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2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Wprowadzenie studentów do problematyki zarządzania informacją w ujęciu informatologicznym.

1/5

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

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
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

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
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

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
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Kierunkowe efekty uczenia się
Kod
ZIN_K1_W01

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

Absolwent zna i rozumie zakres nauk o komunikacji społecznej i mediach jako dyscypliny naukowej
ZIN_K1_W03 dostarczającej podstaw teoretycznych, metod i rozwiązań dla praktyki zarządzania informacją, w tym dla
bibliotekarstwa, działalności informacyjnej, wydawniczo-księgarskiej i archiwalnej
Absolwent zna i rozumie dorobek nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz dyscyplin pokrewnych, w
ZIN_K1_W04 tym wybrane aspekty dorobku nauk o zarządzaniu, w zakresie istotnym dla planowania i realizacji działań
poznawczych i praktycznych w obszarze zarządzania informacją
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

Absolwent zna i rozumie podstawową terminologię naukową i profesjonalną z zakresu nauk o komunikacji
ZIN_K1_W02 społecznej i mediach oraz innych pokrewnych w odniesieniu do zagadnień z obszaru szeroko rozumianego
zarządzania informacją
Absolwent zna i rozumie aktualne trendy, dylematy i kierunki rozwoju nauk o komunikacji społecznej i
ZIN_K1_W07 mediach oraz dyscyplin pokrewnych w zakresie istotnym dla badań podstawowych i stosowanych w
obszarze zarządzania informacją

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

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

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
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