
 

…………………………………… 
pieczątka jednostki organizacyjnej 
 

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA 
ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

 
CZEŚĆ  „A” 

(opis przedmiotu i programu nauczania) 
OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU) 

 
Nazwa przedmiotu Seminarium dyplomowe 
 
Wydział Wydział Administracji i Nauk Społecznych 
Instytut/Katedra Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii 
Kierunek Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 
Specjalność/specjalizacja Książka dawna 
Poziom kształcenia studia pierwszego stopnia 
Profil ogólnoakademicki 
Forma studiów  stacjonarne 
Rok/semestr III 5/6 
  
Tytuł /stopień naukowy 
(zawodowy). 
Imię i nazwisko prowadzącego 
przedmiot/ koordynatora 
przedmiotu 

dr hab. Ryszard Nowicki, prof. UKW 

  
Liczba godzin dydaktycznych  
i formy zajęć 60 seminarium 

Liczba punktów ECTS 10 
Rygory zaliczenia zaliczenie bez oceny 
Typ przedmiotu specjalnościowy 
Język wykładowy język polski 
  
Przedmioty wprowadzające 
 i wymagania wstępne 

Historia książki i bibliotek, wstęp do bibliotekarstwa, organizacja i 
zarządzanie biblioteką 

 

Efekty 
kształcenia 
  

Efekty kierunkowe Efekty modułowe (przedmiotowe) 
Wiedza 
K_W03 ma usystematyzowaną wiedzę 
szczegółową na temat roli i znaczenia 
informacji i jej obiegu we współczesnym 
społeczeństwie informacji i wiedzy w 
różnych gałęziach gospodarki, kultury, nauki 
i sztuki, 
K_W06 jest świadoma złożonej natury 
języka jako narzędzia komunikacji w różnych 
aspektach, systemach i płaszczyznach 
komunikowania, w szczególności w 
komunikacji naukowej, medialnej oraz 
ukierunkowanej na różne kategorie 
użytkowników bibliotek i ośrodków 
informacji, 
 

Wiedza 
W01 ma uporządkowana wiedzę szczegółową na 
temat różnych źródeł informacji,  
 
 
W02 rozumie złożoność języka jako narzędzia 
komunikacji, 
 
W03 posiada podstawową wiedzę na temat 
konstrukcji pracy dyplomowej i potrafi ją 
wykorzystać w praktycznym działaniu. 
 



 

K _W08 ma elementarną wiedzę o metodyce 
wykonywania typowych zadań i czynności, 
normach, procedurach i regulacjach 
prawnych stosowanych w różnych obszarach 
działalności bibliotekarskiej i informacyjnej. 
 
 
 
 
Umiejętności 
K_U05 jest przygotowany do samodzielnego 
zdobywania wiedzy i poszerzania własnych 
zainteresowań badawczych pod kierunkiem 
opiekuna naukowego, 
K_U09 posiada umiejętność merytorycznej 
argumentacji, powoływania się na poglądy 
innych autorów, odpowiedniego 
wykorzystania właściwie dobranych źródeł i 
literatury przedmiotu; potrafi krytycznie 
ustosunkować się do zgromadzonego 
materiału badawczego, jak i odpowiednio 
przygotować go w formie typowej pracy 
pisemnej w języku polskim i obcym, 
K_U10 potrafi przygotować i przedstawić 
ustną prezentację własnego projektu 
badawczego w języku polskim i obcym, w 
oparciu o najnowsze technologie, 
K_U12 potrafi rozróżniać znaczenie pojęć w 
języku potocznym i trafnie zdefiniować je w 
języku bibliologii i informatologia. 

Umiejętności 
U01 potrafi  dokonać krytycznej analizy 
zebranego materiału (np. informacji zawartych w 
rękopisach, źródłach drukowanych, 
opracowaniach, dokumentach elektronicznych), 
 
U02 umie samodzielnie wyszukiwać źródła 
informacji. 
 

Kompetencje społeczne 
K_K02 jest otwarty na nowe zjawiska i 
rozwiązania, rozumie potrzebę uczenia się 
przez całe życie; charakteryzuje się otwartą 
postawą wobec rzeczywistości 
K_K07 jest przygotowany do pracy w 
ramach zespołów, organizacji lub instytucji 
zajmujących się obsługą informacyjną 
społeczeństwa 

Kompetencje społeczne 
K01 potrafi odpowiednio określić priorytety 
służące realizacji procesu wyszukiwania 
informacji, 
 
K02 jest przygotowany do prowadzenia prac 
badawczych. 
 

