
PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

obowiązujący od roku akademickiego 2020/2021 

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: 

Nazwa studiów 

podyplomowych  

w języku  

polskim INFORMACJA NAUKOWA 

I BIBLIOTEKOZNAWSTWO 

angielskim SCIENTIFIC INFORMATION 

AND LIBRARY SCIENCE 

Jednostka organizująca studia 

podyplomowe 

Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej 

 

2. WARUNKI REKRUTACJI NA STUDIA: 

Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata): wykształcenie wyższe 

(ukończenie studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich na dowolnym kierunku). 

Zasady rekrutacji: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów (zgodnie z § 4 

Zarządzenia Nr 95/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 16 

października 2019 roku w sprawie organizacji studiów podyplomowych), w przypadku, gdy 

liczba kandydatów spełniających wymagania wstępne będzie większa niż planowana liczba 

słuchaczy, o przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

 

3. ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE KSZTAŁCENIA: 

Poziom PRK, na którym nadawana jest 

kwalifikacja podyplomowa 
6 

Liczba punktów ECTS 30 

Liczba semestrów 2 

Liczba godzin zajęć wymagających 

bezpośredniego      udziału nauczyciela 

akademickiego 

240 

Ogólne cele kształcenia Podstawowym celem kształcenia na 

studiach podyplomowych na kierunku 

informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 

jest wyposażenie słuchaczy w odpowiedni 

zasób wiedzy z zakresu nauki o 

informacji i bibliologii oraz rozwijanie 

umiejętności praktycznych i kompetencji 

społecznych związanych z zawodem 

bibliotekarza. Wiedza, umiejętności oraz 

kompetencje społeczne mają przygotować 

absolwentów studiów podyplomowych do 

podejmowania pracy zawodowej w 

tradycyjnych książnicach różnych typów 

(autonomicznych i stanowiących 

integralne agendy instytucji nauki, 



oświaty, kultury), a także bibliotekach 

hybrydowych, czyli instytucjach 

umiejętnie łączących tradycję z 

nowoczesnością – przestrzeń rzeczywistą 

i wirtualną. Celem kształcenia jest 

ponadto przygotowanie do efektywnego 

rozwiązywania różnorodnych problemów, 

związanych z funkcjonowaniem bibliotek 

w społeczeństwie wiedzy i informacji 

oraz koniecznością dostosowywania 

organizacji i działalności bibliotek do 

zmieniających się potrzeb odbiorców. 

Możliwości zatrudnienia/typowe miejsca pracy Biblioteki publiczne, naukowe; instytucje 

kultury prowadzące działalność 

biblioteczną i informacyjną. Biblioteki 

systemu oświaty: pedagogiczne, szkolne 

– pod warunkiem spełnienia dodatkowych 

kryteriów (studia nie dają przygotowania 

pedagogicznego; osoby starające się o 

zatrudnienie na stanowisku nauczyciela 

bibliotekarza powinny posiadać lub nabyć 

dodatkowo uprawnienia pedagogiczne, 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 

2017 r. w sprawie szczegółowych 

kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, 

t. j., Dz. U. 2020, poz. 1289). 

 

4. OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ: 

Symbole 

efektów  

uczenia się 

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent: Charakterystyki 

drugiego stopnia 

efektów uczenia 

się dla 

kwalifikacji na 

poziomach 6-8 

PRK 

(rozporządzenie 

MNiSW) 

