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WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW INFORMACJA 

NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA – PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 
 

Umiejscowienie kierunku w obszarze(ach) kształcenia  

Kierunek studiów informacja naukowa i bibliotekoznawstwo należy do obszaru kształcenia w zakresie 

nauk humanistycznych. 

 

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku informacja naukowa  

i bibliotekoznawstwo musi posiadać kwalifikacje pierwszego stopnia dowolnego kierunku. 

 

 

Objaśnienie oznaczeń: 

K (przed podkreślnikiem)  – kierunkowe efekty kształcenia 

W     – kategoria wiedzy 

U     – kategoria umiejętności 

K (po podkreślniku)  – kategoria kompetencji społecznych 

H2A – efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk 

humanistycznych dla studiów drugiego stopnia o profilu 

ogólnoakademickim 

01, 02, 03 i kolejne   – numer efektu kształcenia 

 

Symbol 

Efekty kształcenia dla kierunku studiów  

informacja naukowa i bibliotekoznawstwo. 

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku 

studiów informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 

absolwent: 

Odniesienie do 

efektów 

kształcenia w 

obszarze 

kształcenia w 

zakresie nauk 

humanistycznych 

WIEDZA 

K_W01 

ma pogłębioną wiedzę o zakresie badań bibliologii 

i informatologii oraz ich specyfice metodologicznej; orientuje się 

w powiązaniach studiowanej dyscypliny z innymi naukami 

humanistycznymi; wie, w jaki sposób wykorzystać tę wiedzę 

w działalności naukowej i zawodowej 

H2A_W01 

K_W02 

zna terminologię bibliologiczną i informatologiczną polską i obcą 

oraz jej źródła w zakresie języka naturalnego i języków 

sztucznych 

H2A_W02 

K_W03 

zna teorie, metodologie i techniki badawcze bibliologii 

i informatologii w stopniu rozszerzonym; orientuje się 

w najnowszych tendencjach badań właściwych dla studiowanej 

dziedziny 

H2A_W03 

K_W04 

ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę szczegółową z zakresu 

podstawowych procesów bibliotecznych i informacyjnych, 

umożliwiającą mu wybór specjalności zawodowej i/lub naukowej 

odpowiadającej jego zainteresowaniom 

H2A_W04 

K_W05 

ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach bibliologii i informatologii 

z zagadnieniami prawa, organizacji, zarządzania, marketingu w 

działalności informacyjnej i bibliotecznej oraz przygotowywania i 

H2A_W05 
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prowadzenia działalności kulturalnej 

K_W06 
ma rozszerzoną wiedzę o powiązaniach bibliologii 

i informatologii z naukami społecznymi 
H2A_W05 

K_W07 

ma szczegółową wiedzę o aktualnych dokonaniach i kierunkach 

badawczych ośrodków naukowych polskich i obcych działających 

w dziedzinie bibliologii i informatologii 

H2A_W06 

K_W08 

ma pogłębioną wiedzę o metodach, technikach i narzędziach 

stosowanych w działalności informacyjnej i bibliotecznej, 

przydatnych w rozwiązywaniu złożonych problemów z zakresu 

bibliologii i informatologii 

H2A_W07 

K_W09 

jest świadomy potencjału tkwiącego w określonej metodzie 

badawczej, jej zalet i ograniczeń; dostrzega możliwość 

zróżnicowanego interpretowania uzyskanych wyników badań 

H2A_W07 

K_W10 
zna i rozumie podstawowe pojęcia oraz regulacje prawne 

dotyczące działalności bibliotecznej i informacyjnej  
H2A_W08 

K_W11 
zna i rozumie podstawowe akty prawne dotyczące ochrony 

i zarządzania efektami działalności intelektualnej 
H2A_W08 

K_W12 

ma pogłębioną wiedzę o terminologii bibliologicznej 

i informatologicznej oraz ewolucji języka specjalistycznego 

dziedziny 

H2A_W09 

 

K_W13 
ma podstawową wiedzę o polskich i zagranicznych bibliotekach, 

a także ośrodkach informacji 
H2A_W10 

 

