﬁ posługiwać się specjalistyczną terminologią
psychologiczną w trakcie dyskusji

ZPU_K1_U07

egzamin pisemny,
zaliczenie

U5

potraﬁ samodzielnie przeprowadzić krytyczną analizę
i interpretację wybranych wytworów kultury z zakresu
zarządzania publicznego wytworzonych na gruncie
nauk humanistycznych

ZPU_K1_U09

egzamin pisemny,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

jest gotów do krytycznego odbioru i analizy
przedstawianych mu treści

ZPU_K1_K01

egzamin pisemny,
zaliczenie

K2

jest gotów do uznania znaczenie wiedzy
w rozwiązywaniu problemów poznawczych
i praktycznych

ZPU_K1_K02

egzamin pisemny,
zaliczenie

K3

jest gotów di przestrzegania i propagowania etycznej
postawy i wrażliwości społecznej w ramach pełnionych
ról zawodowych i społecznych

ZPU_K1_K05

egzamin pisemny,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

15

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do ćwiczeń

15

przygotowanie do egzaminu

15

przygotowanie do zajęć

13

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Psychologia jako nauka – historia psychologii jako nauki, jej cele, założenia oraz
obszary badań współczesnej psychologii

W1, U1, K1

2.

Przegląd podstawowych koncepcji psychologicznych – biologiczne,
behawiorystyczne, psychoanalityczne i humanistyczne wizje człowieka

W2, U1, K1

3.

Psychologia rozwoju człowieka – teorie i ich praktyczne konsekwencje

W3, U4, K2

4.

Biologiczne podstawy psychiki; biopsychologia; nauka o układzie nerwowym

W3, U4, K3

5.

Psychologia spostrzegania i przetwarzania informacji

W1, U2, K1

6.

Procesy poznawcze, myślenie, inteligencja

W2, U4, K2

7.

Psychologia uczenia się; pamięć

W2, U4, K2

8.

Motywacja – teorie motywacji

W2, U2, K3

9.

Emocje, stres i radzenie sobie ze stresem

W2, U3, K2, K3

10.

Teorie osobowości

W3, U3, K1

11.

Elementy psychologii społecznej

W2, W3, U4, K1

12.

Elementy psychopatologii

W3, U4, K1

13.

Zastosowania psychologii

W1, U3, U5, K1, K2, K3

14.

Psychologia organizacji

W2, U2, U3, K2

15.

Perspektywy rozwoju psychologii; najnowsze teorie i zastosowania

W2, U3, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, ćwiczenia przedmiotowe, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

egzamin pisemny z zakresu wykładu

ćwiczenia

zaliczenie

aktywny udział w zajęciach ćwiczeniowych

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Technologia informacyjna - ECDL
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cd414f1932fb

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Informatyka

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0611Obsługa i użytkowanie komputerów

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest : zapoznanie studentów z możliwościami oprogramowania wykorzystywanego w pracy biurowej i
w trakcie studiów oraz zdobycie przez nich umiejętności pozwalających samodzielnie przygotować prezentacje,
proste publikacje, graﬁki.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

opracowywania dokumentów z wykorzystaniem
różnych narzędzi informatycznych i różnych źródeł
informacji.

ZPU_K1_W09,
ZPU_K1_W10

projekt

ZPU_K1_U10,
ZPU_K1_U12

projekt

ZPU_K1_K01,
ZPU_K1_K02

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

umiejętność tworzenia prezentacji z wykorzystaniem
programów komputerowych.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

jest przygotowany do aktywnego funkcjonowania
w tworzącym się społeczeństwie informacyjnym.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie projektu

30

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawy. Informacja w Internecie - efektywne wyszukiwanie informacji w
Internecie. Biblioteki cyfrowe i inne zasoby danych bibliotecznych. Bazy danych
statystycznych. Bazy aktów prawnych. Informacja przestrzenna.

W1, U1, K1

2.

Prezentacje. Pokazy slajdów. Zasady przygotowywania prezentacji multimedialnej
w programach typy Power Point/Impress. Przygotowanie i prezentacja projektu na
zajęciach. Podstawy przygotowywania zooming presentatons - Prezi

W1, U1, K1

3.

Graﬁka rastrowa. Wprowadzenie do graﬁki rastrowej. Rozdzielczość, głębia koloru,
przestrzenie barw. Formaty zapisu graﬁki rastrowej. Podstawy pracy w programie
Gimp. Korekta zdjęć cyfrowych. Filtry, efekty artystyczne, wstawianie tekstu i
ścieżek. Eksport.

W1, U1, K1

4.

Arkusze kalkulacyjne - podstawy pracy w arkuszu kalkulacyjnym (Calc, pakiet
Open Oﬃce). Formuły, funkcje, odwołania, sortowanie i ﬁltrowanie danych,
wykresy.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
ćwiczenia laboratoryjne, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
ocena: średnia ważona: 40% oceny z ćwiczeń na zajęciach (średnia z
ocen), 60% ocena z zaliczenia końcowego

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Prawo, przedmiot modułu zajęć: podstawy prawa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cd414f1d0313

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, terminami prawnymi, instytucjami
i zasadami prawa, wprowadzenie studentów w prawniczy sposób analizowania i interpretowania rzeczywistości
społecznej oraz wykształcenie umiejętności rozumienia tekstów prawnych i prawniczych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zaawansowane zagadnienia z zakresu wiedzy
dotyczącej miejsca i znaczenia zarządzania
publicznego na gruncie nauk społecznych
i humanistycznych, aktualnego stanu i kierunków
rozwoju

ZPU_K1_W01

egzamin pisemny / ustny

W2

wybrane przyczyny i skutki ekonomiczne, społeczne,
środowiskowe i kulturowe rozwoju współczesnej
cywilizacji w kontekście lokalnym i globalnym

ZPU_K1_W02

egzamin pisemny / ustny

W3

wiodące współczesne koncepcje przywództwa
i zarządzania organizacjami z perspektywy nauk
społecznych i humanistycznych

ZPU_K1_W05

egzamin pisemny / ustny

W4

zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy
na temat prawnych i ﬁnansowych aspektów działania
organizacji

ZPU_K1_W06

egzamin pisemny / ustny

W5

zasady tworzenia i rozwoju różnych form
przedsiębiorczości

ZPU_K1_W09

egzamin pisemny / ustny

W6

podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności
intelektualnej

ZPU_K1_W10

egzamin pisemny / ustny

W7

w zaawansowanym stopniu fakty, teorie, metody oraz
złożone zależności między nimi różnorodne, złożone
uwarunkowania prowadzonej działalności w zakresie
zarządzania publicznego

ZPU_K1_W13

egzamin pisemny / ustny

U1

formułować i analizować problemy badawcze
wynikające z omawianych zjawisk ekonomicznych,
społecznych, środowiskowych i organizacyjnych, przed
którymi staje zarządzanie publiczne oraz dobierać
odpowiednie metody i narzędzia ich rozwiązania,
wykorzystując dobór odpowiednich źródeł informacji

ZPU_K1_U01

egzamin pisemny / ustny

U2

wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu
zarządzania publicznego wytworzoną na gruncie nauk
humanistycznych syntetyzować różne idee i poglądy

ZPU_K1_U02

egzamin pisemny / ustny

U3

uczestniczyć w różnych formach partycypacji
społecznej, prowadzenia debaty i prezentowania
własnego punktu widzenia

ZPU_K1_U04

egzamin pisemny / ustny

U4

samodzielnie przeprowadzić krytyczną analizę
i interpretację wybranych wytworów kultury z zakresu
zarządzania publicznego wytworzonych na gruncie
nauk społecznych i humanistycznych

ZPU_K1_U09

egzamin pisemny / ustny

U5

uzasadniać swoje stanowisko

ZPU_K1_U12

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznego obioru i analizy przedstawianych mu
treści

ZPU_K1_K01

egzamin pisemny / ustny

K2

wykorzystania posiadanej wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych

ZPU_K1_K02

egzamin pisemny / ustny

K3

podejmowania działania i inspirowania innych
do działania na rzecz lokalnych społeczności i interesu
publicznego

ZPU_K1_K03

egzamin pisemny / ustny

K4

świadomego przestrzegania i propagowania etycznej
postawy i wrażliwości społecznej w ramach pełnionych
ról zawodowych i społecznych

ZPU_K1_K05

egzamin pisemny / ustny

Sylabusy
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K5

kultywowania i upowszechniania wzorów właściwego
postępowania w środowisku pracy i poza nim

ZPU_K1_K06

egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przeprowadzenie badań literaturowych

10

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

analiza aktów normatywnych

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
87

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

zakres funkcjonowania administracji publicznej szczebla centralnego,
regionalnego oraz lokalnego

W2, W5, U1

2.

Podstawowe pojęcia prawa ( przepis prawny, normy prawa, stosunek prawny,
podmioty prawa);

W2, W5, U2

3.

Prawo a moralność;

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, U1, U2, U3, U4,
U5, K1, K2, K3, K4, K5

4.

Państwo i prawo, system prawny;

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, U1, U2, U3, U4,
U5, K1, K2

5.

W1, W2, W3, W4, W5,
Gałęzie prawa (prawo konstytucyjne prawo administracyjne, prawo cywilne, prawo
W6, W7, U1, U2, U3, U4,
karne, prawo handlowe, prawo pracy);
U5, K1, K2, K3, K4, K5

6.

Obowiązywanie prawa;

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, U1, U2, U3, U4,
U5, K1, K2, K3, K4, K5

7.

Przestrzeganie prawa i stosowanie prawa;

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, U1, U2, U3, U4,
U5, K1, K2, K3, K4, K5

Sylabusy
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8.

Idea państwa prawnego;

W2, W3, W4, W5, W6,
U1, U2, U5, K1

9.

Wykładnia przepisów prawnych;

W1, W2, W4, U1, U4, U5,
K1, K2

10.

Znajomość prawa;

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, U1, U2, U3, U4,
U5, K1, K2, K3, K4, K5

11.

Zadania i cechy prawa – kierunki rozwoju;

W2, W5, U1, U2, K1

12.

Prawo międzynarodowe a prawo krajowe;

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, U1, U2, U3, U4,
U5, K1, K2, K3, K4, K5

13.

Konstytucyjne podstawy wolności i praw człowieka;

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, U1, U2, U3, U4,
U5, K1, K2, K3, K4, K5

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków,
metody e-learningowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
pozytywnie napisany test

Wymagania wstępne i dodatkowe
BRAK

Sylabusy
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Ekonomia i ﬁnanse, przedmiot modułu zajęć: mikroekonomia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cd414f20564e

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0412Finanse, bankowość i ubezpieczenia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studenta z podstawami analizy mikroekonomicznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

w zaawansowanym stopniu złożone uwarunkowania
ekonomiczne prowadzonej działalności w zakresie
zarządzania publicznego.

ZPU_K1_W14

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne
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Umiejętności – Student potraﬁ:
formułować i analizować problemy badawcze
wynikające z omawianych zjawisk ekonomicznych.

U1

ZPU_K1_U01

egzamin pisemny

ZPU_K1_K01

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
absolwent jest gotów do krytycznego obioru i analizy
przedstawianych mu treści.

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

ćwiczenia

15

przeprowadzenie badań literaturowych

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przedmiot ekonomii, wybór ekonomiczny.

W1, U1, K1

2.

Równowaga rynkowa, popyt, podaż.

W1, U1, K1

3.

Teoria producenta.

W1, U1, K1

4.

Struktury rynkowe.

W1, U1, K1

5.

Teoria konsumenta.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, rozwiązywanie zadań,
ćwiczenia przedmiotowe, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

wykład

egzamin pisemny

ćwiczenia

zaliczenie pisemne

Sylabusy

Warunki zaliczenia przedmiotu
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Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Ekonomia i ﬁnanse, przedmiot modułu zajęć: makroekonomia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cd414f243071

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0412Finanse, bankowość i ubezpieczenia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami i koncepcjami teoretycznymi makroekonomii.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

zagadnienia z zakresu współczesnych systemów
gospodarczych.

ZPU_K1_W03

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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formułować i analizować problemy badawcze
wynikające z omawianych zjawisk ekonomicznych.

U1

ZPU_K1_U01

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

ZPU_K1_K01

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
absolwent jest gotów do krytycznego obioru i analizy
przedstawianych mu treści.

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

ćwiczenia

15

przeprowadzenie badań literaturowych

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wstęp do makroekonomii.

W1, U1, K1

2.

Rachunki makroekonomiczne.

W1, U1, K1

3.

Równowaga na rynku dóbr.

W1, U1, K1

4.

Równowaga na rynku pieniądza.

W1, U1, K1

5.

Powiązania rynku pieniądza i rynku dóbr.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

wykład

egzamin pisemny

ćwiczenia

zaliczenie pisemne

Sylabusy

Warunki zaliczenia przedmiotu
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Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Ekonomia i ﬁnanse, przedmiot modułu zajęć: podstawy ﬁnansów
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cd414f26a278

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0412Finanse, bankowość i ubezpieczenia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studenta z podstawami ﬁnansów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

zagadnienia z zakresu zaawansowane wiedzy
na temat ﬁnansowych aspektów działania organizacji.

ZPU_K1_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

uzasadniać swoje stanowisko.

ZPU_K1_U12

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

ZPU_K1_K01

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
krytycznego obioru i analizy przedstawianych mu
treści.

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

ćwiczenia

15

przeprowadzenie badań literaturowych

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Rynek ﬁnansowy i jego instrumenty

W1, U1, K1

2.

Rynek kapitałowy i jego instrumenty.

W1, U1, K1

3.

Spekulacja, instrumenty pochodne.

W1, U1, K1

4.

Giełdy.

W1, U1, K1

5.

Ocena opłacalności projektów inwestycyjnych.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, rozwiązywanie zadań,
ćwiczenia przedmiotowe, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

wykład

egzamin pisemny

ćwiczenia

zaliczenie pisemne

Sylabusy

Warunki zaliczenia przedmiotu
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Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Zarządzanie, przedmiot modułu zajęć: działanie/ nauka o działaniu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cd414f29346c

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów ze współczesnymi sposobami rozumienia działania zorganizowanego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

znajomość podstawowych teorii dotyczących
sposobów, efektów i przyczyn działania

ZPU_K1_W04

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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umiejętność planowania i organizowania procesu
własnego uczenia się

U1

ZPU_K1_U08

zaliczenie pisemne

ZPU_K1_K06

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

gotowość utrwalania wzorów działania

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

przygotowanie do egzaminu

5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

9

uczestnictwo w egzaminie

1

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Nauka o działaniu - podstawowe teorie. Działanie - przyczyny i skutki.
Komunikowanie się jako podstawa działania. Kultura organizacyjna jako
przestrzeń działania symbolicznego. Podstawy koncepcji tworzenia sensu K.
Weicka. Koncepcja sieci działań.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody elearningowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Ponad 50% punktów

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Zarządzanie, przedmiot modułu zajęć: podstawy zarządzania
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cd414f2ba30e

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przygotowanie studentów do rozumienia podstawowych mechanizmów zarządzania

C2

Rozwój podstawowych umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie zarządzania

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

wiedza o procesie zarządzania i jego
uwarunkowaniach

ZPU_K1_W05,
ZPU_K1_W11

egzamin pisemny
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

umiejętność dyskusji i argumentacji

ZPU_K1_U05,
ZPU_K1_U07,
ZPU_K1_U12

zaliczenie

ZPU_K1_K05,
ZPU_K1_K07,
ZPU_K1_K08

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

odpowiedzialność za zadania

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

15

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do ćwiczeń

15

uczestnictwo w egzaminie

2

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
112

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Szkoły i nurty zarządzania. Organizacja w otoczeniu jako obiekt zarządzania.
Istotna, znaczenie i sprawność zarządzania. Proces zarządzania i role
menedżerskie. Planowanie i podejmowanie decyzji. Organizowanie pracy i
struktury organizacyjne. Motywowanie. Przywództwo. Kontrola. Organizacyjne
komunikowanie się. Kultura organizacyjna. Zarządzanie zmianą. Etyczny kontekst
zarządzania.

W1

2.

Organizacja w otoczeniu jako obiekt zarządzania. Istotna, znaczenie i sprawność
zarządzania. Proces zarządzania i role menedżerskie. Planowanie i podejmowanie
decyzji. Organizowanie pracy i struktury organizacyjne. Motywowanie.
Przywództwo

U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe, ćwiczenia
przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Zaliczenie powyżej 50% liczby punktów

ćwiczenia

zaliczenie

ocena ciągła na ćwiczeniach

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Zarządzanie, przedmiot modułu zajęć: współczesne metody zarządzania
organizacjami
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cd414f2e2430

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest nabycie wiedzy w zakresie wybranych współczesnych koncepcji zarządzania.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zna wiodące współczesne koncepcje przywództwa
i zarządzania organizacjami z perspektywy nauk
społecznych i humanistycznych

ZPU_K1_W01,
ZPU_K1_W05

zaliczenie pisemne

ZPU_K1_U01,
ZPU_K1_U02

zaliczenie pisemne

ZPU_K1_K01,
ZPU_K1_K02

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ wykorzystując posiadaną wiedzę z zakresu
zarządzania publicznego wytworzoną na gruncie nauk
humanistycznych syntetyzować różne idee i poglądy

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

jest przygotowany do krytycznego obioru i analizy
przedstawianych mu treści, uznaje znaczenie wiedzy
w rozwiązywaniu problemów poznawczych
i praktycznych

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

przygotowanie do egzaminu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Procesowe koncepcje zarządzania. Zarządzanie jakością TQM
2. Lean Management
3. Zarządzanie wiedzą
4. Outsourcing i insourcing
5. Benchmarking
6. Controlling
7. Społeczna odpowiedzialność biznesu

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Uzyskanie min. 55 % punktów z pisemnego testu egzaminacyjnego
(maksymalna ilość punktów za test 100 pkt). Pisemny test egzaminacyjny
składający się z pytań testowych jednokrotnego wyboru, pytań otwartych,
zaliczenie pisemne pytań problemowych oraz pytań typu: prawda -fałsz. Dodatkowe 7
punktów za obecność na wykładach. Metoda ustalenie oceny: 0-54% niedostateczny (2) 55-64 – dostateczny (3) 65-74 – dostateczny plus (3,5)
75-84 – dobry (4) 85-94 – dobry plus (4,5) 95-100 – bardzo dobry (5)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Prawo, przedmiot modułu zajęć: prawo administracyjne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cd414f3168a3

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi instytucjami prawa administracyjnego
zobrazowanymi przykładami.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zaawansowane zagadnienia z zakresu wiedzy
dotyczącej miejsca i znaczenia zarządzania
publicznego na gruncie nauk społecznych
i humanistycznych, aktualnego stanu i kierunków
rozwoju

ZPU_K1_W01

zaliczenie na ocenę

W2

wiodące współczesne koncepcje przywództwa
i zarządzania organizacjami z perspektywy nauk
społecznych i humanistycznych

ZPU_K1_W05

zaliczenie na ocenę

W3

zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy
na temat prawnych i ﬁnansowych aspektów działania
organizacji

ZPU_K1_W06

zaliczenie na ocenę

W4

zasady tworzenia i rozwoju różnych form
przedsiębiorczości

ZPU_K1_W09

zaliczenie na ocenę

W5

podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności
intelektualnej

ZPU_K1_W10

zaliczenie na ocenę

W6

zasady kierowania ludźmi w organizacji

ZPU_K1_W11

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu
zarządzania publicznego wytworzoną na gruncie nauk
humanistycznych syntetyzować różne idee i poglądy

ZPU_K1_U02

zaliczenie na ocenę

U2

uczestniczyć w różnych formach partycypacji
społecznej, prowadzenia debaty i prezentowania
własnego punktu widzenia

ZPU_K1_U04

zaliczenie na ocenę

U3

planować i organizować pracę samodzielną oraz
w zespole

ZPU_K1_U05

zaliczenie na ocenę

U4

uzasadniać swoje stanowisko

ZPU_K1_U12

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznego obioru i analizy przedstawianych mu
treści

ZPU_K1_K01

zaliczenie na ocenę

K2

wykorzystania posiadanej wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych

ZPU_K1_K02

zaliczenie na ocenę

K3

przedsiębiorczego działania

ZPU_K1_K04

zaliczenie na ocenę

K4

świadomego przestrzegania i propagowania etycznej
postawy i wrażliwości społecznej w ramach pełnionych
ról zawodowych i społecznych

ZPU_K1_K05

zaliczenie na ocenę

K5

samodzielnego podejmowania decyzji, krytycznej
oceny działań własnych, działań zespołów, którymi
ZPU_K1_K07
kieruje i organizacji, w których uczestniczy,
przyjmowania odpowiedzialności za skutki tych działań

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do sprawdzianu

2

Sylabusy
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przygotowanie do egzaminu

25

przygotowanie do zajęć

10

analiza aktów normatywnych

15

konsultacje

3

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
85

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pojęcie prawa administracyjnego. Prawo administracyjne w demokratycznym
państwie prawnym. Problem kodyﬁkacji prawa administracyjnego.

W3, W5, U1

2.

Zasady prawa administracyjnego na tle ogólnych zasad prawa konstytucyjnego.
Rodzaje zasad. Zasady prawa administracyjnego na tle prawa europejskiego.

W3, U1, U4, K1

3.

Pojęcie stosunku administracyjno-prawnego. Elementy stosunku administracyjnoprawnego (podmiot, przedmiot, treść). Pojęcie kompetencji i właściwości.

W2, W3, W4, W6, U1, U2,
U4, K1, K2

4.

Źródła prawa administracyjnego. Pojęcie źródeł prawa administracyjnego. Rodzaje
źródeł prawa administracyjnego (Konstytucja, umowy międzynarodowe, ustawy,
rozporządzenia, akty prawa miejscowego, zarządzenia i inne akty prawa
wewnętrznego).

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U4, K1, K2,
K3

5.

Pojęcie klasyﬁkacji prawnych form działania administracji publicznej. Kryterium
władztwa i skutku prawnego. Zewnętrzne formy działania administracji publicznej
(akt normatywny, akt administracyjny, przyrzeczenie administracyjne, umowa,
porozumienie administracyjne, działania materialne). Wewnętrzne formy działania
administracji. Bezczynność i milczenie władzy, skutki.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, K1,
K2, K3, K4, K5

6.