 
 
                  15.09.2016 r.                                                                      dr hab. Ryszard Nowicki, prof. UKW 
                          data                                                                     podpis prowadzącego/koordynatora przedmiotu 
 
 
 
 

PROGRAM NAUCZANIA MODUŁU (PRZEDMIOTU) 
Rok akademicki:  (2016/2017)  Semestr: (zimowy) 

Nazwa przedmiotu Seminarium dyplomowe 
Wydział Wydział Administracji i Nauk Społecznych 
Instytut/Katedra Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii 
Kierunek Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 
Specjalność/specjalizacja Książka dawna 
Opisywana forma zajęć Seminarium 
Liczba godzin dydaktycznych 30 
  



 

Tytuł /stopień naukowy 
(zawodowy). 
Imię i nazwisko prowadzącego 
zajęcia 

dr hab. Ryszard Nowicki, prof. UKW 

Treści programowe realizowane podczas zajęć 
Seminarium jest przedmiotem wybieranym przez studentów zainteresowanych ukończeniem studiów 
licencjackich. Zajęcia mają na celu zapoznać z metodami pracy naukowej. Student zostanie teoretycznie i 
praktycznie przygotowany do napisania pracy dyplomowej. Tematyka zostaje podana do wiadomości studentów 
na początku zajęć seminaryjnych. 
Metody dydaktyczne elementy wykładu, dyskusji, krytyczna ocena i analiza, analiza dokumentów, 

analiza materiałów źródłowych 

Metody i kryteria oceniania 
Warunkiem uzyskania zaliczenia bez oceny jest napisanie jednego rozdziału 
pracy dyplomowej. 
 

Rygor zaliczenia zaliczenie bez oceny 

Literatura podstawowa  

Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma i struktura PN-
ISO 690. 
Informacja i dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Dokumenty 
elektroniczne i ich części PN-ISO 690-2. 
Miśkiewicz B., Wstęp do badań historycznych, Warszawa 1988. 
Pająk K., Poradnik dla studentów piszących prace dyplomowe, Bydgoszcz 
2003. 

Literatura uzupełniająca Zróżnicowana i dostosowana do wybranego tematu pracy dyplomowej 
http://www.ebib.info/ 

 
 
                        15.09.2016 r.                                                                dr hab. Ryszard Nowicki, prof. UKW 
                           data                                                                          podpis prowadzącego daną formę zajęć  
 
 
                      15.09.2016 r.                                                                  dr hab. Ryszard Nowicki, prof. UKW 
                            data                                                                             podpis koordynatora przedmiotu 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAM NAUCZANIA MODUŁU (PRZEDMIOTU) 
Rok akademicki:  (2016/2017)  Semestr: (letni) 

Nazwa przedmiotu Seminarium dyplomowe 
Wydział Wydział Administracji i Nauk Społecznych 
Instytut/Katedra Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii 
Kierunek Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 
Specjalność/specjalizacja Książka dawna 
Opisywana forma zajęć Seminarium 
Liczba godzin dydaktycznych 30 
  
Tytuł /stopień naukowy 
(zawodowy). 
Imię i nazwisko prowadzącego 
zajęcia 

dr hab. Ryszard Nowicki, prof. UKW 

Treści programowe realizowane podczas zajęć 

http://www/


 

Pogłębienie znajomości metod pracy naukowej. Student potrafi umiejętnie korzystać z piśmiennictwa 
naukowego (źródła, opracowania, dokumenty elektroniczne), tworzyć kartoteki bibliograficzne, wyszukiwać 
informacje. Jest przygotowany do pracy badawczej oraz kontynuowania kształcenia na II stopniu studiów. 

Metody dydaktyczne elementy wykładu, dyskusji, krytyczna ocena i analiza, analiza dokumentów, 
analiza materiałów źródłowych 

Metody i kryteria oceniania 

Warunkiem uzyskania zaliczenia bez oceny jest przedstawienie pisemnej 
pracy przygotowanej pod kierunkiem promotora i przez niego 
zaakceptowanej. 
Student uzyskuje zaliczenie, jeżeli: 
- treść pracy odpowiada tematowi w tytule, 
- układ pracy jest poprawny, 
- pod względem merytorycznym i formalnym praca nie budzi zastrzeżeń, 
- w sposób właściwy został wykorzystany materiał badawczy. 

Rygor zaliczenia zaliczenie bez oceny 

Literatura podstawowa  

Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma i struktura PN-
ISO 690. 
Informacja i dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Dokumenty 
elektroniczne i ich części PN-ISO 690-2. 
Miśkiewicz B., Wstęp do badań historycznych, Warszawa 1988. 
Pająk K., Poradnik dla studentów piszących prace dyplomowe, Bydgoszcz 
2003. 

