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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
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
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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

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
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Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
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

Liczba godzin
442

ECTS
17.0

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.

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
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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

Literatura
Obowiązkowa
1. Instrukcja dla autorów prac licencjackich obowiązująca w Instytucie
Dodatkowa
1. Literatura dodatkowa zostanie zaprezentowana na 1 zajęciach
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Kierunkowe efekty uczenia się
Kod

Treść

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_W05

Absolwent zna i rozumie podstawowe źródła informacji naukowej oraz profesjonalnej z zakresu 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 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
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 aktualnie stosowaną metodykę wykonywania zadań, normy, procedury, narzędzia,
ZIN_K1_W08 technologie i dobre praktyki stosowane w zarządzaniu informacją, w tym w działalności informacyjnej,
bibliotecznej, archiwalnej i wydawniczo-księgarskiej
Absolwent zna i rozumie podstawowe pojęcia, regulacje i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej
ZIN_K1_W10 i prawa autorskiego oraz identyﬁkuje podstawowe prawne uwarunkowania działalności z zakresu
zarządzania informacją
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

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

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_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

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

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

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_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
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Kod

Treść

ZIN_K1_K02

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

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

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

7/7