Powiązania w sferze zewnętrznej (kierownictwo, nadzór, kontrola, koordynacja).
Pojęcie sfery zewnętrznej (zwierzchnictwo osobowe, pojęcie polecenia
służbowego, koordynacja i kooperacja w sferze zewnętrznej). Kontrola
wewnętrzna i audyt wewnętrzny.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, K1,
K2, K3

7.

Działy administracji rządowej a część szczegółowa w prawie administracyjnym.
Pojęcie działu administracji rządowej na tle innych reform administracji publicznej.
Rodzaje działów.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, K1,
K2

8.

Istota i organizacja sądownictwa administracyjnego, postępowanie przed sądami
administracyjnymi.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U4, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków,
rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, konsultacje

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
zaliczenie testu

Wymagania wstępne i dodatkowe
BRAK

Sylabusy
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Prawo, przedmiot modułu zajęć: prawo pracy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cd414f3430f2

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z podstawowymi normami regulującymi nawiązanie, trwania
i rozwiązanie stosunku pracy, nabycie umiejętności wykorzystywania teoretycznej wiedzy z prawa pracy
w praktyce, zrozumienie roli i sposobu funkcjonowania prawa pracy w społeczeństwie, Przedstawienie
najważniejszych problemów związanych z funkcjonowaniem poszczególnych instytucji prawa pracy.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zaawansowane zagadnienia z zakresu wiedzy
dotyczącej miejsca i znaczenia zarządzania
publicznego na gruncie nauk społecznych
i humanistycznych, aktualnego stanu i kierunków
rozwoju

ZPU_K1_W01

zaliczenie na ocenę

W2

wiodące współczesne koncepcje przywództwa
i zarządzania organizacjami z perspektywy nauk
społecznych i humanistycznych

ZPU_K1_W05

zaliczenie na ocenę

W3

zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy
na temat prawnych i ﬁnansowych aspektów działania
organizacji

ZPU_K1_W06

zaliczenie na ocenę

W4

zasady tworzenia i rozwoju różnych form
przedsiębiorczości

ZPU_K1_W09

zaliczenie na ocenę

W5

podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności
intelektualnej

ZPU_K1_W10

zaliczenie na ocenę

W6

zasady kierowania ludźmi w organizacji

ZPU_K1_W11

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu
zarządzania publicznego wytworzoną na gruncie nauk
humanistycznych syntetyzować różne idee i poglądy

ZPU_K1_U02

zaliczenie na ocenę

U2

uczestniczyć w różnych formach partycypacji
społecznej, prowadzenia debaty i prezentowania
własnego punktu widzenia

ZPU_K1_U04

zaliczenie na ocenę

U3

planować i organizować pracę samodzielną oraz
w zespole

ZPU_K1_U05

zaliczenie na ocenę

U4

uzasadniać swoje stanowisko

ZPU_K1_U12

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznego obioru i analizy przedstawianych mu
treści

ZPU_K1_K01

zaliczenie na ocenę

K2

wykorzystania posiadanej wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych

ZPU_K1_K02

zaliczenie na ocenę

K3

przedsiębiorczego działania

ZPU_K1_K04

zaliczenie na ocenę

K4

świadomego przestrzegania i propagowania etycznej
postawy i wrażliwości społecznej w ramach pełnionych
ról zawodowych i społecznych

ZPU_K1_K05

zaliczenie na ocenę

K5

kultywowania i upowszechniania wzorów właściwego
postępowania w środowisku pracy i poza nim

ZPU_K1_K06

zaliczenie na ocenę

K6

samodzielnego podejmowania decyzji, krytycznej
oceny działań własnych, działań zespołów, którymi
ZPU_K1_K07
kieruje i organizacji, w których uczestniczy,
przyjmowania odpowiedzialności za skutki tych działań

zaliczenie na ocenę

K7

przyjmowania odpowiedzialności za skutki
podejmowanych działań

zaliczenie na ocenę

ZPU_K1_K08

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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wykład

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

uczestnictwo w egzaminie

1

analiza aktów normatywnych

7

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
28

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

I. Ogólna charakterystyka prawa pracy
1. Pojęcie prawa pracy
2. Przedmiot prawa pracy
3. Funkcje prawa pracy
4. Zasady prawa pracy

W3, W5, U1

2.

II. Źródła prawa pracy
1. Pojęcie źródeł prawa pracy i ich rodzaje
2. Kodeks pracy jako podstawowe źródło prawa pracy
3. Kodeks cywilny jako źródło prawa pracy
4. Międzynarodowe źródła prawa pracy
5. Układowe źródła prawa pracy
6. Akty wewnątrzzakładowe

W1, W3, W4, U1, U2, U4,
K1

3.

III. Podmioty zbiorowego prawa pracy
1. Pracownicze związki zawodowe
2. Organizacje pracodawców
3. Modele i podmioty partycypacji pracowniczej

W1, W2, W5, U1, K1

4.

IV. Instytucje prawne rynku pracy
1. Prawna deﬁnicja "bezrobotnego"
2. Pośrednictwo pracy - istota, zadania, zasady
3. Agencje zatrudnienia
4. Prawo do zasiłku dla bezrobotnych
5. Staż w instytucjach wspólnotowych

W1, W3, W4, W5, W6,
U1, U2, K1, K2

5.

V. Rodzaje stosunków pracy i ich powstanie
1. Prawne podstawy zatrudniania
2. Stosunek pracy
3. Strony stosunku pracy

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, K1,
K2, K3, K4, K5, K6, K7

6.

VI. Ustanie i zmiana treści stosunku pracy
1. Klasyﬁkacja zdarzeń powodujących ustanie stosunku pracy
2. Rozwiązanie umowy o pracę w trybie porozumienia stron
3. Wypowiedzenie umowy o pracę
4. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
5. Zdarzenia powodujące wygaśnięcie stosunku pracy
6. Zmiana treści stosunku pracy
7. Zwolnienia pracowników z przyczyn niedotyczących pracowników
8. Obowiązki pracodawcy związane z ustaniem stosunku pracy

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, K1,
K2, K3, K4, K5, K6, K7
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7.

VII. Obowiązki i odpowiedzialność stron stosunku pracy
1. Obowiązki i odpowiedzialność pracowników
2. Obowiązki i odpowiedzialność pracodawcy

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, K1,
K2, K3, K4, K5, K6, K7

8.

VIII. Uprawnienia pracownika jako strony stosunku pracy
1. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia związane z pracą
2. Czas pracy
3. Urlopy i zwolnienia od pracy

W2, W3, W5, W6, U1, U3,
U4, K1, K2, K3, K4, K5,
K6, K7

9.

IX. Ochrona pracy
1. Pojęcie ochrony pracy
2. Bezpieczeństwo i higiena pracy
3. Ochrona pracy kobiet
4. Uprawnienia pracowników wychowujących dzieci
5. Ochrona pracy młodocianych i dzieci
6. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy
7. Odpowiedzialność za wykroczenia i przestępstwa przeciwko prawom
pracownika

W3, W4, W5, W6, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K4, K6,
K7

10.

X. Sądy pracy
1. Sądy pracy i rozstrzyganie indywidualnych sporów
2. Spory zbiorowe i ich rozwiązywanie

W3, W6, U1, U2, U4, K1,
K2, K4

11.

XI. Atypowe formy zatrudnienia

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, K1,
K2, K3, K4, K5, K6, K7

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
prezentacja

Wymagania wstępne i dodatkowe
BRAK

Sylabusy
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Prawo, przedmiot modułu zajęć: KPA
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cd414f3711e3

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest zapoznanie studenta z wiedzą na temat założeń, zasad i konstrukcji postępowania
administracyjnego w stopniu pozwalającym na samodzielne rozwiązywanie problemów pojawiających się
w zakresie stosowania przepisów o postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zaawansowane zagadnienia z zakresu wiedzy
dotyczącej miejsca i znaczenia zarządzania
publicznego na gruncie nauk społecznych
i humanistycznych, aktualnego stanu i kierunków
rozwoju

ZPU_K1_W01

zaliczenie na ocenę

W2

wiodące współczesne koncepcje przywództwa
i zarządzania organizacjami z perspektywy nauk
społecznych i humanistycznych

ZPU_K1_W05

zaliczenie na ocenę

W3

zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy
na temat prawnych i ﬁnansowych aspektów działania
organizacji

ZPU_K1_W06

zaliczenie na ocenę

W4

zasady tworzenia i rozwoju różnych form
przedsiębiorczości

ZPU_K1_W09

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu
zarządzania publicznego wytworzoną na gruncie nauk
humanistycznych syntetyzować różne idee i poglądy

ZPU_K1_U02

zaliczenie na ocenę

U2

uczestniczyć w różnych formach partycypacji
społecznej, prowadzenia debaty i prezentowania
własnego punktu widzenia

ZPU_K1_U04

zaliczenie na ocenę

U3

uzasadniać swoje stanowisko

ZPU_K1_U12

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznego obioru i analizy przedstawianych mu
treści

ZPU_K1_K01

zaliczenie na ocenę

K2

student jest gotów wykorzystywać posiadaną wiedzę
w rozwiązywaniu problemów poznawczych
i praktycznych

ZPU_K1_K02

zaliczenie na ocenę

K3

przedsiębiorczego działania

ZPU_K1_K04

zaliczenie na ocenę

K4

świadomego przestrzegania i propagowania etycznej
postawy i wrażliwości społecznej w ramach pełnionych
ról zawodowych i społecznych

ZPU_K1_K05

zaliczenie na ocenę

K5

samodzielnego podejmowania decyzji, krytycznej
oceny działań własnych, działań zespołów, którymi
ZPU_K1_K07
kieruje i organizacji, w których uczestniczy,
przyjmowania odpowiedzialności za skutki tych działań

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

przygotowanie do zajęć

10

analiza aktów normatywnych

10

przygotowanie do egzaminu

25

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zakres obowiązywania Kodeksu Postępowania Administracyjnego
- pojecie i rodzaje postępowania administracyjnego
- pojęcie i rodzaje organów administracji publicznej

W3, U1, K1

2.

Zasady ogólne postępowania administracyjnego

W3, U1, U3, K1

3.

Kompetencja organu administracji publicznej do prowadzenia sprawy
administracyjnej. Właściwość, a instytucja wyłączenia.
- rodzaje właściwości (ustawowa, delegacyjna)
- spory o właściwość (rodzaje, organy uprawnione do rozstrzygania)
- wyłączenie pracownika w postępowaniu administracyjnym
- wyłączenie organu
- wyłączenie członka organu kolegialnego

W3, W4, U1, U3, K1, K2

4.

Uczestnicy postępowania administracyjnego
- strona postępowania administracyjnego
- podmioty na prawach stron

W3, W4, U1, U3, K1, K2

5.

Terminy załatwiania spraw w postępowaniu administracyjnym (zwłoka organu)

W3, W4, U1, U3, K1, K2

6.

Czynności procesowe techniczne
- terminy / rodzaje terminów, sposoby liczenia terminów, przywrócenie terminu /
- wezwania
- doręczenia (rodzaje i sposoby doręczeń)
- protokoły (treść protokołu, kontrola procesowa protokołu), adnotacje
- udostępnianie akt

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2, K3, K4, K5

7.

Wszczęcie postępowania administracyjnego
- badanie właściwości organu
- inicjatywa wszczęcia postępowania
- wniesienie podania / ocena formalna podania, braki podania /
- data wszczęcia postępowania na wniosek strony i z urzędu

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2, K3, K4, K5

8.

Postępowanie dowodowe
- pojęcie dowodu i rodzaje środków dowodowych
- domniemania faktyczne i prawne, uprawdopodobnienia
- uprawnienia strony w postępowaniu dowodowym
- środki przymusu w postępowaniu dowodowym
- zasada swobodnej oceny zebranego materiału dowodowego
- rozprawa

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2, K3, K4, K5

9.

Zawieszenie postępowania administracyjnego

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2, K3, K4, K5

10.

Rodzaje aktów administracyjnych w postępowaniu
- decyzja administracyjna (pojęcie i rodzaje decyzji, treść decyzji)
- postanowienie administracyjne

W3, W4, U1, U3, K1, K2

11.

Wykonywanie decyzji, rygor natychmiastowej wykonalności

W3, W4, U1, U3, K1

12.

Umorzenie postępowania / przesłanki umorzenia /

W3, W4, U1, K1, K2

13.

Ugoda administracyjna

W3, W4, U1, U3, K1, K2

Sylabusy
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14.

Odwołania i zażalenia
- tryb i terminy wnoszenia odwołań
- samokontrola organu
- rodzaje decyzji wydawanych w postępowaniu odwoławczym

W3, W4, U1, U3, K1, K2

15.

Tryb nadzwyczajny postępowania administracyjnego

W3, W4, U1, U3, K1, K2

16.

Uproszczone postępowania o charakterze administracyjnym

W3, W4, U1, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków,
rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność

Wymagania wstępne i dodatkowe
BRAK

Sylabusy
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Marketing i budowanie relacji z otoczeniem
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cd414f39835e

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Przekazanie wybranej wiedzy w zakresie funkcjonowania współczesnego rynku, zapoznanie z ﬁlozoﬁą oraz
wybranymi metodami i narzędziami marketingu. Rozwinięcie podstawowych umiejętności pomocnych
w kształtowaniu skutecznych działań na rynku oraz budowaniu relacji z innymi podmiotami rynku.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

posiada zaawansowaną wiedzę na temat istoty
i dynamiki głównych współczesnych systemów
społecznych, gospodarczych i politycznych.

ZPU_K1_W03

zaliczenie na ocenę,
projekt

W2

zna wiodące współczesne koncepcje przywództwa
i zarządzania organizacjami z perspektywy nauk
humanistycznych.

ZPU_K1_W05

zaliczenie na ocenę,
projekt

W3

posiada pogłębioną wiedzę z zakresu wybranych
aspektów zarządzania publicznego w wybranych
organizacjach.

ZPU_K1_W12

zaliczenie na ocenę,
projekt

W4

zna wybrane przyczyny i skutki ekonomiczne,
społeczne, środowiskowe i kulturowe rozwoju
współczesnej cywilizacji w kontekście lokalnym
i globalnym.

ZPU_K1_W02

zaliczenie na ocenę,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ wykorzystując posiadaną wiedzę z zakresu
zarządzania publicznego wytworzoną na gruncie nauk
humanistycznych syntetyzować różne idee i poglądy.

ZPU_K1_U02

zaliczenie na ocenę,
projekt

U2

potraﬁ wykorzystując swoją wiedzę, posługując się
technikami informacyjno-komunikacyjnymi (ICT)
w innowacyjny sposób rozwiązywać złożone
i nietypowe zadania.

ZPU_K1_U03

projekt

U3

potraﬁ planować i organizować pracę samodzielną
oraz w zespole.

ZPU_K1_U05

projekt

U4

potraﬁ posługiwać się specjalistyczną terminologią
w trakcie dyskusji.

ZPU_K1_U07

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

jest przygotowany do krytycznego obioru i analizy
przedstawianych mu treści.

ZPU_K1_K01

projekt

K2

uznaje znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów
poznawczych i praktycznych.

ZPU_K1_K02

projekt

K3

jest przygotowany do przedsiębiorczego działania.

ZPU_K1_K04

projekt

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

15

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie do egzaminu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
90

ECTS
3.0
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Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pojęcie marketingu i jego miejsce w funkcjonowaniu organizacji. Tworzenie
wartości dla klienta i pozyskiwanie wartości z rynku.

W1, W3, U1, U2, U3, U4,
K1, K2, K3

2.

Analiza otoczenia organizacji. Marketing-mix jako koncepcja oddziaływania na
rynek.

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K1, K2, K3

3.

Marketing relacji i budowanie więzi z otoczeniem. Partnerstwo w celu budowania
relacji z klientem.

W2, W3, U1, U2, U3, U4,
K1, K2, K3

4.

Zarządzanie klientami: koncepcja STP (segmentacja, targeting – wybór rynku
docelowego, pozycjonowanie) oraz budowanie społeczności klientów. Zrozumienie
zachowań klienta indywidualnego i instytucjonalnego.

W2, W3, U1, U2, U3, U4,
K1, K2, K3

5.

Marketingowa koncepcja produktu. Budowa strategii promocyjnej.

W1, W3, U1, U2, U3, U4,
K1, K2, K3

6.

Koncepcja marki. Decyzje związane z dystrybucją. Tworzenie programów i
strategii cenowych.

W1, W3, U1, U2, U3, U4,
K1, K2, K3

7.

Marketing bezpośredni i cyfrowy.

W1, W3, U1, U2, U3, U4,
K1, K2, K3

8.

Marketing zrównoważony. Społeczne i etyczne aspekty marketingu.

W1, W4, U1, U2, U3, U4,
K1, K2, K3

9.

Tworzenie strategii marketingowej.

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza
przypadków, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

wykład

zaliczenie na ocenę

ćwiczenia

projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Etyka w sferze publicznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cd414f3be69c

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celami zajęć jest zaprezentowanie roli etyki w sferze publicznej.

C2

Nabycie umiejętności rozpoznawania postaw nieetycznych w sferze publicznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

podstawowe pojęcia z zakresu etyki sfery publicznej.

ZPU_K1_W01,
ZPU_K1_W06,
ZPU_K1_W11,
ZPU_K1_W13

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wyjaśnić i określić znaczenie podstawowych
standardów i zasad jaki winien kierować się
funkcjonariusz służb publicznych.

ZPU_K1_U01,
ZPU_K1_U02,
ZPU_K1_U04

egzamin ustny

U2

rozpoznać pola zagrożeń i zjawisk patologicznych
w służbie publicznej.

ZPU_K1_U01,
ZPU_K1_U02,
ZPU_K1_U04

egzamin ustny

U3

określać rolę i znaczenie kodeksów etycznych oraz
umie porównać ich treść i znaczenie.

ZPU_K1_U02,
ZPU_K1_U03,
ZPU_K1_U04

egzamin ustny

ZPU_K1_K05

egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

przestrzegania i propagowania etycznej postawy
w ramach przyszłej pracy zawodowej

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

28

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawowe pojęcia związane z etyką i służbą publiczną

W1, U1, U2, U3

2.

Etyka w polityce i administracji publicznej

W1, U1, U2, U3, K1

3.

Etyka sektora obywatelskiego.

W1, U1, U2, U3, K1

4.

Relacje pomiędzy sektorami w zakresie standardów etycznych

W1, U1, U2, U3, K1

5.

Dysfunkcje w sferze publicznej oraz sposoby ich ograniczania

W1, U1, U2, U3, K1

6.

Prawne i instytucjonalne narzędzia przeciwdziałania patologiom i dysfunkcjom w
administracji publicznej

W1, U1, U2, U3, K1

7.

Społeczne narzędzia przeciwdziałania patologiom.

W1, U1, U2, U3, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, metody elearningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
2 pytania

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Ochrona własności intelektualnej, przedmiot modułu zajęć Etyka w sferze
publicznej:
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cd414f3e9638

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest przedstawienie prawnej ochrony własności intelektualnej, w tym własności przemysłowej
i praw autorskich, legalnego wykorzystania własności przemysłowej i praw autorskich osób trzecich.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zaawansowane zagadnienia z zakresu wiedzy
dotyczącej miejsca i znaczenia zarządzania
publicznego na gruncie nauk społecznych
i humanistycznych, aktualnego stanu i kierunków
rozwoju

ZPU_K1_W01

zaliczenie na ocenę

W2

zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy
na temat prawnych i ﬁnansowych aspektów działania
organizacji

ZPU_K1_W06

zaliczenie na ocenę

W3

zasady tworzenia i rozwoju różnych form
przedsiębiorczości

ZPU_K1_W09

zaliczenie na ocenę

W4

pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej

ZPU_K1_W10

zaliczenie na ocenę

U1

wykorzystując posiadaną wiedzę z zakresu
zarządzania publicznego wytworzoną na gruncie nauk
humanistycznych, w tym wiedzę z zakresu ochrony
własności intelektualnej syntetyzować różne idee
i poglądy

ZPU_K1_U02

zaliczenie na ocenę

U2

uczestniczyć w różnych formach partycypacji
społecznej, prowadzenia debaty i prezentowania
własnego punktu widzenia

ZPU_K1_U04

zaliczenie na ocenę

U3

uzasadniać swoje stanowisko

ZPU_K1_U12

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznego obioru i analizy przedstawianych mu
treści

ZPU_K1_K01

zaliczenie na ocenę

K2

wykorzystania posiadanej wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych

ZPU_K1_K02

zaliczenie na ocenę

K3

przedsiębiorczego działania

ZPU_K1_K04

zaliczenie na ocenę

K4

świadomego przestrzegania i propagowania etycznej
postawy i wrażliwości społecznej w ramach pełnionych
ról zawodowych i społecznych

ZPU_K1_K05

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

przeprowadzenie badań literaturowych

10

przygotowanie do egzaminu

20

analiza aktów normatywnych

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
55

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Źródła praw własności intelektualnej;

W4, U3

2.

Rodzaje własności intelektualnej;

W2, W4, U3, K1

3.

Przedmiot prawa wynalazczego;

W3, W4, U3, K1

4.

Rodzaje praw własności przemysłowej:
- wynalazki,
- wzory użytkowe,
- wzory przemysłowe,
- znaki towarowe,
- topograﬁa układów scalonych,
- oznaczenia geograﬁczne;

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2, K3, K4

5.

Przedmiot prawa autorskiego /utwór, rodzaje utworów/; Podmioty prawa
autorskiego /twórcy, współtwórcy/;

W3, W4, U1, U3, K1

6.

Pojęcie autorskich praw osobistych; Pojecie autorskich praw majątkowych

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2, K3, K4

7.

Dozwolony użytek chronionych utworów:
- użytek prywatny,
- licencje prasowe,
- licencje biblioteczne;

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2, K3, K4

8.

Czas trwania autorskich praw osobistych i majątkowych;

W2, W3, W4, U2, U3, K1,
K3

9.

Prawa pokrewne;

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2, K3, K4

10.

Środki ochrony autorskich praw osobistych i majątkowych;

W2, W3, W4, U3, K1

11.

Prawa spadkowe a autorskie prawa majątkowe.