w zakresie WIEDZY  

INBP_W01 zna podstawową terminologię z zakresu informacji 

naukowej i bibliologii 
P6S_WG 

INBP_W02 ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą teorie i 

metody z zakresu informacji naukowej i bibliologii 
P6S_WG 

INBP_W03 ma wiedzę szczegółową z zakresu: bibliotekarstwa, 

bibliografii, czytelnictwa, historii książki, biblioterapii – 

w zakresie podstawowym 

P6S_WG 

INBP_W04 ma wiedzę o powiązaniach informacji naukowej i 

bibliologii z etyką, prawem, historią, pedagogiką, 
P6S_WK 



psychologią, technologią informacyjną, nauką o 

zarządzaniu, marketingiem  

INBP_W05 zna podstawowe nurty badawcze z zakresu informacji 

naukowej i bibliologii  
P6S_WG 

INBP_W06 zna i rozumie podstawowe metody analizy formalnej i 

treściowej różnego typu dokumentów konwencjonalnych 

i elektronicznych (opis bibliograficzny, zestawienia 

bibliograficzne, formaty zapisu danych); zna techniki i 

strategie wyszukiwania informacji 

P6S_WK 

INBP_W07 zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony 

własności przemysłowej i prawa autorskiego 
P6S_WK 

INBP_W08 ma podstawową wiedzę o prawnych i ekonomicznych 

uwarunkowaniach funkcjonowania bibliotek i ośrodków 

informacji 

P6S_WK 

INBP_W09 zna wybrane zasady komunikacji werbalnej i 

niewerbalnej, umożliwiające realizowanie pracy 

pedagogicznej z użytkownikami 

P6S_WK 

INBP_W10 ma podstawową wiedzę o metodyce wykonywania 

zadań, statystyce, normach, procedurach stosowanych w 

bibliotekach i ośrodkach informacji  

P6S_WK 

INBP_W11 ma podstawową wiedzę o użytkownikach informacji, 

odbiorcach kultury, mediów i działań promocyjno-

reklamowych oraz metodach diagnozowania ich potrzeb 

i oceny jakości usług  

P6S_WK 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI  

INBP_U01 umie odnaleźć pożądane informacje w różnych źródłach, 

dokonać ich analizy, ocenić ich przydatność, opracować, 

przetworzyć i upowszechnić użytkownikowi  

P6S_UW 

INBP_U02 samodzielnie planuje i realizuje typowe projekty 

związane z działalnością bibliotek, ośrodków informacji; 

obsługuje systemy biblioteczne, wykorzystując je do 

organizowania pracy zawodowej 

P6S_UW 

INBP_U03 posiada podstawowe umiejętności w zakresie 

prowadzenia badań społecznych niezbędnych do 

opracowania diagnoz potrzeb użytkowników informacji, 

odbiorców kultury i działań promocyjno-reklamowych  

P6S_UW 

INBP_U04 umie rozpoznać i nazwać różne rodzaje dokumentów 

oraz opracować je pod względem formalnym i 

rzeczowym (sporządzić opis bibliograficzny, spis 

bibliograficzny, opracować opis obiektu cyfrowego) 

P6S_UW 

INBP_U05 potrafi w podstawowym zakresie stosować przepisy 

prawa i normy odnoszące się do działalności bibliotek i 

ośrodków informacji, w szczególności związane z 

prawem autorskim i zarządzaniem własnością 

intelektualną 

P6S_UW 

INBP_U06 potrafi ocenić przydatność różnorodnych metod, 

procedur, dobrych praktyk do realizacji zadań i 

rozwiązywania problemów dotyczących działalności 

informacyjnej, kulturalnej, promocyjno-reklamowej oraz 

wybrać i zastosować właściwy sposób postępowania  

P6S_UW 



INBP_U07 posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z 

wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz analizy 

i formułowania wniosków w zakresie informacji 

naukowej i bibliologii 

P6S_UK 

INBP_U08 potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych 

kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w 

zakresie informacji naukowej i bibliologii 

P6S_UK 

INBP_U09 posiada podstawowe umiejętności organizacyjne 

pozwalające na planowanie zadań związanych z 

działalnością bibliotek i ośrodków informacji  

P6S_UO 

INBP_U10 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać 

umiejętności profesjonalne, związane z działalnością 

bibliotek i ośrodków informacji  

P6S_UU 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH  

INBP_K01 dostrzega konieczność kształcenia ustawicznego, 

wzbogacania swej wiedzy i rozwijania umiejętności  

zawodowych 

P6S_KK 

INBP_K02 dostrzega konieczność działania na rzecz środowiska 

społecznego  
P6S_KO 

INBP_K03 rozpoznaje problemy związane ze specyfiką przyszłego 

zawodu i przygotowuje się do ich rozwiązywania; ma 

świadomość konieczności przestrzegania zasad etyki 

zawodowej 

P6S_KR 

INBP_K04 ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie 

dziedzictwa kulturowego, zachowanie i zabezpieczenie 

zasobów w bibliotekach 

P6S_KR 

 

Objaśnienie oznaczeń: 

INB  Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych informacja naukowa 

i bibliotekoznawstwo 

P Studia podyplomowe 

W Kategoria wiedzy 

U Kategoria umiejętności 

K  Kategoria kompetencji społecznych 

01, 02, 03 i 

kolejne 

Numer efektu uczenia się 

 

5. Wykaz zajęć wraz z liczbą godzin zajęć teoretycznych i zajęć praktycznych oraz 

liczbą punktów ECTS 

L.p. PRZEDMIOT Liczba 

godzin zajęć 

teoretycznych 

Liczba 

godzin zajęć 

praktycznych 

Liczba 

punktów 

ECTS 

1. Bibliotekarstwo 20 30 4 

2. Organizacja i zarządzanie biblioteką 10 - 2 

3. Marketing w bibliotece - 10 1 

4. Reklama i PR w bibliotece - 10 2 

5. Kultura książki 10 - 1 

6. Historia książki - 10 1 



7. Bibliografia - 20 3 

8. Nauka o informacji 10 20 4 

9. Czytelnictwo - 15 3 

10. Metodyka pracy z użytkownikiem - 30 4 

11. Biblioteki cyfrowe - 15 2 

12. Publikowanie w Internecie - 15 1 

13. Systemy biblioteczne - 15 2 

 Ogółem 50 190 30 

  Łącznie godzin zajęć 

teoretycznych i praktycznych 

– 240 

Całkowity nakład pracy 

słuchacza – 750 

 

 

30 

 

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zdanie egzaminów oraz uzyskanie 

wszystkich zaliczeń z wykładów, ćwiczeń i laboratoriów objętych planem studiów. 