K_W14 
rozumie rolę bibliotek i ośrodków informacji w kształtowaniu 

społeczeństwa informacji i wiedzy 
H2A_W10 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 

potrafi wyszukiwać informacje adekwatne do postawionego 

problemu, poprawnie je analizować, ocenić ich wartość 

i znaczenie oraz ustalić hierarchię ich ważności  

H2A_U01 

K_U02 

na podstawie zgromadzonych informacji pochodzących z różnych 

źródeł umie samodzielnie wyciągać uogólniające wnioski i 

formułować sądy krytyczne 

H2A_U01 

K_U03 

potrafi wykonać krytyczną analizę związanej z badanym 

problemem literatury przedmiotu i wykorzystać ją twórczo 

we własnej pracy 

H2A_U02 

K_U04 

umie dobrać odpowiednią do realizowanego tematu metodę 

badawczą właściwą dla bibliologii i informatologii oraz 

zastosować ją w praktyce zawodowej i/lub pracy naukowej 

H2A_U02 

K_U05 
posiada umiejętność prezentowania wyników badań własnych 

z zakresu bibliologii i informatologii 
H2A_U02 

K_U06 

samodzielnie zdobywa nową wiedzę i rozwija umiejętności 

zawodowe w wybranych obszarach działalności informacyjnej 

i bibliotecznej, mając na uwadze własną planowaną karierę 

zawodową 

H2A_U03 

K_U07 

posiada umiejętność integrowania wiedzy bibliologicznej 

i informatologicznej z wiedzą z zakresu pokrewnych dyscyplin 

humanistycznych oraz społecznych, a także jej praktycznego 

stosowania 

H2A_U04 

K_U08 

potrafi powiązać wiedzę z zakresu bibliologii i informatologii 

z procesami historyczno-kulturowymi, wskazując ich wzajemne 

zależności 

H2A_U05 
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K_U09 

potrafi naukowo uzasadniać tezy i opinie, oparte na własnych 

poglądach i badaniach, posiłkując się historycznym 

i współczesnym dorobkiem bibliologii i informatologii 

oraz dyscyplin pokrewnych 

H2A_U06 

K_U10 

posiada umiejętność logicznego formułowania opinii krytycznych 

o różnego rodzaju źródłach informacji i innych wytworach 

kultury, odwołując się do wiedzy naukowej i doświadczenia 

H2A_U07 

K_U11 
umie dokonywać uogólnień i tworzyć syntezy H2A_U06 

K_U12 

potrafi dobierać właściwe środki komunikacji, stosownie do 

własnych potrzeb jako nadawcy i odbiorcy treści kulturowych 

i naukowych z zakresu bibliologii i informatologii; umie 

porozumiewać się za pomocą różnych kanałów i technik 

komunikacyjnych z bibliologami, informatologami 

i przedstawicielami dyscyplin pokrewnych w języku polskim 

i obcym 

H2A_U08 

K_U13 
umie stworzyć opracowanie krytyczne na określony temat 

i zaprezentować je, wybierając odpowiednią formę i medium 

komunikacyjne 

H2_U07 

K_U14 
potrafi popularyzować wiedzę z zakresu bibliologii 

i informatologii oraz o kulturze i związanych z nią instytucjach w 

różnych środowiskach 

H2_U08 

K_U15 
posiada umiejętność przygotowania i redakcji różnych tekstów 

pisemnych, w tym pracy magisterskiej, w języku polskim 

lub obcym nowożytnym 

H2A_U09 

H2A_U11 

K_U16 
potrafi przygotować i przedstawić w formie ustnej w języku 

polskim lub obcym wystąpienie na wybrany temat z zakresu 

bibliologii lub informatologii 

H2A_U10 

H2A_U11 

K_U17 

posługuje się językiem obcym nowożytnym w zakresie bibliologii 

i informatologii zgodnie z wymaganiami określonymi dla 

poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego 

H2A_U11 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 

jest przekonany o konieczności ustawicznego kształcenia siebie, 

współpracowników oraz użytkowników instytucji książki 

i kultury 

H2A_K01 

K_K02 
aktywnie zachęca otoczenie do rozwijania indywidualnych 

zainteresowań i podnoszenia kwalifikacji zawodowych 
H2A_ K01 

K_K03 

Potrafi pracować w zespole w różnych rolach i pełnić funkcję 

lidera lub wykonawcy zadań; umie prawidłowo przydzielić lub 

rozdzielić obowiązki, dostosowując je do indywidualnych 

predyspozycji i umiejętności członków zespołu 

H2A_ K02 

K_K04 
umie hierarchizować zadania oraz prawidłowo określać stopień 

ich ważności 
H2A_ K03 

K_K05 

potrafi dostrzegać problemy etyczne w działalności informacyjnej 

i bibliotecznej oraz rozwiązywać je zgodnie z wytycznymi 

etycznego kodeksu bibliotekarza 

H2A_K04 

K_K06 
ma świadomość znaczenia kultury osobistej w kontaktach 

międzyludzkich 
H2A_K04 

K_K07 podejmuje działania na rzecz zachowania dla przyszłych pokoleń H2A_K05 
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dziedzictwa kulturowego 

K_K08 
wykazuje zaangażowanie w działaniach społecznych, 

kulturalnych, oświatowych i zawodowych 
H2A_K06 

  