Literatura uzupełniająca Zróżnicowana i dostosowana do wybranego tematu pracy dyplomowej 
http://www.ebib.info/ 

 
 
                        15.09.2016 r.                                                                dr hab. Ryszard Nowicki, prof. UKW 
                           data                                                                          podpis prowadzącego daną formę zajęć  
 
 
                      15.09.2016 r.                                                                  dr hab. Ryszard Nowicki, prof. UKW 
                            data                                                                             podpis koordynatora przedmiotu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www/


 

 
CZĘŚĆ  „B” 

(opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia) 
 
 

Opis sposobu realizowania i sprawdzania efektów kształcenia dla przedmiotu 
 z odniesieniem do form zajęć i sprawdzianów 

 
Efekty kształcenia a forma zajęć Ocenianie efektów kształcenia 

    Efekty kształcenia dla ** 

Forma zajęć 
Sposoby  

 oceniania*** 

Efekty 
kształcenia dla  

modułu 
(przedmiotu) 

kierunku przedmiotu 

K_W03, K_W06, 
K_W08 

W01, W02, W03  Seminarium   Praca pisemna W01, W02, U03 

K_U05, K_U09, 
K_U10, K_U12 

U01, U02 Seminarium Praca pisemna U01, U02 

K_K02, K_K07 K01, K02 Seminarium Praca dyplomowa 
W02, W03, U01, 
U02, K01, K02 

 
 

 
 
             15.09.2016 r.                                                                                dr hab. Ryszard Nowicki, prof. UKW      
               data                                                                                          podpis prowadzącego daną formę zajęć 
    
        
           15.09.2016 r.                                                                                    dr hab. Ryszard Nowicki, prof. UKW 
                data                                                                                                podpis koordynatora przedmiotu 
 

 

 

 



 
Załącznik Nr 1.11 

 
…………………………………… 
pieczątka jednostki organizacyjnej 
 

OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU), PROGRAMU NAUCZANIA 
ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

 
CZEŚĆ  „A”* 

(opis przedmiotu i programu nauczania) 
 

OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU) 
 

Nazwa przedmiotu Seminarium dyplomowe 
 
Wydział Wydział Administracji i Nauk Społecznych 
Instytut/Katedra Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii 
Kierunek Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 
Specjalność/specjalizacja Społeczeństwo informacji i wiedzy 
Poziom kształcenia I stopień 
Profil Ogólnoakademicki 
Forma studiów Stacjonarne 
Rok/semestr III 5 i 6 
  
Tytuł /stopień naukowy 
(zawodowy). 
Imię i nazwisko prowadzącego 
przedmiot/ koordynatora 
przedmiotu 

Dr hab. Zdzisław Kropidłowski, prof. UKW. 

  
Liczba godzin dydaktycznych  
i formy zajęć 60 godzin seminarium 

Liczba punktów ECTS 10 punktów 
Rygory zaliczenia Zaliczenie bez oceny 
Typ przedmiotu Przedmiot specjalnościowy 
Język wykładowy Polski 
  
Przedmioty wprowadzające 
 i wymagania wstępne 

Zaliczenie przedmiotów z toku studiów na I i II roku.  

 

Efekty 
kształcenia 
  

Efekty kierunkowe Efekty przedmiotowe 
K_W03 Ma usystematyzowaną wiedzę 
szczegółową na temat roli i znaczenia 
informacji i jej obiegu we współczesnym 
społeczeństwie informacji i wiedzy w 
różnych gałęziach gospodarki, kultury, nauki 
i sztuki. 
K_W06 Jest świadoma złożonej natury 
języka jako narzędzia komunikacji w różnych 
aspektach, systemach i płaszczyznach 
komunikowania, w szczególności w 
komunikacji naukowej, medialnej oraz 
ukierunkowanej na różne kategorie 
użytkowników bibliotek i ośrodków 
informacji.  
K_W08 Ma elementarną wiedzę o metodyce 
wykonywania typowych zadań i czynności, 