W2, W3, W4, U2, U3, K1,
K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, metody e-learningowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
pozytywne zaliczenie testu

Wymagania wstępne i dodatkowe
BRAK

Sylabusy
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Podstawy nauk humanistycznych i społecznych, przedmiot modułu zajęć:
logika
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cd414f41d8b6

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 9, ćwiczenia: 6

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z głównymi zagadnieniami logiki współczesnej, jej metod oraz zastosowań.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

W2

podstawowe pojęcia i zasady logiki

zna logiczne zasady poprawnego rozumowania

W3

zna podstawy logiki rachunku zdań

W4

zna zasady wnioskowanoia dedukcyjnego
i indukcyjnego

W5

interpretuje podstawowe koncepcje ludzkiego
rozumowania

ZPU_K1_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
wykonywanie zadań
podczas zajęć

ZPU_K1_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
wykonywanie zadań
podczas zajęć

ZPU_K1_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
wykonywanie zadań
podczas zajęć

ZPU_K1_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
wykonywanie zadań
podczas zajęć

ZPU_K1_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
wykonywanie zadań
podczas zajęć

ZPU_K1_U10,
ZPU_K1_U12

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
wykonywanie zadań
podczas zajęć

ZPU_K1_U12

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
wykonywanie zadań
podczas zajęć

ZPU_K1_U12

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
wykonywanie zadań
podczas zajęć

ZPU_K1_U10

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
wykonywanie zadań
podczas zajęć

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

rozpoznawać i stosować zasady poprawnego
rozumowania i wnioskowania

U2

stosować podstawowe kategorie i zasady logiki w toku
dyskusji naukowej

U3

prawidłowo rozróżnia stanowiska oraz charakteryzuje
je, a także prezentuje własny pogląd na ich temat

U4

poprawnie formułować i analizować problemy
badawcze, w celu rozwiązywania praktycznych
problemów występujących w instytucjach polityki
społecznej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

9

ćwiczenia

6

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do egzaminu

15

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
60

ECTS
2.0
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Liczba godzin
15

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

pojęcie i istota logiki

W1

2.

zagadnienie prawdy w logice

W1

3.

zagadnienia nazw i pojęć

W1

4.

język naturalny, metajęzyk, język formalny

W2, W3

5.

zdania i ich rodzaje, kwadrat logiczny

W3

6.

elementy klasycznej nauki o wnioskowaniu, sylogistyka

W3, U1, U2

7.

spójniki logiczne

W3, U1

8.

elementy rachunku zdań

W3, U1

9.

prawa logiki, tautologie

W3, U1

10.

wnioskowanie dedukcyjne i indukcyjne

W4, U3

11.

zasady i kanony wnioskowania indukcyjnego

W4, U3, U4

12.

poprawne formułowanie wypowiedzi, argumentacja

W5, U3, U4

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe, metoda przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

wykład

egzamin pisemny

ćwiczenia

zaliczenie pisemne, wykonywanie zadań podczas zajęć

Warunki zaliczenia przedmiotu

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Podstawy nauk humanistycznych i społecznych, przedmiot modułu zajęć:
socjologia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZPU00S.100.5cd3d17c3a6fc.19

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Pokazanie powiązań między socjologią a zarządzaniem

C2

Zdeﬁniowanie roli i funkcji socjologii dla praktyki

C3

Zdeﬁniowanie najważniejszych koncepcji socjologii

C4

Wykorzystanie socjologii dla tworzenia demokratycznego sektora publicznego

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

różnicę między socjologią jako nauką i socjologią jako
wiedzą potoczną

ZPU_K1_W01

egzamin ustny, raport,
esej, prezentacja

W2

pojęcia społeczeństwa i życia społecznego

ZPU_K1_W02

egzamin ustny, raport,
esej, prezentacja

W3

podstawowe pojęcia i procesy organizacji życia
społecznego

ZPU_K1_W04

egzamin ustny, raport,
esej, prezentacja

W4

proces kształtowania się tożsamości

ZPU_K1_W04

egzamin ustny, raport,
esej, prezentacja

W5

procesy i problemy zmiany społecznej, globalizacji
i nierówności

ZPU_K1_W02

egzamin ustny, raport,
esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować procesy społeczne i ich wpływ
na organizacje

ZPU_K1_U01,
ZPU_K1_U02

egzamin ustny, raport,
esej, prezentacja

U2

wykorzystać wiedzę socjologiczną dla rozumienia
rzeczywistości organizacyjnej

ZPU_K1_U01,
ZPU_K1_U02

egzamin ustny, raport,
esej, prezentacja

ZPU_K1_K03,
ZPU_K1_K07

egzamin ustny, raport,
esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

rozwiązywania trudnych problemów społecznych
dzięki sprawnej współpracy i komunikacji
w różnorodnych grupach

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Socjologia jako wiedza potoczna, jako nauka i jako typ wyobraźni. Źródła socjologii
W1
i główne fazy jej rozwoju.

2.

Życie społeczne i pojęcie społeczeństwa. Procesy społeczne. Człowiek jako istota
społeczna. Kontrola społeczna. Społeczeństwo - organizm czy mechanizm?

Sylabusy

W2, W3
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3.

Tożsamość. Status i rola. Socjalizacja i reguły.

W4, U2

4.

Struktura społeczna. Koncepcje stratyﬁkacji. Grupy, klasy, warstwy i życie
społeczne.

W3, U2

5.

Organizacja życia zbiorowego. Organizacje i instytucje społeczne

W3, U1, U2

6.

Kultura. Pojęcia i deﬁnicje kultury. Kultura a cywilizacja. Typy kultur i typy
cywilizacji. Kultura jako system komunikacji społecznej. społeczna.

W2, W3, K1

7.

Globalizacja. Perspektywa globalna. Globalne systemy.

W5, K1

8.

Zmiana społeczne. Ewolucja różnych form egzystencji z punktu widzenia stosunku
do terytorium, do władzy. Kryzysy i konﬂikty. Zmiana kulturowa a zmiana

W5, U2, K1

9.

Rola edukacji w rozwoju społecznym

W3, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia
egzamin ustny, raport, esej,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Cztery formaty egzaminu - do wyboru jeden. Egzamin
ustny lub recenzja wskazanego tekstu lub socjologia
wizualna - prezentacja własnych zdjęć lub raport z
przeprowadzonego przez siebie badania.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Badania humanistyczne i społeczne w teorii i praktyce, przedmiot modułu
zajęć: metody badań jakościowych i ilościowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cd414f471bd3

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Cel kształcenia w ramach przedmiotu: poznanie i rozumienie logiki prowadzenia badań naukowych,
ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania określonych metod i technik badawczych, właściwych dla nauk
społecznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

, jak wykorzystać w praktyczny sposób poznane
metody badawcze, właściwe dla nauk o społecznych –
potraﬁ przygotować narzędzia badawcze, dobrać
próbę badawczą, przeprowadzić badania oraz pokazać
jego wyniki.

ZPU_K1_W07

raport

ZPU_K1_U01

raport

student jest gotów pracować w grupie zarówno jako jej
ZPU_K1_K07
lider jak i członek.

raport

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

sformułować problem badawczy i dobrać do niego
odpowiednią metodę badawczą, zgromadzić dane,
dokonać analizy i interpretacji pozyskanego materiału
badawczego oraz jego prezentacji.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

przygotowanie raportu

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Poznanie w naukach społecznych - paradygmaty, epistemologie i kluczowe
metodologie, podstawowe problemy badawcze; podstawy przeprowadzania badań
naukowych i konstrukcji teorii: dedukcja, indukcja, wyjaśnianie nomotetyczne i
idiograﬁczne, podejście jakościowe, ilościowe i mieszane, metody badawcze.

W1, U1, K1

2.

Formułowanie problemów badawczych i pytań badawczych, hipotez badawczych.
Strategie badawcze. Projektowanie badania. Dobór próby badawczej.
Dokonywanie przeglądu literatury przedmiotu.

W1, U1, K1

3.

Metody i techniki badań społecznych (poszczególne zajęcia przeznaczone na:
badania terenowe, obserwacja, ankieta, wywiad skategoryzowany, wywiad
swobodny, wywiad grupowy- fokus, analiza dokumentów zastanych) – konstrukcja
narzędzi badawczych i prowadzenie badań.

W1, U1, K1

4.

Analiza i interpretacja pozyskanego materiału badawczego. Opis wyników badania
i jego prezentacja. Etyka prowadzania badań naukowych i rola badacza. Jakość w
badaniach ilościowych i jakościowych.

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, metody elearningowe, udział w badaniach, konsultacje
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
raport

Warunki zaliczenia przedmiotu
Studenci pracujący w grupach przygotowują raport badawczy na ocenę.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Badania humanistyczne i społeczne w teorii i praktyce, przedmiot modułu
zajęć: projekt społeczny – badania w działaniu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cd414f498db5

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Poznanie i rozumienie logiki prowadzenia badań humanistycznych i społecznych, ze szczególnym
uwzględnieniem wykorzystania określonych metod i technik badawczych, właściwych dla nauk o zarządzaniu,
poprzez przygotowanie i realizację projektu społecznego w przestrzeni publicznej, na podstawie badań
w działaniu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

100 / 237

W1

logikę przygotowania i realizacji projektów
społecznych w organizacjach i społecznościach
lokalnych

ZPU_K1_W12

projekt

ZPU_K1_U01,
ZPU_K1_U03,
ZPU_K1_U04,
ZPU_K1_U10

projekt

ZPU_K1_K03,
ZPU_K1_K05

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

przeprowadzić i/lub zaplanować działania w ramach
projektu społecznego, tj. m.in.: potraﬁ sformułować cel
projektu, przeprowadzić badania empiryczne
i przygotować zmianę/wdrożenie w organizacji lub
społeczności lokalnej.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

realizacji zadań/projektów wykonywanych na rzecz/dla
organizacji i społeczności lokalnej i brania udziału
w pracach zespołu projektowego

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

45

przygotowanie projektu

30

przeprowadzenie badań empirycznych

30

programowanie

60

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do problematyki projektów społecznych i badań w działaniu,
podział na zespoły projektowe

W1, K1

2.

Identyﬁkacja problemów społecznych/organizacyjnych

W1, U1

3.

Rekonesans badawczy, diagnoza

U1, K1

4.

Planowanie działań

W1, U1, K1

5.

Realizacja projektu-konsultacje

W1, U1, K1

6.

Ewaluacja działań projektowych, prezentacja wyników

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, Metoda sytuacyjna, dyskusja, udział w badaniach, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest przygotowanie i realizacja projektu
społecznego. Projekty są realizowane w kilkuosobowych zespołach (max
10 osób). Postępy pracy studentów są sprawdzane systematycznie w
trakcie zajęć oraz konsultacji. Dodatkowe warunki zaliczenia mogą zostać
wprowadzone przez poszczególnych prowadzących grupy-zespoły.

projekt

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach jest obowiązkowa

Sylabusy
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Zarządzanie w sferze publicznej, przedmiot modułu zajęć: instytucje
polskie, europejskie i międzynarodowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cd414f4c25c5

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów umiejętności i wiedzę z zakresu zarządzania publicznego
wybranymi instytucjami publicznymi w kontekście krajowym i międzynarodowym

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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podstawy ustrojowe organizacji i funkcjonowania
organów administracji w Polsce i na świecie

W1

ZPU_K1_W01

egzamin ustny,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować rozbudowane struktury organizacyjne
instytucji publicznych

ZPU_K1_U01,
ZPU_K1_U02

egzamin ustny,
prezentacja

U2

przedstawić sposób funkcjonowania instytucji
publicznych krajowych i międzynarodowych

ZPU_K1_U01,
ZPU_K1_U02

egzamin ustny,
prezentacja

ZPU_K1_K01,
ZPU_K1_K02

egzamin ustny,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
prowadzenia dyskusji na temat aspektów
funkcjonowania instytucji publicznych

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie do egzaminu

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Funkcjonowanie urzędu w Polsce

W1, U1, U2, K1

2.

Specyﬁka działalności administracji w Unii Europejskiej

W1, U1, U2, K1

3.

Rada Europy jako specyﬁczny organizacja międzynarodowa.

W1, U1, U2, K1

4.

Organizacja Narodów Zjednoczonych i jej agendy

W1, U1, U2, K1

5.

Ministerstwo jako urząd obsługujący dział administracji publicznej

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin ustny, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
1 pytanie plus ocena z prezentacji
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Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Zarządzanie w sferze publicznej, przedmiot modułu zajęć: zarządzanie
publiczne oraz metody i techniki zarządzania publicznego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cd414f4e9946

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest umożliwienie studentom opanowania przez nich podstawowej wiedzy z zakresu
zarządzania publicznego, metod i technik zarządzania publicznego. Ogólne przygotowanie do działalności
praktycznej oraz ogólny rozwój zdolności poznawczych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

istotę zarządzania publicznego, kluczowe metody
i techniki zarządzania w organizacjach ublicznych

ZPU_K1_W12

egzamin pisemny,
zaliczenie

ZPU_K1_U01

egzamin pisemny,
zaliczenie

ZPU_K1_K02

egzamin pisemny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

zastosować w praktyce wybrane elementy wiedzy
związanej z funkcjonowaniem organizacji publicznych
i zarządzania nimi. Potraﬁ formułować i analizować
proste problemy badawcze w celu rozwiązywania
praktycznych problemów zarządzania publicznego.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

zdobywania i pogłębiania oraz wykorzystywania swojej
wiedzy

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

15

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do sprawdzianu

9

przygotowanie do egzaminu

80

rozwiązywanie zadań problemowych

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Organizacje publiczne w teorii zarządzania, specyﬁka organizacji publicznych.
Otoczenie organizacji publicznych

W1, U1, K1

2.

Funkcje zarządzania w organizacjach publicznych. Walory sprawności. Rola etyki
w zarządzaniu publicznym

W1, U1, K1

3.

Role i umiejętności kierownicze w zarządzaniu organizacjami publicznymi.

W1, U1, K1

4.

Współdziałanie w sektorze publicznym. Kontrolowanie publiczne - istota, cele.
Postępowanie kontrolne

W1, U1, K1

5.

Zastosowanie wybranych koncepcji, metod i technik zarządzania w organizacjach
publicznych

W1, U1, K1

Sylabusy
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6.

Standardy międzynarodowe w zarządzaniu publicznym

W1, U1, K1

7.

Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach publicznych- zarys problematyki.
Patologie organizacyjne.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Cykl wykładów kończy się egzaminem przeprowadzonym w trakcie sesji
egzaminacyjnej. Egzamin pisemny, zawiera pytania otwarte i zamknięte.
Zamknięte są oceniane systemem 0-1. W pytaniach otwartych istnieje
możliwość uzyskania od 0 do 3 punktów. Warunkiem zaliczenia jest
uzyskanie 51 całkowitej liczby punktów. Obowiązuje następująca skala
ocen (1-100 pkt.): • 0-50 pkt. – ocena ndst • 51-64 pkt. – ocena dst •
65-75 pkt. – ocena + dst • 76-86 pkt. – ocena db • 87-93 pkt. – ocena +
db • 94-100 pkt. – ocena bdb II termin. Test z zakresu objętego
programem przedmiotu. Warunki zaliczenia testu takie jak w I terminie.

ćwiczenia

zaliczenie

Podstawą uzyskania zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach i
rozwiązywanie zadań wskazanych przez prowadzącego. Ponadto
zaliczenie kolokwium

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ogólna wiedza o funkcjonowaniu państwa i jego instytucji

Sylabusy
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Zarządzanie w sferze publicznej, przedmiot modułu zajęć: strategie
i polityki publiczne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cd414f51fd96

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 9, ćwiczenia: 6

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z rolą polityk publicznych w zarządzaniu sferą publiczną,
a zwłaszcza poznanie zasad ich kształtowania i wdrażania, specyﬁki i modeli tworzenia oraz narzędzi
implementacji. Celem uzupełniającym jest aktywizacja poznawczych zdolności studentów i ich gotowość
do analizowania złożonych aspektów funkcjonowania państwa i samorządów terytorialnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

- zna podstawową terminologię zarządzania rozwojem
społeczności terytorialnych – zarządzania
strategicznego, polityki publicznej i innych nauk
społecznych; - zna uwarunkowania, przebieg
i specyﬁkę procesów rozwiązywania problemów,
kształtowania i realizacji polityki publicznej. dostrzega i wyjaśnia rolę przywództwa i negocjacji
w procesach przemian struktur i organizacji;

ZPU_K1_W02,
ZPU_K1_W10

egzamin pisemny

ZPU_K1_U04,
ZPU_K1_U05

raport

ZPU_K1_K02,
ZPU_K1_K03

raport

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

- dokonuje obserwacji otaczającej rzeczywistości,
pogłębia i aktualizuje wiedzę oraz zasadnie
argumentuje; - korzysta z tradycyjnych
i nowoczesnych źródeł informacji; - stosuje wiedzę
specjalistyczną do współpracy z przedstawicielami
innych obszarów funkcjonalnych w typowych
sytuacjach zawodowych.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

- jest świadomy potrzeby samodzielnego zdobywania
i doskonalenia wiedzy oraz umiejętności
profesjonalnych i badawczych; - rozumie potrzebę
postępowania etycznego w ramach wyznaczonych ról
organizacyjnych i społecznych

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

9

ćwiczenia

6

przygotowanie raportu

5

przeprowadzenie badań empirycznych

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przygotowanie do ćwiczeń

5

przygotowanie do egzaminu

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Przedmiotem zajęć jest nauka o strategiach/polityce publicznej rozumianej jako
skoordynowane działanie nakierowane na rozwiązywanie problemów zbiorowych.
Pokazano początki tej nauki, fazy i kierunki jej rozwoju oraz współczesne problemy
i nurty badawcze, a także szeroki kontekst i zagrożenia współczesnej polityki
publicznej. Omówiono zasady polityki publicznej i kluczowe cechy. Dużo uwagi
poświęcono aktorom i interesariuszom polityki publicznej oraz modelom jej
tworzenia i wdrażania – zasady, instrumenty, instytucje, korzyści i zagrożenia
W1, U1, K1
związane z każdym z nich. Na tle dorobku nauki światowej oraz cech polityki
publicznej w krajach zachodnich (głównie USA i UE) pokazano specyﬁkę polskiej
polityki publicznej. Przedstawiono schematy analiz strategii/polityk publicznych.
Dużo uwagi poświęcono różnym problemom i metodom wdrażania polityk
publicznych, zwłaszcza kwestii znaczenia wiedzy eksperckiej, polityce opartej na
dowodach, ewaluacji – wraz z jej instrumentarium, otwartej metodzie koordynacji.
Poddano też analizie wybrane strategie/polityki publiczne.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, udział w badaniach, metody elearningowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

wykład

egzamin pisemny

ćwiczenia

raport

Warunki zaliczenia przedmiotu

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Zarządzanie w sferze publicznej, przedmiot modułu zajęć: polityki
publiczne UE
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cd414f546e07

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 9, ćwiczenia: 6

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z funkcjonowaniem polityk publicznych Unii Europejskiej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

wybrane polityki publiczne UE

ZPU_K1_W02,
ZPU_K1_W03,
ZPU_K1_W05

egzamin ustny

ZPU_K1_U01,
ZPU_K1_U10

egzamin ustny,
prezentacja

ZPU_K1_K01,
ZPU_K1_K02

egzamin ustny,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować procesy tworzenia i zmiany polityk
publicznych UE

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

analizy polityk publicznych UE i formułowania
wniosków

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

9

ćwiczenia

6

przygotowanie do egzaminu

8

przygotowanie do ćwiczeń

7

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Polityka spójności społeczno -gospodarczej

W1, U1, K1

2.

Polityka w sferze zatrudnienia

W1, U1, K1

3.

Unia Gospodarcza i Walutowa - Strefa Euro

W1, U1, K1

4.

Polityka regionalna i transportowa

W1, U1, K1

5.

Polityka w zakresie, kultury, zdrowia i edukacji i młodzieży

W1, U1, K1

6.

Wspólna Polityka Rolna i Rybołówstwa UE

W1, U1, K1

7.

