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Informacje podstawowe
Kierunek studiów
zarządzanie informacją

Cykl kształcenia
2021/22

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZZINS.110.5cd42d6b5ed12.21

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
0322 Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i
archiwistyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Kod USOS
WZ.ZI-077

Obligatoryjność
obowiązkowy
Koordynator
przedmiotu

Piotr Lechowski

Prowadzący zajęcia

Piotr Lechowski

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
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
znaczenie Biblioteki Jagiellońskiej jako elementu
systemu przekazywania wiedzy.

W1

ZIN_K1_W05

zaliczenie

ZIN_K1_U05

zaliczenie

ZIN_K1_K01

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wykorzystać zasoby i usługi Biblioteki Jagiellońskiej.

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:
konsultacje, prezentacja systemów informacyjnych
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywny udział w zajęciach

Literatura
Obowiązkowa
1. Strona www BJ
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Kierunkowe efekty uczenia się
Kod

Treść

ZIN_K1_W05

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

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_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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