W01 Student zna podstawowe zasady 
formułowania problemu badawczego, tematu i 
planu pracy. Potrafi go wyróżnić wśród innych 
problemów. 
U01 Student potrafi dokonać podziału tematu na 
rozdziały i ułożyć w odpowiedniej kolejności, 
logicznie. Potrafi zdobywać materiały źródłowe i 
literaturę przedmiotu i je klasyfikować. 
U02 Student potrafi wyszukiwać i analizować 
zebranie materiały, dokonywać syntezy i ich 
oceny.  
K_K01 Student potrafi  ustalić własny wkład w 
rozwój wiedzy i dostosować ją do potrzeb 
społecznych korzystając z różnych mediów i 
różnych ich form. 
K_K02 Student ma świadomość 
odpowiedzialności za rozwój regionu, kraju i 



normach, procedurach i regulacjach 
prawnych stosowanych w różnych obszarach 
działalności bibliotekarskiej i informacyjnej.  
K_U05 Jest przygotowany do samodzielnego 
zdobywania wiedzy i poszerzania własnych 
zainteresowań badawczych pod kierunkiem 
opiekuna naukowego. 
K_U09 Posiada umiejętności merytorycznej 
argumentacji, powoływania się na poglądy 
innych autorów, odpowiedniego 
wykorzystania właściwie dobranych źródeł i 
literatury przedmiotu, potrafi krytycznie 
ustosunkować się do zgromadzonego 
materiału badawczego, jak i odpowiednio 
przygotować go w formie typowej pracy 
pisemnej w języku polskim i obcym.  
K_U10 Potrafi przygotować i przedstawić 
ustną prezentację własnego projektu 
badawczego w języku polskim i obcym, w 
oparciu o najnowsze technologie. 
K_U12 Potrafi rozróżnić znaczenie pojęć w 
języku potocznym i trafnie zdefiniować je w 
języku bibliologii i informatologii. 
 
K_K02 Jest otwarty na nowe zjawiska i 
rozwiązania, rozumie potrzebę uczenia się 
przez całe życie; charakteryzuje się otwartą 
postawą wobec rzeczywistości. 
K_K07 Jest otwarty na nowe zjawiska i 
rozwiązania, rozumie potrzebę uczenia się 
przez całe życie; charakteryzuje się otwartą 
postawą wobec rzeczywistości. 

Europy. 
 

  
 
                  .................                   .............................................................................................................................. 
                          data                                                 podpis prowadzącego/koordynatora przedmiotu 
 
 
 

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU 
Rok akademicki:  (2016/2017  Semestr: (zimowy) 

Nazwa przedmiotu Seminarium dyplomowe 
Wydział Wydział Administracji i Nauk Społecznych 
Instytut/Katedra Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii 
Kierunek Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 
Specjalność/specjalizacja Społeczeństwo informacji i wiedzy 
Opisywana forma zajęć Seminarium 
Liczba godzin dydaktycznych 30 
  
Tytuł /stopień naukowy 
(zawodowy). 
Imię i nazwisko prowadzącego 
zajęcia 

Dr hab. Zdzisław Kropidłowski, prof. UKW. 

Treści programowe realizowane podczas zajęć 
 
Określanie problematyki badawczej i tematu (tytułu) pracy.  
Zasady formułowania celu pracy i pytań badawczych.  
Techniki poszukiwania literatury przedmiotu i źródeł.  
Technika pisania pracy.  



Zbieranie i porządkowanie materiału.  
Konstrukcja pracy - zasady opracowania koncepcji i planu pracy.  
 

Metody dydaktyczne 
Dyskusja z elementami wykładu oraz aktywny udział studentów w postaci 
prezentacji planów prac, koncepcji oraz jej poszczególnych części, 
przykłady. 

Metody i kryteria oceniania Zgromadzenie literatury przedmiotu, zredagowanie planu pracy, 
zredagowanie I rozdziału. 

Rygor zaliczenia Zaliczenie bez oceny 

Literatura podstawowa  

Z. Kropidłowski, Jak pisać pracę magisterską? Gdańsk 1996. 
M. Święcicki, Jak studiować? Jak pisać pracę magisterską?, Warszawa 
1986. 
J. Pieter, Ogólna metodologia pracy naukowej,  Warszawa 1996. 
 

Literatura uzupełniająca 

Bednarska-Ruszajowa K., Kocójowa M., Poradnik metodyczny do nauki 
przedmiotu Proseminarium bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, 
Kraków 1981. 
Miśkiewicz B., Wstęp do badań historycznych, Warszawa 1988. 
Pająk K., Poradnik dla studentów piszących prace dyplomowe, Bydgoszcz 
2003. 
Pawlak M., Serczyk J., Podstawy badań historycznych, Bydgoszcz 1999. 
P. Pioterek, B. Zieleniecka, Technika pisania prac dyplomowych, Poznań 
2000. 
K. Wożniak, O pisaniu pracy magisterskiej na studiach humanistycznych: 
przewodnik praktyczny, Warszawa - Łódź 1999.  
W. Zaczyński, Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i 
magisterskich, Warszawa 1995.  
 