Polityka energetyczna

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe, metody e-

Sylabusy

113 / 237

learningowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin ustny

2 pytania

ćwiczenia

prezentacja

prezentacja

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Rachunkowość
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cd414f570e6c

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0412Finanse, bankowość i ubezpieczenia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studenta z głównymi zagadnienia dotyczącymi rachunkowości oraz funkcjonowaniem systemu
ewidencyjno-sprawozdawczego podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz non-proﬁt.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

W2

W3

W4

W5

Sylabusy

na temat ﬁnansowych aspektów działania organizacji

ZPU_K1_W01,
ZPU_K1_W02,
ZPU_K1_W03,
ZPU_K1_W04,
ZPU_K1_W06,
ZPU_K1_W07,
ZPU_K1_W08,
ZPU_K1_W09,
ZPU_K1_W11,
ZPU_K1_W12,
ZPU_K1_W13,
ZPU_K1_W14

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

zasady tworzenia i rozwoju różnych form
przedsiębiorczości

ZPU_K1_W01,
ZPU_K1_W02,
ZPU_K1_W03,
ZPU_K1_W04,
ZPU_K1_W06,
ZPU_K1_W07,
ZPU_K1_W08,
ZPU_K1_W09,
ZPU_K1_W11,
ZPU_K1_W12,
ZPU_K1_W13,
ZPU_K1_W14

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

terminologię używaną w rachunkowości oraz
standardy rachunkowości

ZPU_K1_W01,
ZPU_K1_W02,
ZPU_K1_W03,
ZPU_K1_W04,
ZPU_K1_W06,
ZPU_K1_W07,
ZPU_K1_W08,
ZPU_K1_W09,
ZPU_K1_W11,
ZPU_K1_W12,
ZPU_K1_W13,
ZPU_K1_W14

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

zasady prowadzenia ewidencji operacji gospodarczych
i sporządzania sprawozdań ﬁnansowych

ZPU_K1_W01,
ZPU_K1_W02,
ZPU_K1_W03,
ZPU_K1_W04,
ZPU_K1_W06,
ZPU_K1_W07,
ZPU_K1_W08,
ZPU_K1_W09,
ZPU_K1_W11,
ZPU_K1_W12,
ZPU_K1_W13,
ZPU_K1_W14

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

zasady prowadzenia rachunkowości w różnych
formach organizacyjno-prawnych prowadzenia
działalności

ZPU_K1_W01,
ZPU_K1_W02,
ZPU_K1_W03,
ZPU_K1_W04,
ZPU_K1_W06,
ZPU_K1_W07,
ZPU_K1_W08,
ZPU_K1_W09,
ZPU_K1_W10,
ZPU_K1_W11,
ZPU_K1_W12,
ZPU_K1_W13,
ZPU_K1_W14

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne
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W6

ZPU_K1_W01,
ZPU_K1_W02,
ZPU_K1_W03,
ZPU_K1_W04,
ZPU_K1_W06,
ZPU_K1_W07,
ZPU_K1_W08,
ZPU_K1_W09,
ZPU_K1_W10,
ZPU_K1_W11,
ZPU_K1_W12,
ZPU_K1_W13,
ZPU_K1_W14

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

formułować i analizować problemy badawcze
wynikające z omawianych zjawisk ekonomicznych,
społecznych, środowiskowych i organizacyjnych, przed
którymi staje zarządzanie publiczne oraz dobierać
odpowiednie metody i narzędzia ich rozwiązania,
wykorzystując dobór odpowiednich źródeł informacji

ZPU_K1_U01,
ZPU_K1_U02,
ZPU_K1_U03,
ZPU_K1_U04,
ZPU_K1_U05,
ZPU_K1_U07,
ZPU_K1_U08,
ZPU_K1_U10,
ZPU_K1_U11,
ZPU_K1_U12

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

planować i organizować pracę samodzielną oraz
w zespole

ZPU_K1_U01,
ZPU_K1_U02,
ZPU_K1_U03,
ZPU_K1_U04,
ZPU_K1_U05,
ZPU_K1_U07,
ZPU_K1_U08,
ZPU_K1_U10,
ZPU_K1_U11

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

posługiwać się specjalistyczną terminologią w trakcie
dyskusji

ZPU_K1_U01,
ZPU_K1_U02,
ZPU_K1_U03,
ZPU_K1_U04,
ZPU_K1_U05,
ZPU_K1_U07,
ZPU_K1_U08,
ZPU_K1_U10,
ZPU_K1_U11,
ZPU_K1_U12

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

planować i organizować proces własnego uczenia się

ZPU_K1_U01,
ZPU_K1_U02,
ZPU_K1_U03,
ZPU_K1_U04,
ZPU_K1_U05,
ZPU_K1_U07,
ZPU_K1_U08,
ZPU_K1_U10,
ZPU_K1_U11,
ZPU_K1_U12

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

regulacje prawne niezbędne do prawidłowego
prowadzenia rachunkowości w zależności od rodzaju
prowadzonej działalności

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

U2

U3

U4

Sylabusy
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U5

U6

U7

U8

U9

wykorzystać wiedzę w procesie poszukiwania
optymalnych rozwiązań dylematów gospodarczych
i społecznych

ZPU_K1_U01,
ZPU_K1_U02,
ZPU_K1_U03,
ZPU_K1_U04,
ZPU_K1_U05,
ZPU_K1_U07,
ZPU_K1_U08,
ZPU_K1_U10,
ZPU_K1_U11,
ZPU_K1_U12

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

formułować i analizować określone problemy
ewidencyjne

ZPU_K1_U01,
ZPU_K1_U02,
ZPU_K1_U03,
ZPU_K1_U04,
ZPU_K1_U05,
ZPU_K1_U07,
ZPU_K1_U08,
ZPU_K1_U10,
ZPU_K1_U11,
ZPU_K1_U12

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

potraﬁ korzystać z planu kont

ZPU_K1_U01,
ZPU_K1_U02,
ZPU_K1_U03,
ZPU_K1_U04,
ZPU_K1_U05,
ZPU_K1_U07,
ZPU_K1_U08,
ZPU_K1_U10,
ZPU_K1_U11,
ZPU_K1_U12

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

potraﬁ sporządzić i zinterpretować sprawozdanie
ﬁnansowe

ZPU_K1_U01,
ZPU_K1_U02,
ZPU_K1_U03,
ZPU_K1_U04,
ZPU_K1_U05,
ZPU_K1_U07,
ZPU_K1_U08,
ZPU_K1_U10,
ZPU_K1_U11,
ZPU_K1_U12

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

posługiwać się przepisami prawa oraz systemem
znormalizowanym (rachunkowości, podatkowym)
w celu uzasadnienia konkretnych działań.

ZPU_K1_U01,
ZPU_K1_U02,
ZPU_K1_U03,
ZPU_K1_U04,
ZPU_K1_U05,
ZPU_K1_U07,
ZPU_K1_U08,
ZPU_K1_U10,
ZPU_K1_U11,
ZPU_K1_U12

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie

ZPU_K1_K01,
ZPU_K1_K02,
ZPU_K1_K03,
ZPU_K1_K04,
ZPU_K1_K05,
ZPU_K1_K06,
ZPU_K1_K07,
ZPU_K1_K08

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Sylabusy

do krytycznego obioru i analizy przedstawianych mu
treści
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K2

K3

K4

rozwiązywania problemów poznawczych
i praktycznych

ZPU_K1_K01,
ZPU_K1_K02,
ZPU_K1_K03,
ZPU_K1_K04,
ZPU_K1_K05,
ZPU_K1_K06,
ZPU_K1_K07,
ZPU_K1_K08

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

przedsiębiorczego działania

ZPU_K1_K01,
ZPU_K1_K02,
ZPU_K1_K03,
ZPU_K1_K04,
ZPU_K1_K05,
ZPU_K1_K06,
ZPU_K1_K07,
ZPU_K1_K08

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

krytycznego odbioru i analizy informacji pochodzącej
z rachunkowości

ZPU_K1_K01,
ZPU_K1_K02,
ZPU_K1_K03,
ZPU_K1_K04,
ZPU_K1_K05,
ZPU_K1_K06,
ZPU_K1_K07,
ZPU_K1_K08

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

15

przygotowanie do egzaminu

15

przeprowadzenie badań literaturowych

5

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie do sprawdzianu

20

analiza problemu

5

rozwiązywanie zadań

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Istota rachunkowości : Pojęcie, cele i zakres rachunkowości. Przedmiot i
podmiot rachunkowości. Metody i zasady rachunkowości. Normy prawne
rachunkowości. Podstawy metodologiczne rachunkowości .

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, U8, U9

2.

2. Zasoby majątkowe i źródła ich ﬁnansowania. Klasyﬁkacja aktywów i pasywów.
Wycena aktywów i pasywów. Bilansowanie środków gospodarczych i źródeł ich
pochodzenia. Bilans. Równanie bilansowe. Wynik działalności - Rachunek
wyników.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, U8, U9, K1, K2,
K3, K4

3.

3. Ewidencja operacji gospodarczych. Konta księgowe. Rodzaje operacji
gospodarczych. Zasada podwójnego zapisu i jej konsekwencje. Zasady
funkcjonowania kont. Przykłady księgowań. Podział i łączenie kont.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, U8, U9, K1, K2,
K3, K4

4.

4. Rodzaje i ewidencja aktywów trwałych. Amortyzacja a umorzenie. Wartości
niematerialne i prawne. Finansowy majątek trwały.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, U8, U9, K1, K2,
K3, K4

5.

5. Ewidencja aktywów obrotowych. Zasady wyceny za-pasów. Ewidencja zapasów.
Pojęcie rozrachunków i ich ewidencja. Papiery wartościowe - rodzaje i ewidencja.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, U8, U9, K1, K2,
K3, K4

6.

6. Ewidencja środków pieniężnych. Rodzaje środków pieniężnych. Formy rozliczeń
pieniężnych.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, U8, U9, K1, K2,
K3, K4

7.

7. Rachunek kosztów, przychodów i wyników. Ewidencja, rozliczanie i kalkulacja
kosztów. Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, U8, U9, K1, K2,
K3, K4

8.

8. Metody ustalania wyniku ﬁnansowego. Formy sporządzania rachunku wyników.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, U8, U9, K1, K2,
K3, K4

9.

9. Wynik działalności i jego podział. Przychody i koszty operacyjne i
pozaoperacyjne. Przychody i koszty ﬁnansowe. Przychody i koszty nadzwyczajne.
Podatki związane z prowadzeniem działalności - rodzaje i ewidencja.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, U8, U9, K1, K2,
K3, K4

10.

10. Sprawozdania ﬁnansowe. Rachunek przypływów ﬁnansowych. Rachunek
wyników (podsumowanie). Bilans (podsumowanie). Analiza sprawozdań
ﬁnansowych . Metody wyceny aktywów i pasywów.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, U8, U9, K1, K2,
K3, K4

11.

12. Charakterystyka rachunkowości organizacji nieprowadzących działalności
gospodarczej ( sektor publiczny, pozarządowy, społeczny)

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, U8, U9, K1, K2,
K3, K4

11. Dodatkowe zagadnienia uzgodnione ze studentami w trakcie zajęć.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, U8, U9, K1, K2,
K3, K4

12.

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza
przypadków, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Czynne uczestnictwo w zajęciach

ćwiczenia

zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę, zaliczenie

Czynne uczestnictwo w zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Komunikacja społeczna i media społecznościowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cd414f8851be

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z teorią dotyczącą komunikacji społecznej oraz uświadomienie
problemów związanych z komunikowaniem się ludzi we współczesnym świecie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

wybrane teorie, modele oraz rodzaje, typy i techniki
komunikowania społecznego.

ZPU_K1_W02,
ZPU_K1_W03

egzamin pisemny

W2

podstawowe cechy i mechanizmy współczesnej
komunikacji internetowej, masowej, politycznej,
komunikacji w organizacjach i komunikowania
publicznego.

ZPU_K1_W02,
ZPU_K1_W03,
ZPU_K1_W04

egzamin pisemny

U1

komunikować się w wybranych sytuacjach
komunikacyjnych (np. wystąpienie, wypowiedź
pisemna, sprawozdanie z lektury, udział w dyskusji).

ZPU_K1_U04,
ZPU_K1_U07,
ZPU_K1_U11,
ZPU_K1_U12

projekt, esej,
prezentacja, wystąpienie
w debacie oksfordzkiej

U2

radzić sobie z podstawowymi problemami
w wybranych sytuacjach komunikacyjnych (np.
wystąpienie, wypowiedź pisemna, sprawozdanie
z lektury, udział w dyskusji).

ZPU_K1_U04,
ZPU_K1_U11,
ZPU_K1_U12

projekt, esej,
prezentacja, wystąpienie
w debacie oksfordzkiej

ZPU_K1_K03,
ZPU_K1_K06

egzamin pisemny,
projekt, esej,
prezentacja, wystąpienie
w debacie oksfordzkiej

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student jest przygotowany do właściwego
komunikowania się z ludźmi w miejscu pracy i poza
nim.

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

15

przygotowanie do egzaminu

40

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
136

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Semestr 5
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

15

przygotowanie do egzaminu

40

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
136

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Istota komunikowania się: deﬁnicje komunikowania, cechy komunikowania,
elementy procesu komunikacji, poziomy procesu komunikowania.

W1

2.

Wybrane teorie komunikowania społecznego (koncepcje i podejścia badawcze) i
modele komunikacji.

W1

3.

Komunikowanie publiczne – formy komunikowania publicznego, nadawca i
odbiorca w komunikowaniu publicznym; obszary komunikowania publicznego.

W2

4.

Komunikacja werbalna i niewerbalna:
a) typy słuchania,
b) aktywne słuchanie – techniki aktywnego słuchania,
c) typy pytań i błędy w zadawaniu pytań,
d) język mówiony a język pisany – podstawowe różnice,
e) funkcje komunikacji niewerbalnej,
f) formy komunikacji niewerbalnej (mimika, gestykulacja, postawa ciała,
proksemika, haptyka etc.),
g) ilustratory, emblematy, regulatory konwersatoryjne, adaptory - ich znaczenie w
komunikacji niewerbalnej,
h) różnice kulturowe w komunikacji niewerbalnej i werbalnej.

W1, U1, U2, K1

Sylabusy
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5.

Typy komunikowania: komunikowanie informacyjne i perswazyjne:
a) cele, metody i zasady komunikowania informacyjnego,
b) cele komunikacji perswazyjnej, typy perswazji, zasady komunikacji
perswazyjnej,
c) przykłady reguł wpływu społecznego wykorzystywanych w komunikacji
perswazyjnej (np. autorytet, reguła wzajemności, konformizm, konsekwencja,
reguła niedostępności etc.),
d) przykłady językowych środków perswazji,
e) przykłady typów argumentów wykorzystywanych w procesie przekonywania
(np. argumenty z porównania, z deﬁnicji, z autorytetu etc.),
f) rola nadawcy w procesie przekonywania.
g) perswazja w komunikacji marketingowej (reklama, shockvertising, lokowanie
produktu, marketing wirusowy etc.)

W1, U1, U2, K1

6.

Komunikowanie masowe i komunikowanie polityczne:
a) cechy procesu komunikowania masowego,
b) funkcje komunikowania masowego,
c) środki masowego komunikowania,
d) nadawca i odbiorca w komunikowaniu masowym
e) specyﬁka komunikowania politycznego

W2

7.

Bariery w komunikacji
a) typy barier,
b) czynniki warunkujące postrzeganie,
c) błędy percepcyjne,
d) przezwyciężanie barier w komunikowaniu się,
e) wybrane techniki sprzyjające sprawnemu komunikowaniu się.
f) komunikacja międzykulturowa (w kontekście barier w komunikacji).

W1, U2, K1

8.

Komunikowanie się w organizacjach
a) pionowe i poziome komunikowanie się w organizacji,
b) cele komunikowania się w organizacji,
c) przykłady barier w komunikowaniu się w organizacji,
d) wzory komunikowania się; komunikowanie się w sieciach scentralizowanych i
zdecentralizowanych,
e) uwarunkowania komunikowania się w organizacjach.

W2, K1

9.

Wystąpienia publiczne; dyskusja i debata; przebieg debaty oksfordzkiej.

W1, U1

10.

Negocjacje jako proces komunikacji – deﬁnicje pojęcia, fazy procesu negocjacji,
style negocjacji, wybrane techniki negocjacji

W1, U1, U2, K1

11.

Media społecznościowe
a) Media tradycyjne a nowe media;
b) Media społecznościowe – deﬁnicje;
c) Cechy mediów społecznościowych;
d) Typologia mediów społecznościowych;
e) Media społecznościowe jako źródła informacji; postinformacje;
f) Serwisy społecznościowe jako miejsce ﬁltrowania treści;
g) Wykorzystanie mediów społecznościowych w komunikacji marketingowej;
h) Prywatność i wolność a komunikacja internetowa;
i) Strategie komunikacyjne w mediach społecznościowych na przykładzie strategii
komunikowania wyborczego;
j) Retoryka nowych nowych mediów
k) Cechy „nowego” konsumenta a media społecznościowe
l) Media społecznościowe a aktywność obywatelska

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia

Sylabusy

125 / 237

przedmiotowe, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

projekt, esej, prezentacja,
wystąpienie w debacie oksfordzkiej

Zaliczenie na podstawie aktywnego uczestnictwa,
realizacji zadań oraz przygotowanego indywidualnie
opracowania zagadnienia w wybranej przez
studenta/studentkę formie: eseju, prezentacji
multimedialnej, wystąpienia w debacie oksfordzkiej,
projektu

Semestr 5
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia
przedmiotowe
Rodzaj zajęć
wykład

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

projekt, esej, prezentacja,
wystąpienie w debacie oksfordzkiej

Zaliczenie na podstawie aktywnego uczestnictwa,
realizacji zadań oraz przygotowanego indywidualnie
opracowania zagadnienia w wybranej przez
studenta/studentkę formie: eseju, prezentacji
multimedialnej, wystąpienia w debacie oksfordzkiej,
projektu

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Kultura i antropologia organizacji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cd414f8b5bac

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest nabycie wiedzy i kompetencji pozwalających zastosować współczesną wiedzę z zakresu
antropologii organizacji i kultury organizacyjnej do zrozumienia rzeczywistości organizacji publicznych oraz
nabycie umiejętności zmiany kultury organizacji.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

zna i rozumie podstawy antropologii organizacji i jej
specyﬁcznych metod badawczych

ZPU_K1_W01

egzamin pisemny, wyniki
badań, prezentacja

W2

zna i rozumie podstawowe teorie kultury
organizacyjnej

ZPU_K1_W01,
ZPU_K1_W02

egzamin pisemny, wyniki
badań, prezentacja

W3

zna i rozumie zasady wprowadzania zmiany
organizacyjnej i zmiany kultury organizacji

ZPU_K1_W12,
ZPU_K1_W14

egzamin pisemny, wyniki
badań, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ powiązać podstawowe procesy w organizacji
z kulturą organizacyjną

ZPU_K1_U02,
ZPU_K1_U07,
ZPU_K1_U12

egzamin pisemny, wyniki
badań, prezentacja

U2

umie analizować zmiany kultury organizacyjnej
posługując się terminologią dziedziny

ZPU_K1_U01,
ZPU_K1_U02

egzamin pisemny, wyniki
badań, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

jest gotów do podejmowania wyzwań zawodowych
indywidualnych i zespołowych

ZPU_K1_K04,
ZPU_K1_K06

egzamin pisemny, wyniki
badań, prezentacja

K2

jest gotów do samodzielnego podejmowania
poszukiwań w zakresie rozwiązywania problemów
omawianego zagadnienia

ZPU_K1_K01,
ZPU_K1_K02

egzamin pisemny, wyniki
badań, prezentacja

K3

jest gotów do docenienia własnej kultury i innych
kultur.

ZPU_K1_K03,
ZPU_K1_K06

egzamin pisemny, wyniki
badań, prezentacja

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

15

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie prezentacji multimedialnej

13

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do ćwiczeń

20

przygotowanie do zajęć

20

analiza problemu

20

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do ćwiczeń

28

konsultacje

10

przygotowanie do zajęć

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Sposoby myślenia o kierowaniu ludźmi – technologiczne, społeczne i kulturowe
aspekty zarządzania

W3, U1, K2

2.

Antropologia organizacji – podstawowe pojęcia i paradygmaty

W1, U2, K2

3.

Koncepcja kultury organizacji – geneza pojęcia i historyczny przegląd badań i
teorii

W2, U2, K3

4.

Podstawowe wymiary kultury organizacyjnej – możliwe ujęcia

W2, U2, K2

5.

Modele kultury organizacyjnej - koncepcje E. Scheina i G. Hofstedego

W2, U2, K2

6.

Warunki i czynniki tworzenia się kultury organizacyjnej

W3, U1, K2

7.

Typologie kultur organizacyjnych – przegląd koncepcji

W2, U1, K2

8.

Cztery typy kultur organizacyjnych wg. Ch. Handy’ego – analiza praktycznych
przykładów kultur organizacyjnych

W3, U1, K3

Sylabusy
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9.

Ograniczenia podejść typologicznych

W2, U2, K2

10.

Sposoby badania organizacji; sposoby badania kultury organizacji – możliwości i
ograniczenia różnych podejść

W1, U1, K2

11.

Podejście etnograﬁczne w badaniu organizacji – możliwości i ograniczenia

W1, U1, K2

12.

Zmiana kultury organizacji, planowanie i wdrażanie programów zmian w kulturze
organizacji – możliwe podejścia

W3, U1, K1

13.

Analiza zmian kultury organizacyjnej

W1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, ćwiczenia przedmiotowe, wykład konwersatoryjny, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin zawiera kilka pytań otwartych - kryterium ich oceny jest
umiejętne wykorzystanie wiedzy do analizy postawionych
problemów i wskazanie rozwiązań.

wykład

egzamin pisemny

ćwiczenia

Studenci wykonują w małych grupach badanie kultury
wyniki badań, prezentacja organizacyjnej - muszą je opisać i zaprezentować z użyciem wiedzy
i umiejętności zdobytych w toku kursu.

Semestr 5
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin zawiera kilka pytań otwartych - kryterium ich oceny jest
umiejętne wykorzystanie wiedzy do analizy postawionych
problemów i wskazanie rozwiązań.

wykład

egzamin pisemny

ćwiczenia

Studenci wykonują w małych grupach badanie kultury
wyniki badań, prezentacja organizacyjnej - muszą je opisać i zaprezentować z użyciem wiedzy
i umiejętności zdobytych w toku kursu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Zarządzanie jakością
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cd414f8e114a

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest nabycie przez studentów podstawowej wiedzy oraz umiejętności w zakresie projektowania,
wdrażania i oceny systemów zarządzania jakością w organizacji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

znajomość idei TQM, podstawowych pojęć i zasad oraz
znormalizowanych systemów zarządzania jakością

ZPU_K1_W05,
ZPU_K1_W12

egzamin pisemny,
projekt, wyniki badań,
prezentacja

ZPU_K1_U01,
ZPU_K1_U07

egzamin pisemny,
projekt, wyniki badań,
prezentacja

ZPU_K1_K01,
ZPU_K1_K02,
ZPU_K1_K05

egzamin pisemny,
projekt, wyniki badań,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

umiejętność projektowania procesów oraz oceny
jakości usług i wyrobów, umiejętność pracy z normami
i standardami w zakresie zarządzania jakością.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

świadomość konieczności nieustannego
aktualizowania wiedzy, umiejętność pracy zespołowej
nad projektami i studiami przypadków, umiejętność
dyskusji,

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
45

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

15

przygotowanie projektu

50

przygotowanie prezentacji multimedialnej

25

przygotowanie do egzaminu

50

przygotowanie do ćwiczeń

50

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
220

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wykład
1. Wprowadzenie do TQM.
2. Zasady zarządzania jakością
3. System zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2015
4. Pozostałe znormalizowane systemy zarządzania jakością
5. Projektowanie i wdrażanie SZJ. Dokumentacja SZJ.
6. Ocena jakości.
7. Ocena skuteczności i efektywności SZJ. Modele doskonałości

W1, U1, K1

2.

Ćwiczenia
1. Metody identyﬁkacji problemów w organizacji - Diagram Ishikawy
2. Metoda Pareto
3. Prekursorzy zarządzania jakością – prezentacje studentów
4. Projektowanie procesów - Flowchart
5. Norma ISO 9001
6. Projektowanie dokumentacji - SOP
7. Ocena jakości usług - SERVQUAL

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
metoda projektów, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody elearningowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

wykład

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Zaliczenie przedmiotu na podstawie cząstkowych ocen każdej
aktywności studenta, wg następujących zasad: 1.test końcowy max.
40 pkt. 2. obecność na zajęciach jest obowiązkowa, w przypadku
nieobecności student jest zobowiązany do samodzielnego lub
zespołowego przygotowania wymaganych prac. Dopuszczalna jest
jedna nieobecność na zajęciach. 3. rozwiązywanie zadań, studiów
przypadków, przygotowywanie mini projektów na zajęciach max. 60
pkt. Żeby otrzymać zaliczenie student musi zgromadzić min. 60 pkt.,
przy czym każda aktywność musi być zaliczona na minimalną liczbę
punktów (podstawa do przyznania punktów ECTS). Skala ocen 0-54%
- ndst (2) 55-64 – dst (3) 65-74 – plus dst (3,5) 75-84 – dobry (4)
85-94 – plus dobry (4,5) 95-100 – bardzo dobry (5)

projekt, wyniki badań,
prezentacja

2. obecność na zajęciach jest obowiązkowa, w przypadku
nieobecności student jest zobowiązany do samodzielnego lub
zespołowego przygotowania wymaganych prac. Dopuszczalna jest
jedna nieobecność na zajęciach. 3. rozwiązywanie zadań, studiów
przypadków, przygotowywanie mini projektów na zajęciach max. 60
pkt.
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Semestr 5
Metody nauczania:
metoda projektów, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody elearningowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

wykład

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Zaliczenie przedmiotu na podstawie cząstkowych ocen każdej
aktywności studenta, wg następujących zasad: 1.test końcowy max.
40 pkt. 2. obecność na zajęciach jest obowiązkowa, w przypadku
nieobecności student jest zobowiązany do samodzielnego lub
zespołowego przygotowania wymaganych prac. Dopuszczalna jest
jedna nieobecność na zajęciach. 3. rozwiązywanie zadań, studiów
przypadków, przygotowywanie mini projektów na zajęciach max. 60
pkt. Żeby otrzymać zaliczenie student musi zgromadzić min. 60 pkt.,
przy czym każda aktywność musi być zaliczona na minimalną liczbę
punktów (podstawa do przyznania punktów ECTS). Skala ocen 0-54%
- ndst (2) 55-64 – dst (3) 65-74 – plus dst (3,5) 75-84 – dobry (4)
85-94 – plus dobry (4,5) 95-100 – bardzo dobry (5)

projekt, wyniki badań,
prezentacja

2. obecność na zajęciach jest obowiązkowa, w przypadku
nieobecności student jest zobowiązany do samodzielnego lub
zespołowego przygotowania wymaganych prac. Dopuszczalna jest
jedna nieobecność na zajęciach. 3. rozwiązywanie zadań, studiów
przypadków, przygotowywanie mini projektów na zajęciach max. 60
pkt.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Ekonomia społeczna i spółdzielczość
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cd414f919ecf

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest ukazanie roli ekonomii społecznej dla polskiej gospodarki i polskiego rynku pracy oraz jej
roli w polityce rynku pracy i zmniejszania bezrobocia. Wykład ma na celu ukazanie wpływu ekonomii społecznej
na politykę walki z wykluczeniem społecznym, znaczenie sektora samorządowego i pozarządowego na rzecz
rozwijania ekonomii społecznej oraz roli kapitału społecznego i społeczeństwa obywatelskiego w jej kreowaniu
między innymi poprzez zakładanie spółdzielni.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

zna podstawowe zasady i koncepcje teorii ekonomii
w odniesieniu do funkcjonowania podmiotów ekonomii
społecznej oraz gospodarowania w warunkach
ograniczonych zasobów, w tym zasady tworzenia
spółdzielni

ZPU_K1_W03,
ZPU_K1_W12

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

W2

ma wiedzę na temat podstawowych relacji pomiędzy
organizacjami ekonomii społecznej, w tym spółdzielni,
a innymi instytucjami tworzącymi ich otoczenie w skali
krajowej i międzynarodowej

ZPU_K1_W02,
ZPU_K1_W04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, esej,
prezentacja, zaliczenie

W3

zna podstawowe ujęcia procesu i funkcji kierowania
ludźmi w organizacji ekonomii społecznej, w tym
spółdzielni.

ZPU_K1_W11

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, esej,
prezentacja, zaliczenie

ZPU_K1_U01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, esej,
prezentacja, zaliczenie

ZPU_K1_K02,
ZPU_K1_K07

projekt, prezentacja,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

ma umiejętność stosowania wybranych elementów
wiedzy z zakresu działania organizacji ekonomii
społecznej, w tym spółdzielni w odniesieniu
do obserwowanej i analizowanej przez studenta
rzeczywistości.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

posiada podstawowe kompetencje perswazji
i negocjowania z nastawieniem na osiąganie
wspólnych celów

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
135

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 5
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
135

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Istota, geneza i źródła ekonomii społecznej.

W1

2.

Rola i miejsce ekonomii społecznej w gospodarce narodowej. Stara i nowa
ekonomia społeczna

W1, W2

3.

Wykluczenie społeczna i sytuacja grup defaworyzowanych na rynku pracy

W1, U1

4.

Przedsiębiorstwa społeczne - modele przedsiębiorstw, słabe i mocne strony.

W1, W2, U1, K1

5.

Pojęcie spółdzielni i spółdzielczości na tle idei ekonomii społecznej.

W1, W2, U1

6.

Historia spółdzielczości - sukcesy i niepowodzenia ruchu spółdzielczego.

W1, W2, U1

7.

Typologia spółdzielni.

W1, W2, U1

8.

Ekonomia społeczna w programach rządowych i samorządowych

W1, W2, U1

9.

Źródła i instrumenty ﬁnansowania przedsięwzięć społecznych.

W1, W2, U1, K1

10.

Efekty działalności sektora ekonomii społecznej i jego beneﬁcjenci.

W1, W2, W3, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Cykl wykładów kończy się egzaminem przeprowadzonym w
trakcie sesji egzaminacyjnej. Możliwość ustalenia terminu
egzaminu zerowego przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej.
Egzamin jest pisemny w postaci testu zawierającego pytania
otwarte i zamknięte. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest
zaliczenie ćwiczeń. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie
60% całkowitej liczby punktów. Ocena końcowa może być
podwyższona dzięki wyróżniającej się aktywności studentów w
trakcie zajęć. Test pisemny 60% - dst 68% - dst plus 76% - db
84% - db plus 90% - bdb

ćwiczenia

projekt, esej, prezentacja,
zaliczenie

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uczestnictwo w zajęciach
dydaktycznych, opracowanie i prezentacja projektu
zaliczeniowego.

Semestr 5
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Cykl wykładów kończy się egzaminem przeprowadzonym w
trakcie sesji egzaminacyjnej. Możliwość ustalenia terminu
egzaminu zerowego przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej.
Egzamin jest pisemny w postaci testu zawierającego pytania
otwarte i zamknięte. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest
zaliczenie ćwiczeń. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie
60% całkowitej liczby punktów. Ocena końcowa może być
podwyższona dzięki wyróżniającej się aktywności studentów w
trakcie zajęć. Test pisemny 60% - dst 68% - dst plus 76% - db
84% - db plus 90% - bdb

ćwiczenia

projekt, esej, prezentacja,
zaliczenie

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uczestnictwo w zajęciach
dydaktycznych, opracowanie i prezentacja projektu
zaliczeniowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy

138 / 237

Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym (samorząd terytorialny)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cd414f94637c

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z problematyką rozwoju (zrównoważonego) oraz możliwościami sterowania procesami
rozwojowymi w skali regionalnej i lokalnej. Przeanalizowanie studiów przypadku dokumentów programowania
rozwoju.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

: - współczesne koncepcje rozwoju regionalnego
i lokalnego - metody analizowania poziomu rozwoju
i wskaźniki rozwoju - system zarządzania rozwojem
Polski

ZPU_K1_W01,
ZPU_K1_W02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
raport, wyniki badań

ZPU_K1_U02,
ZPU_K1_U04,
ZPU_K1_U10

raport, wyniki badań

ZPU_K1_K01,
ZPU_K1_K02

raport, wyniki badań

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

: - analizować sytuacje/potencjały rozwojowe
regionów, powiatów i gmin - zastosować wiedzę
teoretyczną do wyboru interwencji zarządczej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

: - udziału w procesie podejmowania decyzji co
do kierunku interwencji zarządczej - udziału
w tworzeniu i wdrażaniu projektów rozwojowych

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

15

analiza dokumentów programowych

10

pozyskanie danych

10

przygotowanie raportu

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

5

przygotowanie do sprawdzianu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
105

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Semestr 5
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

15

analiza dokumentów programowych

20

pozyskanie danych

30

przygotowanie raportu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

15

przygotowanie do sprawdzianu

35

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
195

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pojęcie rozwoju

W1

2.

Rozwój w podsystemach terytorialnych

W1

3.

Zarządzanie rozwojem - teorie i koncepcje

W1

4.

Instrumenty rozwoju regionalnego i lokalnego

W1, U1, K1

5.

Współpraca dla rozwoju

W1, U1, K1

6.

Nowa polityka regionalna

W1, U1

7.

System zarządzania rozwojem Polski

W1, U1

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, metody e-learningowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie pisemne, zaliczenie na
ocenę

warunkiem przystąpienia do zaliczenia wykładu jest
zaliczenie ćwiczeń

ćwiczenia

raport, wyniki badań

analiza/badanie sytuacji rozwojowej wybranych JST,
sporządzenie raportu z badania, obecność na
zajęciach

Semestr 5
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie pisemne, zaliczenie na
ocenę

warunkiem przystąpienia do zaliczenia wykładu jest
zaliczenie ćwiczeń

ćwiczenia

raport, wyniki badań

analiza/badanie sytuacji rozwojowej wybranych JST,
sporządzenie raportu z badania, obecność na
zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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CSR i zarządzanie zaufaniem
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cd414f972b7d

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć będzie przedstawienie pojęć związanych z zarządzeniem zaufaniem oraz podstawowych zagadnień
dotyczących współczesnych koncepcji strategii, które przyjmują przedsiębiorstwa, a które mają na celu
uwzględniać interesy społeczne, środowiskowe i etyczne. Zaufanie będzie analizowane zarówno jako proces,
w wyniku którego dana jednostka osiąga zaufanie innych jednostek, jak i jako umiejętności oceny wiarygodności
innych jednostek dokonywanej przez daną jednostkę. Zostaną przedstawione determinanty zaufania
w powiązaniu z tworzeniem kapitału społecznego.Blok zajęć teoretycznych zostanie uzupełniony o analizę
praktycznych przypadków badania zaufania wobec różnych jednostek. Zaprezentowane zostaną także modele
i koncepcje CSR oraz ich ewolucja we współczesnym biznesie, jak również szerszy kontekst w postaci
zrównoważonego rozwoju. W trakcie zajęć duży nacisk zostanie położony na stronę praktyczną realizacji idei CSR.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

posiada wiedzę na temat istoty i dynamiki głównych
współczesnych systemów społecznych,
środowiskowych, gospodarczych i politycznych oraz
ich możliwych zależności.

ZPU_K1_W03

zaliczenie na ocenę

W2

zna wybrane skutki ekonomiczne, społeczne,
środowiskowe i zarządcze zjawisk kulturowych w skali
ZPU_K1_W02
organizacji i instytucji (w kontekście wiodących ujęć
teoretycznych właściwych dla dyscypliny zarządzanie).

zaliczenie na ocenę

W3

posiada wiedzę dotyczącą skutków ekonomicznych,
społecznych, politycznych i środowiskowych różnic
w zaawansowaniu gospodarczym wybranych państw
i instytucji.

ZPU_K1_W02

zaliczenie na ocenę

W4

zna istotę koncepcji zrównoważonego rozwoju
społeczno-gospodarczego

ZPU_K1_W01,
ZPU_K1_W14

zaliczenie na ocenę

W5

zna znaczenie zaufania we współczesnym świecie.

ZPU_K1_W01,
ZPU_K1_W03,
ZPU_K1_W14

zaliczenie na ocenę

U1

posiada umiejętność stosowania w pracy lub nauce
zaawansowanej wyspecjalizowanej wiedzy
z określonego obszaru nauk o zarządzaniu (w
powiązaniu ze specjalnością).

ZPU_K1_U02

zaliczenie na ocenę

U2

potraﬁ dokonać doboru odpowiednich metod
i narzędzi do opisu oraz analizy problemów i obszarów
działalności organizacji i jej otoczenia oraz oceny ich
przydatności i skuteczności.

ZPU_K1_U01

zaliczenie na ocenę

U3

potraﬁ, w wybranym zakresie, projektować i stosować
w zarządzaniu mierniki dokonań (przede wszystkim
społecznych) przedsiębiorstwa/organizacji.

ZPU_K1_U01

zaliczenie na ocenę

U4

posiada umiejętność dokonywania diagnozy sytuacji
i krytycznej oceny możliwych wariantów strategii
organizacji z uwzględnieniem wymogów CSR
i zaufania.

ZPU_K1_U07,
ZPU_K1_U10

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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K1

jest przygotowany do tworzenia i uczestniczenia
w pracy zespołów interdyscyplinarnych w środowisku
organizacji i poza nim oraz rozumie znaczenie
aspektów ekonomicznych, społecznych, politycznych.

ZPU_K1_K02,
ZPU_K1_K04

zaliczenie na ocenę

K2

jest przygotowany do prowadzenia debaty,
przekonywania i negocjowania w imię osiągania
wspólnych celów.

ZPU_K1_K03,
ZPU_K1_K04

zaliczenie na ocenę

K3

jest przygotowany do krytycznego odbioru i analizy
informacji pochodzącej z organizacji.

ZPU_K1_K01

zaliczenie na ocenę

K4

ma świadomość konieczności aktualizacji wiedzy i wie
gdzie może znaleźć informacje nt. CSR i zaufania.

ZPU_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

15

przygotowanie do egzaminu

45

przygotowanie do ćwiczeń

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

15

przygotowanie do egzaminu

45

przygotowanie do ćwiczeń

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zaufanie jako element życia społecznego i gospodarczego – wprowadzenie do
zagadnienia badania zaufania.

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K1, K2, K3, K4

2.

Determinanty zaufania społecznego (deﬁnicje zaufania, analiza czynników
wpływających na zaufanie, płaszczyzny analizy zaufania).

W1, W3, W4, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3, K4

3.

Zaufanie jako podstawa budowania kapitału społecznego (pojęcie kapitału
społecznego , determinanty kształtowania kapitału społecznego, zasady jego
budowania).

W4, W5, U1, U2, U3, U4,
K1, K2, K3, K4

4.

Determinanty zarządzania zaufaniem – ryzyko a zaufanie, odmiany zaufania, ﬁlary
zaufania, funkcje zaufania, geometria zaufania.

W2, W5, U1, U2, U3, U4,
K1, K2, K3, K4

5.

Kultura zaufania – analiza struktury społecznej sprzyjającej tworzeniu zaufania.

W2, W5, U1, U2, U3, U4,
K1, K2, K3, K4

6.

Poziom zaufanie w krajach zachodnich - analiza przypadków.

W1, W5, U1, U2, U3, U4,
K1, K2, K3, K4

7.

Poziom zaufania wobec różnych instytucji sfery publicznej w Polsce – analiza
przypadków.

W2, W5, U1, U2, U3, U4,
K1, K2, K3, K4

8.

Metody badania zaufania jako podstawa tworzenia zaufania do różnych jednostek
sfery publicznej.

W2, W5, U1, U2, U3, U4,
K1, K2, K3, K4

9.

CSR w kontekście teorii organizacji i zarządzania.

W2, W4, U1, U2, U3, U4,
K1, K2, K3, K4

10.

Aktorzy CSR.

W1, W4, U1, U2, U3, U4,
K1, K2, K3, K4

11.

Rola rządu i aktorów społecznych w rozwoju polityki CSR.

W1, W4, U1, U2, U3, U4,
K1, K2, K3, K4

12.

Standardy i normy z zakresu CSR.

W2, W4, U1, U2, U3, U4,
K1, K2, K3, K4

13.

Wpływ CSR na rozwój lokalny i ochronę środowiska.

W2, W3, W4, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3, K4

14.

Ład korporacyjny i transparentność funkcjonowania organizacji.

W2, W4, U1, U2, U3, U4,
K1, K2, K3, K4

15.

CSR a konsument, czyli zrównoważona produkcja i konsumpcja.

W1, W3, W4, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3, K4

16.

Zrównoważone zamówienia publiczne.

W2, W3, W4, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3, K4

Informacje rozszerzone
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Semestr 3
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

wykład

zaliczenie na ocenę

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu

Semestr 5
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

wykład

zaliczenie na ocenę

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Opinia publiczna i elementy medioznawstwa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cd414f99c621

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z teoriami komunikowania oraz problemami współczesnego
medioznawstwa, ze szczególnymi uwzględnieniem funkcjonowania opinii publicznej

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

zasady funkcjonowania mediów oraz ich znaczenia dla
społeczeństwa

ZPU_K1_W01,
ZPU_K1_W02,
ZPU_K1_W03

egzamin ustny

W2

teorie związane z komunikowaniem masowym

ZPU_K1_W01,
ZPU_K1_W02,
ZPU_K1_W03

egzamin ustny

U1

deﬁniować sposób funkcjonowania mediów i metody
przedstawiania rzeczywistości społecznej

ZPU_K1_U01,
ZPU_K1_U02,
ZPU_K1_U03,
ZPU_K1_U11

egzamin ustny,
prezentacja

U2

analizować zmiany społeczeństw wywołane wpływem
mediów

ZPU_K1_U01,
ZPU_K1_U02,
ZPU_K1_U03,
ZPU_K1_U11

egzamin ustny,
prezentacja

ZPU_K1_K01,
ZPU_K1_K02

egzamin ustny,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

prezentowania własnego stanowiska wobec roli
współczesnych mediów w kreowaniu postaw
społecznych

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przeprowadzenie badań literaturowych

10

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

40

przygotowanie do ćwiczeń

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
117

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Semestr 5
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

uczestnictwo w egzaminie

2

przeprowadzenie badań literaturowych

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przygotowanie do egzaminu

70

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
147

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawowe pojęcia z zakresu medioznawstwa

W1, W2, U1, U2, K1

2.

Metody badań medioznawczych

W1, W2, U1, U2, K1

3.

Funkcje mediów

W1, W2, U1, U2, K1

4.

Fazy rozwoju mediów

W1, W2, U1, U2, K1

5.

Prasa

W1, W2, U1, U2, K1

6.

Radio i Telewizja

W1, W2, U1, U2, K1

7.

Nowoczesne formy komunikowania - media społecznościowe

W1, W2, U1, U2, K1

8.

Edukacja medialna - krytyczny odbiór mediów

W1, W2, U1, U2, K1

9.

Opinia publiczna i sposoby jej pomiaru

W1, W2, U1, U2, K1

10.

Przekaz medialny

W1, W2, U1, U2, K1

11.

genologia medialna

W1, W2, U1, U2, K1

12.

Kreowanie wizerunku medialnego - m.in fake news

W1, W2, U1, U2, K1

13.

koncepcja " banki informacyjnej"

W1, W2, U1, U2, K1

14.

wpływ mediów na otoczenie społeczne

W1, W2, U1, U2, K1

15.

Przykłady holdingów mediowych

W1, W2, U1, U2, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia
przedmiotowe, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin ustny

2 pytania

ćwiczenia

prezentacja

prezentacja + obecnośc

Semestr 5
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków,
ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin ustny

2 pytania

ćwiczenia

prezentacja

ocena prezentacji + aktywność na zajeciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Standardy dyplomacji i etykiety
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cd414f9cb3da

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z podstawami protokołu dyplomatycznego oraz podstawowymi zasadami postępowania
w pracy zawodowej i w życiu codziennym

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

sposób organizacji protokołu dyplomatycznego

ZPU_K1_W11,
ZPU_K1_W14

egzamin ustny

W2

zasady postępowania w miejscach publicznych, pracy
zawodowej i w życiu codziennym.

ZPU_K1_W11,
ZPU_K1_W14

egzamin ustny,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

organizować wizyty służbowe, przyjęcia, prowadzić
negocjację

ZPU_K1_U04,
ZPU_K1_U05,
ZPU_K1_U10

egzamin ustny,
prezentacja

U2

zachowywać się w sytuacjach oﬁcjalnych
i zawodowych

ZPU_K1_U04,
ZPU_K1_U05,
ZPU_K1_U10

egzamin ustny,
prezentacja

U3

przygotować stół na oﬁcjalne przyjęcie w tym
spotkania biznesowe i towarzyskie

ZPU_K1_U04,
ZPU_K1_U05

egzamin ustny,
prezentacja

K1

respektowania zasad obyczajowych w pracy
zawodowej i życiu towarzyskim, w tym w trakcie
oﬁcjalnych spotkań Stosuje zasady składające się
na etykietę przynależną do jego profesji i statusu
społecznego

ZPU_K1_K05,
ZPU_K1_K06,
ZPU_K1_K08

egzamin ustny,
prezentacja

K2

stosowania odpowiedniej etykiety, zgodnej z daną
sytuacja społeczną

ZPU_K1_K05,
ZPU_K1_K06,
ZPU_K1_K08

egzamin ustny,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

15

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie do egzaminu

50

przygotowanie do ćwiczeń

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
122

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 5
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

50

przygotowanie do ćwiczeń

25

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
152

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawowe pojęcia i zadania protokołu dyplomatycznego.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

2.

Rola dobrych obyczajów w dyplomacji oraz w życiu codziennym.

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

3.

Zasady dobrego wychowania (savoir-vivre).

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

4.

Podstawowe zasady obowiązujące w ramach protokołu dyplomatycznego.

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

5.

Typy strojów oraz zasady ich doboru.

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

6.

Precedencja, tytulatura, korespondencja,

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

7.

Organizacja uroczystości publicznych.

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

8.

Rodzaje przyjęć i ich organizacja

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

9.

Zasady kontaktów z obcokrajowcami.

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

Sylabusy
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10.

Przyjmowanie delegacji zagranicznych, w tym prowadzenie negocjacji.

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

11.

Przygotowanie spotkania towarzyskiego

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

12.

Sztuka retoryki i negocjacji.

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

13.

Wizerunek w relacjach publicznych

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

14.

13. Praktyczne aspekty etykiety spolecznej

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
Metoda sytuacyjna, inscenizacja, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin ustny

2 pytania

ćwiczenia

prezentacja

prezentacja + obecność

Semestr 5
Metody nauczania:
analiza tekstów, Metoda sytuacyjna, inscenizacja, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza
przypadków, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin ustny

2 pytania

ćwiczenia

prezentacja

prezentacja = obecność

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Zarządzanie w sferze społecznej, przedmiot modułu zajęć: współczesne
społeczeństwo obywatelskie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cd414f5b215c

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest zaznajomienie studenta z ideą społeczeństwa obywatelskiego. Zaznajomienie z zasadami
uczestnictwa obywatela w życiu publicznym. Przedstawione zostaną prawa i obowiązki obywateli w stosunku
do państwa i społeczeństwa. Studenci zostaną zapoznani z kwestią kontroli społecznej, a także roli organizacji
pozarządowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

W2

funkcjonowanie struktur politycznych w kontekście
społeczeństwa obywatelskiego.