 
 
..................................................................................................................................................................................... 
                           data                                                                                  podpis prowadzącego daną formę zajęć 
  
 
………..……............................................................................................................................................................... 
                            data                                                                                   podpis koordynatora przedmiotu 
 
 

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU 
Rok akademicki:  (2016/2017)  Semestr: (letni) 

Nazwa przedmiotu Seminarium dyplomowe 
Wydział Wydział Administracji i Nauk Społecznych 
Instytut/Katedra Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii 
Kierunek Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 
Specjalność/specjalizacja Społeczeństwo informacji i wiedzy 
Opisywana forma zajęć Seminarium 
Liczba godzin dydaktycznych 30 
  
Tytuł /stopień naukowy 
(zawodowy). 
Imię i nazwisko prowadzącego 
zajęcia 

Dr hab. Zdzisław Kropidłowski, prof. UKW. 

Treści programowe realizowane podczas zajęć 
 
Rozwiązywanie problemów badawczych i technicznych. Ostateczna redakcja tekstu. 
 
 
Metody dydaktyczne Referowanie i ocena poszczególnych prac studentów. 
Metody i kryteria oceniania Ocena zastosowanej metody badawczej, poprawności redakcji, ocena 



redakcji przypisów i zestawienia literatury. Ocena proporcjonalności układu 
pracy. 

Rygor zaliczenia Zaliczenie bez oceny 

Literatura podstawowa  

Z. Kropidłowski, Jak pisać pracę magisterską? Gdańsk 1996. 
M. Święcicki, Jak studiować? Jak pisać pracę magisterską?, Warszawa 
1986. 
J. Pieter, Ogólna metodologia pracy naukowej,  Warszawa 1996. 
 

Literatura uzupełniająca 

Bednarska-Ruszajowa K., Kocójowa M., Poradnik metodyczny do nauki 
przedmiotu Proseminarium bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, 
Kraków 1981. 
Miśkiewicz B., Wstęp do badań historycznych, Warszawa 1988. 
Pająk K., Poradnik dla studentów piszących prace dyplomowe, Bydgoszcz 
2003. 
Pawlak M., Serczyk J., Podstawy badań historycznych, Bydgoszcz 1999. 
P. Pioterek, B. Zieleniecka, Technika pisania prac dyplomowych, Poznań 
2000. 
K. Wożniak, O pisaniu pracy magisterskiej na studiach humanistycznych: 
przewodnik praktyczny, Warszawa - Łódź 1999.  
W. Zaczyński, Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i 
magisterskich, Warszawa 1995.  
 

 
 
..................................................................................................................................................................................... 
                           data                                                                                  podpis prowadzącego daną formę zajęć 
  
 
………..……............................................................................................................................................................... 
                            data                                                                                   podpis koordynatora przedmiotu 
 
 
 

CZĘŚĆ  „B” 
(opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia) 

 
 

Opis sposobu realizowania i sprawdzania efektów kształcenia dla przedmiotu 
 z odniesieniem do form zajęć i sprawdzianów 

Efekty kształcenia a forma zajęć Metody oceniania efektów kształcenia  

    Efekty kształcenia dla ** 
Forma zajęć Metody oceniania*** Efekty kształcenia  

dla przedmiotu kierunku przedmiotu 

K_W03, K_W06, 
K_W08 W01  seminarium Praca dyplomowa W01  

K_U05, K_U09, 
K_U10, K_U12 U01, U02 seminarium Redakcja pracy U01, U02 

K_K02, K_K07 K01, K02 seminarium Obrona  K01, K02 
 
 
 
……............................................................................................................................................................................. 
               data                                                                                                podpis prowadzącego daną formę zajęć 
  
 
 
 
……………………………......................................................................................................................................... 
                data                                                                                                         podpis koordynatora przedmiotu 
 
 
 



Załącznik Nr 1.11 
 
…………………………………… 
pieczątka jednostki organizacyjnej 
  

OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU), PROGRAMU NAUCZANIA 
ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

 
CZEŚĆ  „A”* 

(opis modułu (przedmiotu) i programu nauczania) 
OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU) 

 
Nazwa modułu (przedmiotu) Seminarium dyplomowe 
Wydział Wydział Administracji i Nauk Społecznych 
Instytut/Katedra Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii 
Kierunek Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 
Specjalność/specjalizacja Społeczeństwo informacji i wiedzy 
Poziom kształcenia studia pierwszego stopnia 
Profil ogólnoakademicki 
Forma studiów stacjonarne 
Rok/semestr III 5, 6 
  
Tytuł /stopień naukowy 
(zawodowy). 
Imię i nazwisko 
prowadzącego moduł 
(przedmiot)/ koordynatora 
modułu (przedmiotu) 

dr hab. Zdzisław Gębołyś, prof. UKW 

  
Liczba godzin 
dydaktycznych  
i formy zajęć 

60 h 

Liczba punktów ECTS 10  
Rygory zaliczenia Zaliczenie bez oceny 
Typ modułu Specjalnościowy 
Język wykładowy Język polski 
  
Przedmioty wprowadzające 
 i wymagania wstępne 

Technologia informacyjna; Źródła informacji; Wstęp do informacji 
naukowej; Digitalizacja i biblioteki cyfrowe 

 

Efekty 
kształcenia 
  

Efekty kierunkowe Efekty modułowe (przedmiotowe) 
K_W03 Student ma usystematyzowaną 
wiedzę szczegółową na temat roli i znaczenia 
informacji i jej obiegu we współczesnym 
społeczeństwie informacji i wiedzy w 
różnych gałęziach gospodarki, kultury, nauki 
i sztuki, 
K_W06 Student jest świadoma złożonej 
natury języka jako narzędzia komunikacji w 
różnych aspektach, systemach i 
płaszczyznach komunikowania, w 
szczególności w komunikacji naukowej, 
medialnej oraz ukierunkowanej na różne 
kategorie użytkowników bibliotek i 
ośrodków informacji, 
K _W08 Student ma elementarną wiedzę o 
metodyce wykonywania typowych zadań i 
czynności, normach, procedurach i 

W01 Student ma uporządkowana wiedzę 
szczegółową na temat różnych źródeł informacji, 
W02 Student rozumie złożoność języka jako 
narzędzia komunikacji, 
W03 Student posiada podstawową wiedzę na 
temat 
konstrukcji pracy dyplomowej i potrafi ją 
wykorzystać w praktycznym działaniu. 



regulacjach prawnych stosowanych w 
różnych obszarach działalności 
bibliotekarskiej i informacyjnej. 
K_U05 Student jest przygotowany do 
samodzielnego zdobywania wiedzy i 
poszerzania własnych zainteresowań 
badawczych pod kierunkiem opiekuna 
naukowego, 
K_U09 Student posiada umiejętność 
merytorycznej argumentacji, powoływania 
się na poglądy 
 innych autorów, odpowiedniego 
wykorzystania właściwie dobranych źródeł i 
literatury przedmiotu; potrafi krytycznie 
ustosunkować się do zgromadzonego 
materiału badawczego, jak i odpowiednio 
przygotować go w formie typowej pracy 
pisemnej w języku polskim i obcym 
K_U10 Student potrafi przygotować i 
przedstawić 
ustną prezentację własnego projektu 
badawczego w języku polskim i obcym, w 
oparciu o najnowsze technologie, 
K_U12 Student potrafi rozróżniać znaczenie 
pojęć w języku potocznym i trafnie 
zdefiniować je w języku bibliologii i 
informatologia. 

U01 Student potrafi dokonać krytycznej analizy 
zebranego materiału (np. informacji zawartych w 
rękopisach, źródłach drukowanych, 
opracowaniach, dokumentach elektronicznych), 
U02 Student umie samodzielnie wyszukiwać 
źródła informacji. 

 

K_K02 Student jest otwarty na nowe 
zjawiska i rozwiązania, rozumie potrzebę 
uczenia się przez całe życie; charakteryzuje 
się otwartą postawą wobec rzeczywistości 
K_K07 Student jest przygotowany do pracy 
w ramach zespołów, organizacji lub instytucji 
zajmujących się obsługą informacyjną 
społeczeństwa 

K01Student  potrafi odpowiednio określić 
priorytety służące realizacji procesu 
wyszukiwania informacji, 
K02 Student jest przygotowany do prowadzenia 
prac badawczych. 