ZPU_K1_W01,
ZPU_K1_W02,
ZPU_K1_W03,
ZPU_K1_W04

egzamin ustny

relacje między różnymi strukturami społecznymi

ZPU_K1_W01,
ZPU_K1_W02,
ZPU_K1_W03,
ZPU_K1_W04

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wytłumaczyć wpływ kultury na różnego typu więzi
społeczne

ZPU_K1_U01,
ZPU_K1_U04,
ZPU_K1_U11

egzamin ustny

U2

samodzielnie wyjaśnić przemiany więzi społecznych
i ich konsekwencje dla różnorodnych środowisk
społecznych

ZPU_K1_U01,
ZPU_K1_U04,
ZPU_K1_U11

egzamin ustny

U3

samodzielnie wyjaśnić przemiany więzi społecznych
w społeczeństwie.

ZPU_K1_U01,
ZPU_K1_U04,
ZPU_K1_U11

egzamin ustny

ZPU_K1_K01,
ZPU_K1_K02

egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

prezentacji krytycznego stosunku do konsekwencji
zmian społeczno -kulturowych.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

przeprowadzenie badań literaturowych

10

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

33

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Idea i wartości społeczeństwa obywatelskiego

W1, W2, U1, U2, U3, K1

2.

Główne problemy społeczeństwa obywatelskiego.

W1, W2, U1, U2, U3, K1

Sylabusy
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3.

3.Charakterystyka wybranych koncepcji społeczeństwa obywatelskiego ( polis,
ideał republikański obywatela Rzymu, modele postindustrialne i współczesne G.Hillery,F. Koneczny,R.S Lynd, G.H.Mead, W.L.Warner, E. Abramowski, A.
Gramsci,J. Habermans, J.Kuroń).

W1, W2, U1, U2, U3, K1

4.

4. Demokracja partycypacyjna.

W1, W2, U1, U2, U3, K1

5.

Obywatel jako podmiot społeczeństwa obywatelskiego.

W1, W2, U1, U2, U3, K1

6.

Procedury podejmowania decyzji w społeczeństwie obywatelskim ( m.in
referendum, wybory)

W1, W2, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
2 pytania

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy

158 / 237

Zarządzanie w sferze społecznej, przedmiot modułu zajęć: ruchy
społeczne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cd414f5dd406

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z tematykom ruchów społecznych, w szczególności w obszarze roli i miejsca w przestrzeni
społeczno-politycznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

wybrane koncepcje dotyczące ruchów społecznych.

ZPU_K1_W01,
ZPU_K1_W02

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

identyﬁkować cele działań współczesnych ruchów
społecznych.

ZPU_K1_U01,
ZPU_K1_U02,
ZPU_K1_U04

egzamin ustny

U2

umiejętnie wykorzystywać podstawowe pojęcia w celu
analizy działalności ruchów społecznych w Polsce
i na świecie.

ZPU_K1_U01,
ZPU_K1_U02

egzamin ustny

ZPU_K1_K01,
ZPU_K1_K03

egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wykorzystania wiedzy do analizowania współczesnych
ruchów społecznych

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

13

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Deﬁnicje ruchów społecznych

W1, U1, U2, K1

2.

Przegląd historycznych ruchów: religijnych, narodowych i robotniczych.

W1, U1, U2, K1

3.

Ruchy emancypacyjne: abolicjonizm, ruch równouprawnienia kobiet i ruchy
antykolonialne

W1, U1, U2, K1

4.

Anarchizm, faszyzm i nazim

W1, U1, U2, K1

5.

Ruchy praw obywatelskich, ruch studencki .

W1, U1, U2, K1

6.

Ruchy antykomunistyczne.

W1, U1, U2, K1

7.

Współczesne ruchy: ekologiczne, anty i alter globalistyczne, feminizm

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
2 pytania

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość podstawowych pojęć z zakresu nauk społecznych

Sylabusy
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Zarządzanie w sferze społecznej, przedmiot modułu zajęć: zarządzanie
organizacjami pozarządowymi
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cd414f61571c

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

celem realizacji zajęć jest przekazanie studentom wiedzy dotyczącej elementów zarządzania w odniesieniu
do pozarządowej rzeczywistości organizacyjnej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student zna historię, deﬁnicje, funkcje i formy prawne
organizacji pozarządowych

ZPU_K1_W01

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W2

student zna koncepcje z zakresu psychologii emocji,
poznawczej, behawioralnej, osobowości oraz
psychologii społecznej, psychologii pracy i organizacji

ZPU_K1_W02

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W3

student zna pojęcia z zakresu zarządzania
strategicznego, modele strategii, rozumie znaczenie
strategii w działalności organizacji pozarządowych

ZPU_K1_W03

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W4

student zna elementy składowe kultury
organizacyjnej, modele kultury organizacyjnej,
ZPU_K1_W11
rozumie wpływ kultury organizacyjnej na poszczególne
jednostki, jak i na całą organizację.

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W5

student zna formy współdziałania międzysektorowej
i wewnątrzsektorowej, fazy współpracy organizacji
ZPU_K1_W04
pozarządowych oraz jej pozytywne i negatywne skutki.

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W6

student zna źródła ﬁnansowania organizacji
pozarządowych.

ZPU_K1_W06

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

ZPU_K1_U01,
ZPU_K1_U02

zaliczenie

ZPU_K1_K02,
ZPU_K1_K04,
ZPU_K1_K08

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zaproponować i rozrysować strukturę organizacji
pozarządowej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wykorzystać posiadaną wiedzę do założenia własnej
organizacji pozarządowej

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

ćwiczenia

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

uczestnictwo w egzaminie

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Organizacje III sektora – historia, deﬁnicje, funkcje.

W1, W3

2.

Człowiek w organizacji pozarządowej. Przywództwo.

W2

3.

Struktura społeczna organizacji pozarządowej.

U1, K1

4.

Zarządzanie strategiczne w organizacjach pozarządowych.

W3

5.

Kultura organizacyjna organizacji pozarządowych.

W4

6.

Współdziałanie organizacji pozarządowych.

W5

7.

Zarządzanie ﬁnansami w organizacjach pozarządowych.

W6

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, gra dydaktyczna, analiza przypadków,
rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie na ocenę

pozytywny wynik egzaminu

ćwiczenia

prezentacja, zaliczenie

obecności i aktywność na zajęciach, przygotowanie prezentacji
multimedialnej

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Zarządzanie w sferze społecznej, przedmiot modułu zajęć: partycypacja
publiczna oraz współpraca między sektorem publicznym a organizacjami
pozarządowymi
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cd414f63d7c4

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

: - genezę włączania różnych grup interesariuszy
w zarządzanie - współczesne koncepcjepartycypacji
publicznej - mechanizmy i formu współpracy
z obywatelami i trzecim sektorem

ZPU_K1_W04,
ZPU_K1_W06,
ZPU_K1_W12

zaliczenie na ocenę,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

: - diagnozować i analizować sytuację pod kątem
uczestnictwa różnych podmiotów w zarządzaniu
w sferze społecznej - analizować organizację
wykorzystując analizę interesariuszy i otoczenia
organizacji - wskazać właściwe działania
partycypacyjne w odniesieniu do konkretnej
interwencji w sferze społecznej

ZPU_K1_U01,
ZPU_K1_U04,
ZPU_K1_U10

zaliczenie na ocenę,
projekt, wyniki badań

ZPU_K1_K03,
ZPU_K1_K06,
ZPU_K1_K08

zaliczenie na ocenę,
projekt, wyniki badań

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

: - uczestnictwa w działaniach organizacji i zespołów, inicjowania działań organizacji - współpracy
zespołowej oraz międzyorganizacyjnej

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

ćwiczenia

15

przeprowadzenie badań empirycznych

15

przygotowanie projektu

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Sfera społeczna jako sfera współdziałania

W1, U1

2.

Partycypacja publiczna jako prawo obywatelskie i wartość państwa prawa

W1

3.

Zakres włączania społeczności i obywateli w zarządzanie w sferze społecznej

W1, U1, K1

4.

Planowanie partycypacji i współpracy interesariuszy w sferze społecznej

W1, U1, K1

5.

Specyﬁczne formy współpracy i partycypacji

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
uzyskanie zaliecznia ćwiczeń, możliwość wyboru formy pisemnej lub
ustnej

wykład

zaliczenie na ocenę

ćwiczenia

obecność na zajęciach, zaliczenie projektu w postaci planu wdrożenia
projekt, wyniki badań działań w zakresie partycypacji i współpracy w wybranej organizacji
publicznej w sferze społecznej

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Ludzie w organizacji, przedmiot modułu zajęć: kierowanie ludźmi
w organizacji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cd414f668165

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem przedmiotu jest dostarczenie wiedzy i kompetencji, pozwalających na radzenie sobie z ludźmi
w kontekście organizacyjnym z uwzględnieniem najważniejszych procesów istotnych z punktu widzenia jakości
pracy organizacji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

podstawowe procesy interpersonalne istotne z punktu
widzenia kierowania ludźmi

ZPU_K1_W05,
ZPU_K1_W11

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

W2

kierowanie ludźmi w organizacji

ZPU_K1_W05,
ZPU_K1_W11

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

identyﬁkować zjawiska interpersonalne i rodzić sobie
z ich dynamiką w organizacji

ZPU_K1_U04,
ZPU_K1_U05,
ZPU_K1_U12

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

U2

panować nad procesami interpersonalnymi dla dobra
procesów organizacyjnych

ZPU_K1_U04,
ZPU_K1_U05,
ZPU_K1_U12

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

ZPU_K1_K05,
ZPU_K1_K06,
ZPU_K1_K08

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

pracy w zespole i przyjmowania odpowiedzialności
za powierzone mu zadania w organizacji

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

ćwiczenia

15

przygotowanie do ćwiczeń

15

przygotowanie do egzaminu

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Grupa – współpraca i interesy

W1, W2, U1, U2, K1

2.

Komunikacja w organizacji

W1, W2, U1, U2, K1

3.

Kierowanie zespołami w organizacji

W1, W2, U1, U2, K1

4.

Kierowanie a przywództwo

W1, W2, U1, U2, K1

5.

Motywowanie pracowników

W1, W2, U1, U2, K1

Sylabusy
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6.

Ocenianie pracowników

W1, W2, U1, U2, K1

7.

Konﬂikt w organizacji

W1, W2, U1, U2, K1

8.

Negocjacje

W1, W2, U1, U2, K1

9.

Kultura organizacji

W1, W2, U1, U2, K1

10.

Kierowanie zmianą

W1, W2, U1, U2, K1

11.

Doskonalenie zawodowe, rozwój zawodowy a rozwój indywidualny

W1, W2, U1, U2, K1

12.

Specyﬁka zachowań organizacyjnych w instytucji publicznej

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
Metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Egzamin pisemny – pytania otwarte wokół problematyki zajęć

ćwiczenia

zaliczenie pisemne Ocena pracy pisemnej na wybrany temat dotyczący problematyki zajęć

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa

Sylabusy
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Ludzie w organizacji, przedmiot modułu zajęć: psychologia w zarządzaniu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cd414f690edd

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu wybranych aspektów psychologii zarządzania

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

rozumie miejsce wiedzy psychologicznej w naukach
o zarządzaniu

ZPU_K1_W03

egzamin pisemny
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W2

rozumie wpływ koncepcji (natury) człowieka
na modele zarządzania

ZPU_K1_W08,
ZPU_K1_W11

egzamin pisemny

W3

zna klasyczne i współczesne koncepcje psychologiczne ZPU_K1_W05,
ZPU_K1_W07,
wyjaśniające ważne z perspektywy zarządzani
ZPU_K1_W11
zjawiska

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wyjaśnić zachowania organizacyjne ludzi w kontekście
koncepcji psychologicznych

ZPU_K1_U07,
ZPU_K1_U09,
ZPU_K1_U12

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

ćwiczenia

15

przygotowanie do zajęć

45

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

miejsce psychologii w naukach o zarządzaniu

W1

2.

związek koncepcji natury człowieka z modelami zarządzania

W2

3.

klasyczne i współczesne teorie motywacji

W3

4.

psychologia podejmowania decyzji i myślenia strategicznego w zarządzaniu

W3

5.

psychologia procesów grupowych

W3, U1

6.

stres i wypalenie zawodowe

W3, U1

7.

patologie kierowania ludźmi w organizacjach

W3, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza

Sylabusy
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przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

wykład

egzamin pisemny

ćwiczenia

zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Demograﬁa i geograﬁa ekonomiczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cd414fa0484b

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami demograﬁi oraz geograﬁi
ekonomicznej. Umożliwienie zrozumienia zjawisk i procesów ludnościowych, ich dynamiki oraz wpływu na rozwój
społeczno – ekonomiczny państw oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

w zakresie wiedzy student: - ma podstawową wiedzę
z zakresu geograﬁi ekonomicznej, demograﬁi oraz
zjawisk ludnościowych; - zna podstawowe źródła
danych demograﬁcznych, geograﬁcznych,
ekonomicznych. - zna przyrodnicze, społeczne,
kapitałowe, instytucjonalne i rynkowe uwarunkowania
rozwoju gospodarki. - zna problemy dotyczące rozwoju
gospodarki w czasach kryzysu demograﬁcznego.

ZPU_K1_W02,
ZPU_K1_W03,
ZPU_K1_W06

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

ZPU_K1_U01,
ZPU_K1_U07,
ZPU_K1_U12

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

- jest przygotowany do ujmowania zjawisk społecznych
i gospodarczych z perspektywy zjawisk i procesów
demograﬁcznych; - jest świadomy ekonomiczno społecznych konsekwencji zjawisk demograﬁcznych; - ZPU_K1_K01,
posiada społeczną wrażliwość na zjawiska związane
ZPU_K1_K02,
z procesami starzenia się i rozumie problemy
ZPU_K1_K03
współczesnego świata. - posiada zdolność
kształtowania nowoczesnego światopoglądu
i budowania świadomości oraz wrażliwości społecznej.

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

w zakresie umiejętności student: - potraﬁ poprawnie
posługiwać się terminologią i wybranymi metodami
badań stosowanymi w demograﬁi, ekonomii oraz
geograﬁi. - posiada umiejętność diagnozowania
uwarunkowań i następstw społecznych zjawisk
i procesów demograﬁcznych; - potraﬁ wykorzystać
w praktyce zintegrowaną wiedzę z demograﬁi,
geograﬁi ekonomicznej, gospodarki przestrzennej,
rozwoju regionalnego i lokalnego.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Bilans punktów ECTS
Semestr 4

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

15

przygotowanie do zajęć

25

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do egzaminu

25

przygotowanie do ćwiczeń

25

Sylabusy
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zbieranie informacji do zadanej pracy

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
165

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 6
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

15

przygotowanie do zajęć

25

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Przedmiot i cele geograﬁi ekonomicznej, podstawowe zagadnienia demograﬁi oraz
zjawisk ludnościowych.
Uwarunkowania rozwoju gospodarki; społeczno – ekonomiczne oraz przyrodnicze
uwarunkowania rozwoju gospodarki, rola poszczególnych sektorów w rozwoju
gospodarki.
Przestrzenne zróżnicowanie gospodarki. Lokalny, regionalny, krajowy i globalny
W1, U1, K1
wymiar gospodarki.
Dynamika oraz pomiar poziomu rozwoju gospodarczego państw oraz jednostek
samorządu terytorialnego.
Społeczeństwo a rozwój - zmiany demograﬁczne na świecie, ludność i zasoby,
jakość życia, społeczeństwa konsumpcyjne.
Kryzys demograﬁczny a rozwój gospodarki.

Informacje rozszerzone
Semestr 4
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

wykład

egzamin pisemny / ustny

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu

Semestr 6
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

wykład

egzamin pisemny / ustny

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Współczesne koncepcje zarządzania w organizacjach publicznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cd414fa30eb9

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze współczesnymi koncepcjami zarządzania, które są najczęściej
stosowane są w organizacjach publicznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

ma pogłębioną wiedzę na temat zastosowania
wybranych zaawansowanych metod analizy
i interpretacji zjawisk w obszarze zarządzania
publicznego w ujęciu wybranych teorii i szkół
badawczych

ZPU_K1_W01

egzamin pisemny, raport,
wyniki badań,
prezentacja

W2

posiada pogłębioną wiedzę z zakresu wybranych
aspektów zarządzania publicznego w wybranych
organizacjach

ZPU_K1_W13

egzamin pisemny, raport,
wyniki badań,
prezentacja

ZPU_K1_U01

egzamin pisemny, raport,
wyniki badań,
prezentacja

ZPU_K1_K01

egzamin pisemny, raport,
wyniki badań,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

posiada umiejętność formułowania i analizowania
problemów badawczych wynikających z omawianych
zjawisk ekonomicznych, społecznych, środowiskowych
i organizacyjnych, przed którymi staje zarządzanie
publiczne oraz dobierać odpowiednie metody
i narzędzia ich rozwiązania, wykorzystując dobór
odpowiednich źródeł informacji

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

jest przygotowany do krytycznego odbioru i analizy
przedstawianych mu treści

Bilans punktów ECTS
Semestr 4

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

15

przygotowanie do egzaminu

30

przeprowadzenie badań literaturowych

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
115

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 6

Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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wykład

30

ćwiczenia

15

przeprowadzenie badań literaturowych

40

przygotowanie do egzaminu

50

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
135

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Współczesne koncepcje zarządzania a zarządzanie strategiczne

W1

2.

Restrukturyzacja procesów organizacji publicznej

W2

3.

Koncepcje ukierunkowane na zmianę organizacji publicznej

W2

4.

Koncepcje ukierunkowanie na kluczowe działania

W1

5.

Koncepcje ukierunkowane na jakość

W2

6.

Koncepcje ukierunkowane na wiedzę

W2

7.

Potencjał rozwojowy organizacji publicznej

W2

8.

Studium przypadku dotyczące zastosowania koncepcji zarządzania

U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 4
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Podstawą zaliczenia jest egzamin pisemny testowy

ćwiczenia

raport, prezentacja

Ocena krytyczna zastosowania wybranej koncepcji zarządzania w
organizacji publicznej, raport i prezentacja wyników

Semestr 6
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, burza mózgów

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Podstawą zaliczenia jest egzamin pisemny testowy

ćwiczenia

wyniki badań, prezentacja

Ocena krytyczna wdrożenia wybranej koncepcji zarządzania w
organizacji publicznej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Prawa człowieka i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cd414fa5f61a

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Umiejętność ochrony swoich praw oraz praw innych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

ideę praw człowieka

ZPU_K1_W02,
ZPU_K1_W07

zaliczenie ustne, raport,
esej, prezentacja,
egzamin pisemny / ustny

W2

mechanizmy ochrony praw człowieka w aspekcie
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

ZPU_K1_W03,
ZPU_K1_W04,
ZPU_K1_W06

zaliczenie ustne, kazus,
egzamin pisemny / ustny

W3

potrzebę konstruowania różnych strategii
rozwiązywania problemów społecznych zwiazanych
z zagrożeniem wykluczenia społecznego

ZPU_K1_W04,
ZPU_K1_W08,
ZPU_K1_W09

zaliczenie ustne, projekt,
wyniki badań, egzamin
pisemny / ustny

zaliczenie ustne, projekt,
raport, wyniki badań,
esej, prezentacja,
egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wyjaśnić przyczyny i skutki wykluczenia społecznego

ZPU_K1_U01,
ZPU_K1_U02

U2

analizować konkretny problem zagrożony
wykluczeniem społecznym i naruszeniem praw
człowieka

ZPU_K1_U04,
ZPU_K1_U07,
ZPU_K1_U09

zaliczenie ustne, projekt,
kazus, raport, wyniki
badań, egzamin pisemny
/ ustny

U3

na podstawie zdobytej wiedzy teoretycznej
i praktycznej wskazać podstawowe możliwości
rozwiązania problemu społecznego

ZPU_K1_U04,
ZPU_K1_U05,
ZPU_K1_U10

zaliczenie ustne, wyniki
badań, prezentacja,
egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

tworzenia i uczestniczenia w pracy zespołów
interdyscyplinarnych w celu budowania strategii
rozwiązywania problemów społecznych

ZPU_K1_K02,
ZPU_K1_K03,
ZPU_K1_K05

zaliczenie ustne, projekt,
kazus, egzamin pisemny
/ ustny

K2

praktycznego działania na rzecz przeciwdziałania
naruszeniom praw człowieka przede wszystkim
w aspekcie wykluczenia społecznego

ZPU_K1_K03,
ZPU_K1_K05,
ZPU_K1_K07,
ZPU_K1_K08

zaliczenie ustne, projekt,
raport, wyniki badań,
esej, egzamin pisemny /
ustny

Bilans punktów ECTS
Semestr 4

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

15

przygotowanie projektu

10

poprawa projektu

10

przygotowanie eseju

15

Sylabusy
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badania terenowe

15

przygotowanie raportu

10

analiza problemu

10

rozwiązywanie zadań problemowych

10

analiza orzecznictwa

10

rozwiązywanie kazusów

5

przygotowanie do egzaminu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 6

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

15

przygotowanie projektu

10

poprawa projektu

10

przygotowanie eseju

15

badania terenowe

15

przygotowanie raportu

10

analiza problemu

10

rozwiązywanie zadań problemowych

10

analiza orzecznictwa

10

rozwiązywanie kazusów

5

przygotowanie do egzaminu

10

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
150

ECTS
5.0
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Liczba godzin
45

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawowe pojęcia związane z prawami człowieka i wykluczeniem społecznym

W1, U1

2.

Prawa drugiej generacji - socjalne, ekonomiczne i kulturalne oraz ich ochrona

W2, U2, U3

3.

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

W3, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone
Semestr 4
Metody nauczania:
analiza tekstów, Metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, udział w badaniach
Rodzaj zajęć
wykład

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

raport, esej, egzamin pisemny /
ustny

egzamin studium przypadku - indywidualne i grupowe
rozwiązanie problemu; przygotowanie i obrona eseju,
przedstawienie raportu z badań

zaliczenie ustne, projekt, kazus,
wyniki badań, prezentacja

aktywność na ćwiczeniach; rozwiązania studium
przypadku; przygotowanie prezentacji dotyczącej analizy
problemu, przeprowadzenie badań na temat skali
zjawiska wykluczenia społecznego; przedstawienie
projektu

Semestr 6
Metody nauczania:
analiza tekstów, Metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, udział w badaniach
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

raport, esej, egzamin pisemny /
ustny

egzamin - indywidualne i grupowe rozpracowanie
studium przypadku; obrona eseju; prezentacja raportu z
wyników badań

ćwiczenia

zaliczenie ustne, projekt, kazus,
wyniki badań, prezentacja

przeprowadzenie badań dotyczacych naruszeń praw
człowieka; analizowanie studium przypadku;
przeprowadzenie badań na temat skali zjawiska
wykluczenia społecznego; przedstawienie projektu

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Audyt i kontrola zarządcza w sektorze publicznym
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cd414fa90912

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest umożliwienie studentom opanowania przez nich podstawowej wiedzy z zakresu audytu
i kontroli zarządczej. Ogólne przygotowanie do działalności praktycznej oraz ogólny rozwój zdolności
poznawczych.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

sposób zorganizowania i zasady kontroli zarządczej
w sektorze publicznym. Zna i rozumie podstawowe
sposoby gromadzenia, analizy i prezentacji danych
niezbędnych do oceny potrzeb ﬁnansowych oraz
oceny prawidłowości wydatkowania środków
ﬁnansowych na realizację zadań w sektorze
publicznym. Zna i rozumie podstawowe metody
i techniki audytu oraz wykorzystania audytu i kontroli
zarządczej do rozwiązywania problemów zarządzania.

ZPU_K1_W12

egzamin pisemny,
zaliczenie

ZPU_K1_U01

egzamin pisemny,
zaliczenie

ZPU_K1_K02

egzamin pisemny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

zastosować w pracy lub w nauce wybrane elementy
wiedzy o audycie i kontroli zarządczej w sektorze
publicznym. Samodzielnie analizuje możliwości
zastosowania kontroli zarządczej w sektorze
publicznym i potraﬁ sformułować kierunkowe
propozycje doskonalenia działań w powyższym
zakresie. Potraﬁ dobierać odpowiednie techniki audytu
do rozwiązywania wybranych problemów zarządzania

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

wykorzystania kluczowych norm i standardów
związanych z audytem i kontrolą zarządczą w sektorze
publicznym w celu rozwiązania problemów
poznawczych i praktycznych

Bilans punktów ECTS
Semestr 4

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

15

wykonanie ćwiczeń

40

przygotowanie do sprawdzianu

27

przygotowanie do egzaminu

139

przygotowanie do ćwiczeń

3

uczestnictwo w egzaminie

1

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
255

ECTS
5.0
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Liczba godzin
45

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 6
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
45

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pojęcie sektora publicznego i sektora ﬁnansów publicznych. Podmioty sektora
publicznego i sektora ﬁnansów publicznych. Walory sprawności, zasady
wykonywania budżetu przez jednostki sektora ﬁnansów publicznych. Podstawy
ładu korporacyjnego w spółkach Skarbu Państwa i w spółkach komunalnych

W1, U1, K1

2.

Deﬁnicja i cele kontroli zarządczej. Normatywne i organizacyjne uwarunkowania
kontroli zarządczej w jednostkach sektora ﬁnansów publicznych.Rola i
odpowiedzialność kadry kierowniczej w zakresie wdrażania systemu kontroli
zarządczej

W1, U1

3.

Standardy kontroli zarządczej

W1, U1, K1

4.

Metody i techniki stosowane w kontroli zarządczej. Rola kontroli zarządczej w
przeciwdziałaniu patologii organizacji

W1, U1, K1

5.

Organizacja i zarządzanie audytem w sektorze publicznym

W1, U1, K1

6.

Metody i techniki stosowane w audycie w sektorze publicznym

W1, U1, K1

7.

Standardy audytu w sektorze publicznym

W1, U1, K1

8.

Nieprawidłowości w realizacji zadań publicznych. Przyczyny, skutki, kierunki
przeciwdziałania w świetle wyników audytu w sektorze publicznym

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 4
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody elearningowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Egzamin w formie pisemnej. Przewiduje się pytania otwarte i zamknięte.
Pozytywna odpowiedź na pytanie zamknięte - 1 punkt. Pozytywna
odpowiedź na pytanie otwarte do 3 punktów. Warunkiem zdania egzaminu
jest uzyskanie 51 całkowitej liczby punktów. Obowiązuje następująca
skala ocen (1-100 pkt.): • 0-50 pkt. – ocena ndst • 51-60 pkt. – ocena dst
• 61-70 pkt. – ocena + dst • 71-82 pkt. – ocena db • 83-93 pkt. – ocena +
db • 94-100 pkt. – ocena bdb II termin. Warunki zaliczenia przedmiotu
takie jak w I terminie.

ćwiczenia

zaliczenie

Obowiązkowy udział w ćwiczeniach. Warunkiem uzyskania ćwiczenia jest
prawidłowe rozwiązanie zadań wskazanych przez prowadzącego oraz
zaliczenie kolokwium

Semestr 6
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody elearningowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Egzamin w formie pisemnej. Przewiduje się pytania otwarte i zamknięte.
Pozytywna odpowiedź na pytanie zamknięte - 1 punkt. Pozytywna
odpowiedź na pytanie otwarte do 3 punktów. Warunkiem zdania egzaminu
jest uzyskanie 51 całkowitej liczby punktów. Obowiązuje następująca
skala ocen (1-100 pkt.): • 0-50 pkt. – ocena ndst • 51-60 pkt. – ocena dst
• 61-70 pkt. – ocena + dst • 71-82 pkt. – ocena db • 83-93 pkt. – ocena +
db • 94-100 pkt. – ocena bdb II termin. Warunki zaliczenia przedmiotu
takie jak w I terminie.

ćwiczenia

zaliczenie

Obowiązkowy udział w ćwiczeniach. Warunkiem uzyskania ćwiczenia jest
prawidłowe rozwiązanie zadań wskazanych przez prowadzącego oraz
zaliczenie kolokwium

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa wiedza z zakresu funkcjonowania sektora publicznego.

Sylabusy
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Zarządzanie międzykulturowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cd414fabf614

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

1. Znać podstawowe wymiary kultury i ich przejawy w komunikacji interpersonalnej.

C2

2. Rozumieć siebie, pogłębić świadomość własnej kultury i szanować odmienność.

C3

3. Być w stanie zdiagnozować kulturę i problemy odmiennych grup społecznych

C4

4. Wyznaczyć priorytety dla polityki integracyjnej

C5

5. Podjąć działania pozwalające na konstruktywne zarządzanie różnorodnością w organizacji

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

W2

podstawowe wymiary kultury i ich przejawy
w komunikacji interpersonalnej

ZPU_K1_W02,
ZPU_K1_W04,
ZPU_K1_W08,
ZPU_K1_W13

zaliczenie pisemne,
raport, wyniki badań,
prezentacja

najistotniejsze aspekty własnej kultury

ZPU_K1_W02,
ZPU_K1_W04,
ZPU_K1_W08,
ZPU_K1_W13

zaliczenie pisemne,
raport, wyniki badań,
prezentacja

zdiagnozować kulturę i problemy odmiennych grup
społecznych

ZPU_K1_U04,
ZPU_K1_U05,
ZPU_K1_U07,
ZPU_K1_U10,
ZPU_K1_U12

raport, wyniki badań,
prezentacja

wyznaczyć priorytety dla polityki integracyjnej

ZPU_K1_U04,
ZPU_K1_U05,
ZPU_K1_U07,
ZPU_K1_U10,
ZPU_K1_U12

raport, wyniki badań,
prezentacja

podjąć działania pozwalające na konstruktywne
zarządzanie różnorodnością w organizacji

ZPU_K1_U04,
ZPU_K1_U05,
ZPU_K1_U07,
ZPU_K1_U10,
ZPU_K1_U12

raport, wyniki badań,
prezentacja

szanowania odmienności w procesie organizacji pracy

ZPU_K1_K01,
ZPU_K1_K02,
ZPU_K1_K05,
ZPU_K1_K06,
ZPU_K1_K08

raport, wyniki badań,
prezentacja

podejmowania działań w oparciu o dane empiryczne

ZPU_K1_K01,
ZPU_K1_K02,
ZPU_K1_K05,
ZPU_K1_K06,
ZPU_K1_K08

raport, wyniki badań,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

U2

U3

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

K2

Bilans punktów ECTS
Semestr 4

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

15

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
45

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 6
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

15

przeprowadzenie badań empirycznych

30

przeprowadzenie badań literaturowych

30

przygotowanie raportu

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przygotowanie do sprawdzianu

40

przygotowanie do zajęć

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
215

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do wymiarów kultury

W1, W2, K1

2.

Ruchy migracyjne w Polsce. Wybór grupy docelowej do badania.

W2, U1, U2

3.

Zasady: By je przestrzegać czy łamać? Uniwersalizm i partykularyzm

W1, W2, K1

4.

Relacje: Indywidualne czy grupowe? Nierówności: Uzasadnione czy zmniejszane?
Prezentacja grupy docelowej i wyników badań.

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

5.

Płeć: Na ile determinuje pozycję społeczną? Asertywność: Pożądana czy
niebezpieczna? Status: Osiągnięty czy przypisany? Charakterystyka badanej
grupy docelowej w oparciu o wymiary kultury.

W1, W2, U1, K1, K2

6.

Psychologia fundamentalizmu. Migracja, asymilacja i integracja

W1, W2, U1, U3, K1

Sylabusy
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7.

Szanse i wyzwania społeczeństwa wielokulturowego. Prawno-instytucjonalne,
ekonomiczne, społeczne i kulturowe wymiary integracji

U1, U2, U3, K1, K2

8.

Przeciwdziałanie stereotypom i dyskryminacji. Granice integracji

U1, U2, U3, K1

9.

Wyniki badań grup mniejszości kulturowych w Małopolsce

W1, U1, U2, U3, K1, K2

10.

Podsumowanie: Polityka integracyjna i zarządzanie różnorodnością

U2, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone
Semestr 4
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody elearningowe, udział w badaniach, konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie pisemne, raport, wyniki badań,
prezentacja

1. Charakterystyka i opis badanej grupy
docelowej 2. Prezentacja raportu z badania 3.
Quizy na zajęciach

ćwiczenia

zaliczenie pisemne, raport, wyniki badań,
prezentacja

1. Charakterystyka i opis badanej grupy
docelowej 2. Prezentacja raportu z badania 3.
Quizy na zajęciach

Semestr 6
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody elearningowe, udział w badaniach, konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

raport, wyniki badań, prezentacja

1. Charakterystyka i opis badanej grupy docelowej 2.
Prezentacja raportu z badania 3. Quizy na zajęciach

ćwiczenia

raport, wyniki badań, prezentacja

1. Charakterystyka i opis badanej grupy docelowej 2.
Prezentacja raportu z badania 3. Quizy na zajęciach

Sylabusy
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Gospodarowanie przestrzenią i smart city
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cd414faeeb8e

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z problematyką gospodarowania przestrzenią i w przestrzeni oraz
nowymi koncepcjami dotyczącymi rozwoju miast.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

: - pojęcie przestrzeni i jej wpływu na działanie
człowieka - czym jest gospodarowanie przestrzenią
i w przestrzeni - jakie są główne procesy zachodzące
w przestrzeni - czym jest miasto i region, jakie procesy
w nich zachodzą - nowe koncepcje związane
z procesami urbanizacji

ZPU_K1_W02,
ZPU_K1_W03,
ZPU_K1_W14

egzamin pisemny, raport

ZPU_K1_U01,
ZPU_K1_U10,
ZPU_K1_U12

egzamin pisemny, raport,
wyniki badań

ZPU_K1_K02,
ZPU_K1_K03

egzamin pisemny, raport,
wyniki badań

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

: - analizować problemy przestrzenne miast i regionów
- analizować dokumenty planistyczne związane
z przestrzenią - badać przestrzeń w skali mikro
i wskazywać na mocen i słabe strony jej
zaprojektowania i zagospodarowania

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

uczestnictwa w planowaniu i realizacji projektów
rozwojowych oraz zgłaszania inicjatyw w tym zakresie

Bilans punktów ECTS
Semestr 4

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

15

przygotowanie raportu

40

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

przeprowadzenie badań empirycznych

40

przygotowanie do egzaminu

40

analiza aktów normatywnych

20

analiza badań i sprawozdań

20

analiza dokumentów programowych

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
255

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Semestr 6
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
45

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przestrzeń i jej odczuwanie przez człowieka

W1

2.

Gospodarowanie przestrzenią a gospodarowanie w przestrzeni

W1, U1

3.

Instrumenty gospodarki przestrzennej i ich wpływ na rozwój terytorialny

W1, U1

4.

Planowanie przestrzenne i jego rola w systemie zarządzania państwem, regionem
i gminą

W1, U1

5.

Miasto i region oraz procesy w nich zachodzące

W1, U1, K1

6.

Problemy gospodarowania przestrzenią

W1, U1, K1

7.

Procesy urbanizacji i nowe koncepcje w zarządzaniu miastem i regionem

W1, U1, K1

8.

Smart city - ku miastom zrównoważonym

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 4
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, metody e-learningowe, udział w badaniach
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

warunkiem przystąpienia jest uzyskanie zaliczenia ćwiczeń

ćwiczenia

obecność na zajęciach, wykonanie analizy uwarunkowań przestrzennych
dla wybranego obszaru i/lub badań terenowych związanych z oceną
raport, wyniki badań
funkcjonalności zagospodarowania przestrzeni architektonicznych i
urbanistycznych

Semestr 6

Sylabusy
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Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, metody e-learningowe, udział w badaniach
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

przystąpienie do egzaminu wymaga uzyskania zaliczenia z ćwiczeń

ćwiczenia

obecność na zajęciach, wykonanie analizy uwarunkowań
przestrzenneych dla wybranego obszaru i/lub badań terenowych
raport, wyniki badań
związanych z oceną funkcjonalności zagospodarowania przestrzeni
architektonicznych i urbanistycznych

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy

197 / 237

Fundraising, crowdsourcing i crowdfunding
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cd414fb2cf02

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie ze specyﬁką fundraisingu, crowdsourcingu i crowdfundingu. Wskazanie sposobów ich wdrożenia oraz
kierunków wykorzystywania w zarządzaniu organizacjami publicznymi i non-proﬁt

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

posiada zaawansowaną wiedzę dotyczącą miejsca
i znaczenia zarządzania publicznego na gruncie nauk
humanistycznych, aktualnego stanu i kierunków
rozwoju

ZPU_K1_W01

egzamin pisemny, raport,
prezentacja

ZPU_K1_U02

egzamin pisemny, raport,
prezentacja

ZPU_K1_K02

egzamin pisemny, raport,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ wykorzystując posiadaną wiedzę z zakresu
zarządzania publicznego wytworzoną na gruncie nauk
humanistycznych syntetyzować różne idee i poglądy

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

uznaje znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów
poznawczych i praktycznych

Bilans punktów ECTS
Semestr 4

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

15

przygotowanie projektu

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

przygotowanie raportu

15

przeprowadzenie badań literaturowych

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do ćwiczeń

20

przygotowanie do zajęć

15

rozwiązywanie zadań problemowych

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
210

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Semestr 6
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

15

przygotowanie projektu

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

przygotowanie raportu

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Współczesne trendy w zarządzaniu organizacjami publicznymi

W1

2.

Orientacja rynkowa i marketingowa oraz innowacyjność organizacji publicznych

W1

3.

Społeczeństwo informacyjne i społeczeństwo obywatelskie jako podstawy
crowdsourcingu i crowdfundingu

W1

4.

Dobroczynność i zaangażowanie społeczeństwa (wolontariuszy) jako warunki
realizacji zadań społecznych

W1, U1

5.

Źródła, formy i kanały pozyskiwania funduszy na działalność społeczną –
tendencje zmian

W1

6.

Internet i nowoczesne kanały komunikacji w fundraisingu

W1

7.

Mądrość tłumu, koncepcja długiego ogona, kreatywność społeczności wirtualnych,
czynniki działania

W1

8.

Pojęcie, istota crowdsourcing, przykłady inicjatyw

W1

9.

Korzyści i zagrożenia wynikające z crowdsourcingu, powody wykorzystywania

W1, U1

10.

Warunki skutecznego crowdsourcingu

W1, U1, K1

11.

Społecznościowe pozyskiwanie funduszy (crowdfunding), pojęcie, istota,
przykładowe inicjatywy

W1, U1

12.

Od czego zacząć - organizacja inicjatywy crowdsourcingowej

U1, K1

13.

Pomiar gotowości organizacji do crowdsourcingu i crowdfundingu

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Semestr 4
Metody nauczania:
metoda projektów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Test wiedzy

ćwiczenia

raport, prezentacja

Rozwiązanie problemu praktycznego - na wybranych inicjatywach
crowdsourcingowych/crowdfundingowych

Semestr 6
Metody nauczania:
metoda projektów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Test wiedzy

ćwiczenia

raport, prezentacja

Rozwiązanie problemu praktycznego - na wybranych incicjatywach
crowdsourcingowych/crowdfundingowych

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Współczesne ruchy społeczne – kontrola obywatelska i watch dogs
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cd414fb581e7

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

kształtowanie postaw aktywnych w celu budowania społeczeństwa obywatelskiego

C2

mobilizowanie do reagowanie na nieprawidłowości w życiu społecznym, politycznym i ekonomicznym państwa,
regionu, globu

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

istnienie różnorodności współczesnych ruchów
społecznych wynikających z działania lub będących
efektem zaniechania aktywności obywateli na rzecz
budowania społeczeństwa obywatelskiego

ZPU_K1_W02,
ZPU_K1_W03,
ZPU_K1_W13,
ZPU_K1_W14

egzamin pisemny,
zaliczenie ustne

W2

konieczność poznania różnych technik kontroli
obywatelskiej

ZPU_K1_W04,
ZPU_K1_W05,
ZPU_K1_W11

zaliczenie ustne, kazus,
esej

W3

zagrożenia wynikające z braku aktywności
obywatelskiej w państwie, regionie, świecie

ZPU_K1_W02,
ZPU_K1_W08,
ZPU_K1_W13

egzamin pisemny,
zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

dokonać oceny aktualnej sytuacji politycznej,
społecznej, ekonomicznej w państwie

ZPU_K1_U01,
ZPU_K1_U02

egzamin pisemny,
zaliczenie ustne,
prezentacja

U2

formułować argumenty oraz przedstawić swoje
stanowisko w dyskusjach dotyczących ważnych
aspektów życia społecznego, politycznego
i gospodarczego

ZPU_K1_U02,
ZPU_K1_U04,
ZPU_K1_U07,
ZPU_K1_U09,
ZPU_K1_U12

egzamin pisemny,
zaliczenie ustne, kazus,
wyniki badań, esej

U3

wybrać odpowiednie techniki działań obywatelskich
w celu określenia skuteczności działania w interesie
publicznym

ZPU_K1_U01,
ZPU_K1_U05

egzamin pisemny,
zaliczenie ustne,
prezentacja

K1

podjęcia różnego rodzaju aktywności na rzecz
budowania społeczeństwa obywatelskiego

ZPU_K1_K01,
ZPU_K1_K04,
ZPU_K1_K07,
ZPU_K1_K08

egzamin pisemny,
zaliczenie ustne,
prezentacja

K2

współdziałania z innymi na rzecz rozwiązywania
problemów

ZPU_K1_K03,
ZPU_K1_K06

egzamin pisemny, kazus,
esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Semestr 4

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

15

badania terenowe

15

przygotowanie raportu

10

Sylabusy
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przygotowanie eseju

15

analiza problemu

5

przygotowanie do egzaminu

10

rozwiązywanie zadań problemowych

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

analiza orzecznictwa

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
135

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 6

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

15

badania terenowe

15

przygotowanie raportu

10

przygotowanie eseju

15

przygotowanie do egzaminu

10

analiza problemu

15

rozwiązywanie zadań problemowych

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

analiza orzecznictwa

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
145

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

funkcjonowanie ruchów społecznych dawniej i dziś - różne teorie i rozwiązania

W1, W2, W3

2.

różne formy aktywności obywatelskiej

W2, W3, U1

3.

umiejętność wykorzystania róznych technik działania w interesie publicznym na
rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego

W2, U2, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone
Semestr 4
Metody nauczania:
analiza tekstów, Metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, udział w badaniach
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny, kazus, esej

aktywny udział w wykładach; przygotowanie i obrona
eseju, egzamin pisemy indywidualne i zespołowe
rozwiązanie kazusu

ćwiczenia

zaliczenie ustne, kazus, wyniki badań

udział w zajęciach oraz przedstawienie wyników badań
z "court watch"

Semestr 6
Metody nauczania:
analiza tekstów, Metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, udział w badaniach
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny, esej

aktywny udział w zajęciach; przygotowanie i obrona
eseju; gegzamin pisemny - indywidualne i grupowe
rozwiązanie przypadku

ćwiczenia

zaliczenie ustne, kazus, wyniki badań,
prezentacja

aktywny udział w zajęciach; badania "court watch",

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Zarządzanie publiczne w praktyce, przedmiot modułu zajęć: zarządzanie
projektami
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cd414f6bbef2

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z procesami zarządzania projektami

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

206 / 237

W1

• zna pojęcia i terminy dotyczące zarządzania
projektem • nazywa i opisuje obszary i elementy
zarządzania projektami • potraﬁ omówić różnice
między klasycznymi a zwinnymi metodami
zarządzania projektami

ZPU_K1_W04

projekt

ZPU_K1_U05

prezentacja

ZPU_K1_K02

projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

• opracowuje strukturę podziału pracy (WBS) oraz
kartę projektu • właściwie rozpoznaje ograniczenia
wynikające z relacji pomiędzy stałą strukturą
organizacji a strukturami projektowymi. • opracowuje
harmonogram projektu z uwzględnieniem metody
ścieżki krytycznej (CPM) oraz plan zarządzania
komunikacją w projekcie • rozpoznaje i opisuje
miejsce i rolę zarządzania projektami w zarządzaniu
organizacją • potraﬁ przeprowadzić analizę
interesariuszy projektu

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

realizacji zadań w ramach zespołu projektowego jako
jego członek (nie jako kierownik projektu)

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie projektu

40

przygotowanie do zajęć

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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W ramach przedmiotu omówione zostaną następujące zagadnienia:
• Zakres projektu, struktura podziału prac (WBS), harmonogram, ścieżka
krytyczna projektu
• Karta projektu
• Zarządzanie zespołem projektowym
• Przywództwo w projekcie i kompetencje kierownika projektu

1.