 
30.09.2016                                                                                    Zdzisław Gębołyś 
     ....     ......................................................................................................................................... 
data                                      podpis prowadzącego/koordynatora modułu (przedmiotu) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

PROGRAM NAUCZANIA MODUŁU (PRZEDMIOTU) 
Rok akademicki:  2016/2017  Semestr: zimowy 

Nazwa modułu (przedmiotu) Seminarium dyplomowe 
Wydział Wydział Administracji i Nauk Społecznych 
Instytut/Katedra Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii 
Kierunek Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 
Specjalność/specjalizacja Społeczeństwo informacji i wiedzy 
Opisywana forma zajęć Seminarium 
Liczba godzin 
dydaktycznych 30 

Tytuł /stopień naukowy 
(zawodowy). 
Imię i nazwisko 
prowadzącego zajęcia 

dr hab. Zdzisław Gębołyś, prof. UKW 

Treści programowe realizowane podczas zajęć 
Zakres tematyczny seminarium obejmuje zjawiska z zakresu praktyki i teorii informacji naukowej. 
Praca w semestrze 5 służy przygotowaniu studentów do samodzielnej pracy badawczej i obejmuje wybór i 
zdefiniowanie problemu badawczego oraz gromadzenie materiału badawczego. Student zapoznaje się z 
metodami, technikami i narzędziami badawczymi, które będą przydatne do rozwiązania zadania badawczego. 
Omawiane są również zasady redakcji tekstu naukowego; zasady zachowania praw autorskich w trakcie pisania 
pracy i korzystania z materiałów krytycznych, wybór metody badawczej zastosowanej w pracy. W oparciu o 
wiedzę teoretyczną studenci przystępują do samodzielnego prowadzenia poszukiwań materiałów i pisania pracy 
dyplomowej. 

Metody dydaktyczne elementy wykładu, dyskusji, krytyczna ocena i analiza, analiza dokumentów, 
analiza materiałów źródłowych 

Metody i kryteria oceniania Warunkiem uzyskania zaliczenia bez oceny jest napisanie jednego rozdziału 
pracy dyplomowej. 

Rygor zaliczenia zaliczenie bez oceny 

Literatura podstawowa  

.  
1. Fercz J., Niemczykowa A., Podstawy nauki o książce, bibliotece i 

informacji naukowej. Warszawa 1991. 
2. J. Ratajewski, Wprowadzenie do bibliotekoznawstwa, Warszawa 

2002 
3. Łobocki M.: Metody badań pedagogicznych. Warszawa, PWN  
4. Migoń K.: Teoria i metodologia nauki o książce. Wrocław  
5. Pilch T.: Metodologia badań środowiskowych, Wrocław 1971 
6. Pytkowski W., Organizacja badań i ocena prac naukowych, 

Warszawa 1981.  
7. Ratajewski  J.: Wybrane problemy metodologiczne informologii 

nauki. Katowice 1994 
8. Węglińska Maria. Jak pisać pracę magisterską? Poradnik dla 

studentów. Impuls. 2010.  
9. Wójcik K., Piszę akademicką pracę promocyjną: licencjacką, 

magisterską, doktorską, Warszawa 2005. 

Literatura uzupełniająca 

1. Cempel C., Jak pisać i publikować pracę naukową, Poznań 1988.  
2. Dobre obyczaje w nauce, komitet Etyki w Nauce przy Prezydium 

PAN, Warszawa 1994 
3. Dudziak A., Żejmo A., Redagowanie prac dyplomowych: 

wskazówki  metodyczne dla studentów, Warszawa 2008. 
4. Kozłowski R., Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych. Z 

wykorzystaniem programu komputerowego i Internetu, Warszawa 
2009. 

5. Pieter J.: Ogólna metodologia pracy naukowej, Wrocław 1967. 
6. Szober S., Słownik poprawnej polszczyzny, Warszawa 1994.  
7. Sztumski J.,: Wstęp do metod i technik badań społecznych,, 

Katowice 1979. 
8. Węglińska Maria. Jak pisać pracę magisterską? Poradnik dla 

studentów. Impuls. 2010.  



9. Wójcik K., Piszę akademicką pracę promocyjną: licencjacką, 
magisterską, doktorską, Warszawa 2005. 

10. Zasady dyplomowania na Wydziale Administracji i Nauk 
Społecznych UKW 

 
30.09.2016                                                                                                              Zdzisław Gębołyś 

     .....................................................                   ........................................................................... 
                            data                                                                        podpis prowadzącego daną formę zajęć 
 
30.09.2016                                                                                                                Zdzisław Gębołyś 

   .....................................................          ............................................................. 
                            data                                                                        podpis koordynatora modułu (przedmiotu) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

PROGRAM NAUCZANIA MODUŁU (PRZEDMIOTU) 
Rok akademicki:  2016/2017  Semestr: letni 