W1, U1, K1

• Zarządzanie interesariuszami projektu
• Zarządzanie komunikacją w projekcie
• Zarządzanie zmianą w projekcie
• Klasyczne i zwinne podejście do zarządzania projektami
• Zarządzanie jakością w projekcie

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
projekt, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
- Praca zaliczeniowa – opracowanie zbioru dokumentów wchodzących w
skład dokumentacji projektowej - Prezentacja - Aktywność na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Zarządzanie publiczne w praktyce, przedmiot modułu zajęć: planowanie
i zarządzanie strategiczne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cd414f6e573d

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem przedmiotu jest przekazanie istoty, zasad i prawidłowości zarządzania strategicznego, nabycie zdolności
analizy umożliwiających planowanie strategiczne w rozwiązywaniu problemów zarządzania.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

posiada wiedzę na temat istoty i dynamiki głównych
współczesnych systemów społecznych,
środowiskowych, gospodarczych i politycznych oraz
ich możliwych zależności.

ZPU_K1_W03

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W2

absolwent zna i rozumie wybrane aspekty zarządzania
publicznego w wybranych organizacjach.

ZPU_K1_W01,
ZPU_K1_W02,
ZPU_K1_W12

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
projekt

W3

absolwent zna i rozumie wiodące współczesne
koncepcje przywództwa i zarządzania organizacjami
(szczególnie na poziomie strategicznym).

ZPU_K1_W05

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
projekt

W4

posiada wiedzę dotyczącą podstaw i znaczenia
procesów restrukturyzacyjnych i odnowy strategicznej
organizacji.

ZPU_K1_W13,
ZPU_K1_W14

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U1

posiada umiejętność stosowania w pracy lub nauce
zaawansowanej wyspecjalizowanej wiedzy
z określonego obszaru nauk o zarządzaniu (w
powiązaniu ze specjalnością).

ZPU_K1_U02

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
projekt

U2

potraﬁ dokonać doboru odpowiednich metod
i narzędzi do opisu oraz analizy problemów i obszarów
działalności organizacji i jej otoczenia oraz oceny ich
przydatności i skuteczności.

ZPU_K1_U01

zaliczenie na ocenę,
projekt

U3

potraﬁ, w wybranym zakresie, projektować i stosować
w zarządzaniu mierniki dokonań
przedsiębiorstwa/organizacji.

ZPU_K1_U01,
ZPU_K1_U10

projekt

U4

potraﬁ uczestniczyć w procesach podejmowania
decyzji strategicznych oraz proponować niektóre
procedury rozstrzygnięć z wykorzystaniem wybranych
zaawansowanych metod i narzędzi wspomagających
procesy podejmowania decyzji.

ZPU_K1_U01,
ZPU_K1_U10

projekt

U5

posiada umiejętność dokonywania diagnozy sytuacji
i krytycznej oceny możliwych wariantów strategii
organizacji.

ZPU_K1_U02,
ZPU_K1_U07,
ZPU_K1_U10

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
projekt

K1

jest przygotowany do tworzenia i uczestniczenia
w pracy zespołów interdyscyplinarnych w środowisku
organizacji i poza nim oraz rozumie znaczenie
aspektów ekonomicznych, społecznych, politycznych,
środowiskowych i zarządczych podejmowanych
działań

ZPU_K1_K02,
ZPU_K1_K07

projekt

K2

jest przygotowany do prowadzenia debaty,
przekonywania i negocjowania w imię osiągania
wspólnych celów

ZPU_K1_K01,
ZPU_K1_K07

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

15

Sylabusy
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przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie projektu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Współczesne przemiany organizacji i procesu zarządzania. Istota strategii i
zarządzania strategicznego. Globalny i lokalny kontekst strategii.

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
U5, K1, K2

2.

Szkoły i nurty zarządzania strategicznego. Poziomy i rodzaje klasycznych strategii.

W2, W3, U1, U2, U3, U4,
U5, K1, K2

3.

Wizja, misja i cele strategiczne organizacji.

W1, W3, U1, U2, U3, U4,
U5, K1, K2

4.

Metody analizy strategicznej otoczenia dalszego i bliskiego organizacji.

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
U5, K1, K2

5.

Metody planowania strategicznego. Implementacja strategii.

W2, W4, U1, U2, U3, U4,
U5, K1, K2

6.

Strategia a struktura oraz strategia a kultura organizacji.

W2, W3, U1, U2, U3, U4,
U5, K1, K2

7.

Zarządzanie strategiczne charakterystyczne dla nurtu zasobowego. Organizacja
ucząca się.

W1, W3, U1, U2, U3, U4,
U5, K1, K2

8.

Strategie kooperacji i tworzenia wartości dodanej. Modele biznesu.

W2, W3, W4, U1, U2, U3,
U4, U5, K1, K2

9.

Zarządzanie strategiczne w narastającej turbulencji otoczenia.

W1, W3, U1, U2, U3, U4,
U5, K1, K2

10.

Zarządzanie informacjami.

W2, U1, U2, U3, U4, U5,
K1, K2

11.

Problem wyboru strategii rozwoju w różnego typu organizacjach. Wybrane
klasyﬁkacje strategii rozwoju.

W3, W4, U1, U2, U3, U4,
U5, K1, K2

12.

Controlling strategiczny. Wywiad gospodarczy w strategii organizacji.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza
przypadków, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe, metody e-learningowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

wykład

egzamin pisemny

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę, projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Zarządzanie publiczne w praktyce, przedmiot modułu zajęć: zarządzanie
ﬁnansami publicznymi
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cd414f71a5fe

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest umożliwienie studentom opanowania przez nich podstawowej wiedzy z zakresu
zarządzania ﬁnansami publicznymi. Ogólne przygotowanie do działalności praktycznej oraz ogólny rozwój
zdolności poznawczych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

wybrane mechanizmy zarządzania ﬁnansami
publicznymi.

ZPU_K1_W06

egzamin pisemny

ZPU_K1_U01

egzamin pisemny

ZPU_K1_K02

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

zastosować wybrane elementy wiedzy związanej
z zarządzania ﬁnansami publicznymi w praktyce.
Potraﬁ formułować i analizować problemy badawcze
w celu rozwiązywania praktycznych problemów
występujących w organizacji działającej w sektorze
ﬁnansów publicznych.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

zdobywania i pogłębiania wiedzy

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

59

uczestnictwo w egzaminie

1

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Istota zarządzania publicznego. Specyﬁka sektora publicznego. Koncepcje
zarządzania ﬁnansami publicznymi. Typologia zarządzania ﬁnansami publicznymi

W1, U1, K1

2.

Zasady, warunki, walory sprawności zarządzania ﬁnansami publicznymi

W1, U1, K1

3.

Planowanie budżetu w organizacjach publicznych

W1, U1, K1

4.

Współdziałanie podmiotów: założenia a rzeczywistość. Specyﬁka motywowania w
sektorze publicznym i wpływ motywowania na sposób zarządzania ﬁnansami
publicznymi

W1, U1, K1

5.

Wykonanie budżetu organizacji publicznych. Sposoby kontrolowania
prawidłowości zarządzania ﬁnansami publicznymi

W1, U1, K1

6.

Przeciwdziałanie i detekcja nieprawidłowych praktyk w zarządzaniu ﬁnansami
publicznymi

W1, U1, K1

7.

Dochody organizacji publicznych. Planowanie i wykonanie. Gospodarka
komunalna.

W1, U1, K1

Sylabusy
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Partnerstwo publiczno-prywatne i zarządzanie nieruchomościami - wpływ na
zarządzanie ﬁnansami publicznymi

8.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Cykl wykładów kończy się egzaminem przeprowadzonym w trakcie sesji
egzaminacyjnej. Egzamin pisemny, zawiera pytania otwarte i zamknięte.
Zamknięte są oceniane systemem 0-1. W pytaniach otwartych istnieje
możliwość uzyskania od 0 do 3 punktów. Warunkiem zaliczenia jest
uzyskanie 51 całkowitej liczby punktów. Obowiązuje następująca skala
ocen (1-100 pkt.): • 0-50 pkt. – ocena ndst • 51-64 pkt. – ocena dst •
65-75 pkt. – ocena + dst • 76-86 pkt. – ocena db • 87-93 pkt. – ocena +
db • 94-100 pkt. – ocena bdb II termin. Test z zakresu objętego
programem przedmiotu. Warunki zaliczenia testu takie jak w I terminie.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ogólna znajomość zasad funkcjonowania państwa i jego instytucji

Sylabusy
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Innowacje w zarządzaniu publicznym, przedmiot modułu zajęć: IT
w zarządzaniu publicznym
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cd414f7487c7

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zaprezentowanie metod i narzędzi generowania innowacji społecznych, wskazanie wyzwań dla współczesnych
organizacji w zakresie transformacji cyfrowej i generowania innowacji

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student zna wybrane współczesne koncepcje oraz
metody pomiaru i zarządzania dokonaniami
organizacji

ZPU_K1_W05

zaliczenie na ocenę

W2

zna częściowo współczesny dorobek psychologii
biznesu oraz socjologii organizacji i możliwości jego
odniesienia do realnych problemów zarządzania

ZPU_K1_W02

zaliczenie na ocenę

W3

student zna podstawowe strategie zmieniania
i rozwoju systemów społecznych (w szczególności
na poziomie organizacji)

ZPU_K1_W08,
ZPU_K1_W14

zaliczenie na ocenę

ZPU_K1_U01,
ZPU_K1_U08

zaliczenie na ocenę

ZPU_K1_K06

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

posługiwać się wybranymi elementami metodycznymi
w procesach kierowania projektami na różnych
poziomach

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student posiada zdolności porozumiewania się
z ludźmi w środowisku organizacji i poza nim oraz
przekazywania swojej wiedzy osobom nie będącym
specjalistami w zakresie zarządzania

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie do ćwiczeń

20

przygotowanie do egzaminu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Rola gospodarki opartej na wiedzy i społeczeństw informacyjnych w kreowaniu
innowacji w sferze społecznej i organizacyjnej.

W1, W2, W3, U1, K1

2.

Powiązania pomiędzy innowacjami organizacyjnymi a społecznymi.

W1, W2, W3, U1, K1

3.

Pojęcie i istota innowacji społecznych i organizacyjnych.

W1, W2, W3, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, metody e-learningowe,
konsultacje
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uzyskanie minimum 60% punktów z testu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Innowacje w zarządzaniu publicznym, przedmiot modułu zajęć:
przedsiębiorczość publiczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cd414f772501

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studenta z podstawowymi koncepcjami przedsiębiorczości w sektorze publicznym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

zasady tworzenia i rozwoju różnych form
przedsiębiorczości publicznej.

ZPU_K1_W09

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

219 / 237

Umiejętności – Student potraﬁ:
innowacyjnie wykonywać zadania oraz rozwiązywać
złożone i nietypowe problemy w sektorze publicznym.

U1

ZPU_K1_U10

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

ZPU_K1_K04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

przedsiębiorczego działania.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

ćwiczenia

15

przeprowadzenie badań literaturowych

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Istota i rodzaje przedsiębiorczości.

W1, U1, K1

2.

Znaczenie przedsiębiorczości w gospodarce i sektorze publicznym.

W1, U1, K1

3.

Przedsiębiorczość publiczna.

W1, U1, K1

4.

Metody zarządzania wspierające przedsiębiorczość publiczną.

W1, U1, K1

5.

Przedsiębiorczość w jednostkach sektora publicznego.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, ćwiczenia przedmiotowe, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

wykład

egzamin pisemny

ćwiczenia

zaliczenie pisemne

Sylabusy

Warunki zaliczenia przedmiotu
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Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Innowacje w zarządzaniu publicznym, przedmiot modułu zajęć: innowacje
społeczne i organizacyjne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cd414f7a33a4

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zaprezentowanie metod i narzędzi generowania innowacji społecznych,

C2

wskazanie wyzwań dla współczesnych organizacji w zakresie transformacji cyfrowej i generowania innowacji

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student zna częściowo współczesny dorobek
psychologii biznesu oraz socjologii organizacji
i możliwości jego odniesienia do realnych problemów
zarządzania

ZPU_K1_W01,
ZPU_K1_W09

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

W2

student zna wybrane współczesne koncepcje oraz
metody pomiaru i zarządzania dokonaniami
organizacji

ZPU_K1_W04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

U1

student posiada umiejętność stosowania w pracy lub
nauce zaawansowanej wyspecjalizowanej wiedzy
z określonego obszaru nauk o zarządzaniu (w
powiązaniu ze specjalnością)

ZPU_K1_U01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

U2

student posiada umiejętności pogłębionej obserwacji
wybranych zjawisk i procesów w organizacji oraz ich
analizy i interpretacji przy zastosowaniu niektórych
zaawansowanych ujęć teoretycznych i metodycznych

ZPU_K1_U04,
ZPU_K1_U05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

ZPU_K1_K06,
ZPU_K1_K07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student potraﬁ dokonać doboru odpowiednich metod
i narzędzi do opisu oraz analizy problemów i obszarów
działalności organizacji i jej otoczenia oraz oceny ich
przydatności i skutecznośc

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

ćwiczenia

15

przygotowanie do ćwiczeń

15

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pojęcie i istota innowacji społecznych i organizacyjnych.

W1, W2, U1, U2, K1

2.

Proinnowacyjne instrumenty zarządzania.

W1, W2, U1, U2, K1

3.

Powiązania pomiędzy innowacjami organizacyjnymi a społecznymi.

W1, W2, U1, U2, K1

Sylabusy
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Rola gospodarki opartej na wiedzy i społeczeństw informacyjnych w kreowaniu
innowacji w sferze społecznej i organizacyjnej.

4.

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, metody elearningowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie pisemne

minimum 60% punktów możliwych do zdobycia

ćwiczenia

zaliczenie

minimum 60% punktów możliwych do zdobycia

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Seminarium dyplomowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cd414f857f8c

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 45

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
10.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem seminarium jest doprowadzenie studentów do samodzielnego przygotowania i napisania pracy
licencjackiej, poprzez sformułowanie problemu badawczego, konceptualizację pracy, analizę literatury
przedmiotu i stanu badań, sformułowanie założeń teoretycznych i metodologicznych (postawienie pytań
badawczych lub hipotez), przygotowanie i przeprowadzenie badań, analizę i interpretację ich wyników).

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

- podstawową terminologię z zakresu nauk
społecznych, w szczególności nauk o zarządzaniu
i jakości; - wybrane obszary wiedzy wyznaczone przez
temat przygotowanej pracy oraz ma wiedzę dotyczącą
zjawisk powiązanych z zakresem swojej pracy. teoretyczno-metodologiczne podstawy nauk
społecznych, potrzebne do realizacji tematu pracy, wybrane metody statystyczne oraz narzędzia
informatyczne gromadzenia, analizy i prezentacji
danych; - podstawowe pojęcia oraz zasady związane
z ochroną własności intelektualnej;

ZPU_K1_W07

zaliczenie na ocenę

-prawidłowo stosować podstawowe pojęcia z zakresu
nauk społecznych, w szczególności nauk o zarządzaniu
i jakości; -integrować i poszerzać wiedzę zdobytą
na różnych etapach dotychczasowego kształcenia,
łączyć ją z percepcją tekstów z subdyscyplin
właściwych dla kierunku studiów, ustnie relacjonować
efekty poznania; -wykorzystywać zdobytą wiedzę,
ZPU_K1_U01,
rozumieć procesy społeczne i polityczne w różnych
ZPU_K1_U09,
sytuacjach, w tym, analizować i komentować
ZPU_K1_U11
wydarzenia bieżącej sytuacji społeczno-gospodarczej;
- korzystać z tradycyjnych i nowoczesnych źródeł
informacji; - tworzyć, redagować, opatrywać
przypisami i edytować teksty z wykorzystaniem
różnych ujęć teoretycznych i zróżnicowanych źródeł; uczyć się, współdziałać w procesie zdobywania
informacji oraz prezentacji wyników badań,

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

- dotrzymywania ustalonych terminów oraz
przyjmować odpowiedzialność za powierzone zadania;
-wykazywania kreatywności, rzetelności i wytrwałości
w pracy; - efektywnie komunikować się
i współpracować; - potrzeby ciągłego, samodzielnego
zdobywania wiedzy i podnoszenia umiejętności
badawczych.

ZPU_K1_K02,
ZPU_K1_K08

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

45

przeprowadzenie badań literaturowych

50

analiza problemu

10

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
105

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 6
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

45

przeprowadzenie badań empirycznych

60

przygotowanie pracy dyplomowej

90

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
195

ECTS
10.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Treści programowe seminarium dyplomowego zależą od specjalności naukowej
prowadzącego.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 5
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, udział w badaniach, metody elearningowe
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia w pierwszym semestrze jest przygotowanie co
zaliczenie na ocenę najmniej konceptualizacji i szczegółowego planu pracy. Szczegółowe,
dodatkowe warunki zależą od prowadzącego konkretne seminarium

Semestr 6
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, Metoda sytuacyjna, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę Warunkiem zaliczenia jest przedstawienie ukończonej pracy dyplomowej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach jest obowiązkowa

Sylabusy
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Przywództwo i zmiana w organizacji, przedmiot modułu zajęć: zarządzanie
i przewodzenie zmianom w organizacjach publicznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cd414f7cf77c

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Nabycie przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie zarządzania i przewodzenia zmianom
w organizacji

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

wiedza w zakresie zarządzania i przewodzenia zmianą

ZPU_K1_W05

egzamin pisemny
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

umiejętność diagnozy problemów organizacyjnych
i dobrania metod zarządzania zmianą w celu ich
rozwiązania

ZPU_K1_U01

prezentacja, zaliczenie

ZPU_K1_K02

prezentacja, zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

gotowość do wykorzystania wiedzy w zakresie
zarządzania zmianą

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

ćwiczenia

15

przygotowanie do egzaminu

15

uczestnictwo w egzaminie

2

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

przygotowanie do ćwiczeń

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
77

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Deﬁniowanie i rozumienie pojęć: przywództwo, lider edukacyjny - analizach
kluczowych pojęć przywództwa w kontekście zarządzania publicznego. Specyﬁka
współczesnego przywództwa i jego różnych rodzajów. Rozumienie teorii
związanych z zagadnieniem przewodzenia.

W1

2.

Metody zarządzania zmianą

U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Minimum ponad 50% punktów

ćwiczenia

prezentacja, zaliczenie

przedstawienie prezentacji w zakresie uzgodnionym z wykładowcą
oraz aktywność na ćwiczeniach

Wymagania wstępne i dodatkowe
podstawy zarządzania

Sylabusy
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Przywództwo i zmiana w organizacji, przedmiot modułu zajęć:
organizacyjne uczenie się i zarządzanie wiedzą
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cd414f804b0d

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zaznajomienie studentów z problematyką zarządzania wiedzą, uczenia organizacyjnego o raz procesów wsparcia
uczenia się organizacji

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student posiada elementarną wiedzę o psychospołecznych uwarunkowaniach zachowań człowieka,
jego podmiotowości, o konstytuowaniu struktur
społecznych oraz zasadach ich funkcjonowania

ZPU_K1_W12,
ZPU_K1_W13

zaliczenie pisemne,
prezentacja

W2

student dostrzega i wyjaśnia rolę przywództwa
i negocjacji w procesach przemian struktur
i organizacji

ZPU_K1_W11

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student dokonuje obserwacji otaczającej
rzeczywistości, pogłębia i aktualizuje wiedzę oraz
zasadnie argumentuje

ZPU_K1_U01,
ZPU_K1_U05,
ZPU_K1_U08

zaliczenie pisemne,
prezentacja

U2

student korzysta z tradycyjnych i nowoczesnych źródeł
ZPU_K1_U03
informacji

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student pełni funkcje inicjatora różnego rodzaju
przedsięwzięć oraz myśli i działa w sposób
przedsiębiorczy

ZPU_K1_K02,
ZPU_K1_K05,
ZPU_K1_K07

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

ćwiczenia

15

przygotowanie projektu

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

6

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

4

przygotowanie do ćwiczeń

15

zapoznanie się z e-podręcznikiem

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

deﬁnicje i koncepcje zarządzania wiedzą.

W1, W2, U1, K1

Sylabusy
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2.

Współczesne metody i koncepcje zarządzania wiedzą w kontekście tworzącego się
społeczeństwa informacyjnego.

W1, W2, U1, U2, K1

3.

Systemy zarządzania wiedzą oraz informatyczne narzędzia służące wspomaganiu
zarządzania wiedzą

W2, U1, K1

4.

Modele zarządzania wiedzą w jednostkach administracji publicznej.

W1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, analiza przypadków, metody e-learningowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie pisemne uzyskanie minimum 60% możliwych do uzyskania punktów

ćwiczenia

prezentacja

Oceniany przez grupę i prowadzącego waga ocen 3:7

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Przywództwo i zmiana w organizacji, przedmiot modułu zajęć: myślenie
i działanie kreatywne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie publiczne

Cykl kształcenia
2019/20

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
5cd414f82ec9b

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Nabycie przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie myślenia kreatywnego i twórczego
rozwiązywania problemów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

wiedza w zakresie metod twórczego rozwiązywania
problemów

ZPU_K1_W05

prezentacja

ZPU_K1_U03,
ZPU_K1_U10

projekt

ZPU_K1_K02

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

umiejętność zastosowania wybranych technik
kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

gotowość do rozwiązywania problemów
z wykorzystaniem wiedzy i krytycznego myślenia

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie projektu

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

przygotowanie do ćwiczeń

15

przeprowadzenie badań empirycznych

5

analiza badań i sprawozdań

5

projektowanie

5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
85

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Typologie i etapy rozwiązywania problemów. Wybrane współczesne teorie
twórczego rozwiązywania problemów. Techniki twórczego rozwiązywania
problemów, ze szczsególnym uwzględnieniem design thinking.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, dyskusja, rozwiązywanie zadań, udział w badaniach, ćwiczenia
przedmiotowe, konsultacje, Metoda sytuacyjna, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
projekt, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Przygotowywanie projektu w trakcie zajęć i w domu oraz prezentacja
końcowa.

Wymagania wstępne i dodatkowe
podstawy zarządzania

Sylabusy
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