Nazwa modułu (przedmiotu) Seminarium dyplomowe 
Wydział Wydział Administracji i Nauk Społecznych 
Instytut/Katedra Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii 
Kierunek Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 
Specjalność/specjalizacja Społeczeństwo informacji i wiedzy 
Opisywana forma zajęć Seminarium 
Liczba godzin 
dydaktycznych 30 

Tytuł /stopień naukowy 
(zawodowy). 
Imię i nazwisko 
prowadzącego zajęcia 

dr hab. Zdzisław Gębołyś, prof. UKW 

Treści programowe realizowane podczas zajęć 
Zakres tematyczny seminarium obejmuje zjawiska z zakresu praktyki i teorii informacji naukowej. 
W semestrze 6 studenci kontynuują pisanie pracy stosując się do wskazówek promotorskich. Ta część 
seminarium ma charakter indywidualnych konsultacji, w czasie których sprawdzane i korygowane są: 
- układ pracy (struktura, logika kolejności rozdziałów); 
- formalna strona pracy (poprawność języka, opanowanie techniki pisania, bibliografia, odsyłacze, poprawność 
cytowania, edycja tekstu); 
- merytoryczna zawartość pracy (kompletność tez, poprawność argumentowania); 
- dobór i zasadność wykorzystania zastosowanych źródeł; 
- poprawność syntetycznego prezentowania wniosków przez dyplomanta. 

Metody dydaktyczne elementy wykładu, dyskusji, krytyczna ocena i analiza, analiza dokumentów, 
analiza materiałów źródłowych 

Metody i kryteria oceniania 

Warunkiem uzyskania zaliczenia bez oceny jest przedstawienie pisemnej 
pracy przygotowanej pod kierunkiem promotora i przez niego 
zaakceptowanej 
Student uzyskuje zaliczenie, jeżeli: 
- treść pracy odpowiada tematowi w tytule, 
- układ pracy jest poprawny, 
- pod względem merytorycznym i formalnym praca nie budzi zastrzeżeń, 
- w sposób właściwy został wykorzystany materiał badawczy. 

Rygor zaliczenia Zaliczenie bez oceny 

Literatura podstawowa  

1. Cempel C., Jak pisać i publikować pracę naukową, Poznań 1988.  
2. Fercz J., Niemczykowa A., Podstawy nauki o książce, bibliotece i 

informacji naukowej. Warszawa 1991. 
3. J. Ratajewski, Wprowadzenie do bibliotekoznawstwa, Warszawa 

2002 
4. Łobocki M.: Metody badań pedagogicznych. Warszawa, PWN  
5. Migoń K.: Teoria i metodologia nauki o książce. Wrocław  
6. Pilch T.: Metodologia badań środowiskowych, Wrocław 1971 
7. Pytkowski W., Organizacja badań i ocena prac naukowych, 

Warszawa 1981.  
8. Ratajewski J.: Wybrane problemy metodologiczne informologii 

nauki. Katowice 1994 
9. Węglińska Maria. Jak pisać pracę magisterską? Poradnik dla 

studentów. Impuls. 2010.  

Literatura uzupełniająca 

.  
1. Dobre obyczaje w nauce, komitet Etyki w Nauce przy Prezydium 

PAN, Warszawa 1994 
2. Dudziak A., Żejmo A., Redagowanie prac dyplomowych: 

wskazówki  metodyczne dla studentów, Warszawa 2008. 
3. Kozłowski R., Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych. Z 

wykorzystaniem programu komputerowego i Internetu, Warszawa 



2009. 
4. Pieter J.: Ogólna metodologia pracy naukowej, Wrocław 1967. 
5. Szober S., Słownik poprawnej polszczyzny, Warszawa 1994.  
6. Sztumski J.,: Wstęp do metod i technik badań społecznych, 

Uniwersytet Śląski, Katowice 1979. 
7. Węglińska Maria. Jak pisać pracę magisterską? Poradnik dla 

studentów. Impuls. 2010.  
8. Wójcik K., Piszę akademicką pracę promocyjną: licencjacką 

,magisterską, doktorską, Warszawa 2005. 
9. Zasady dyplomowania na Wydziale Administracji i Nauk 

Społecznych UKW 

 
 
   30.09.2016                                                                                       Zdzisław Gębołyś  
.....................................................                   ................................................. 
                            data                                                                        podpis prowadzącego daną formę zajęć 
 
30.09.2016                                                                                          Zdzisław Gębołyś 

   .         ............................................................................................................ 
                            data                                                                         podpis koordynatora modułu (przedmiotu) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
CZĘŚĆ  „B” 

(opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia) 
 
 

Opis sposobu realizowania i sprawdzania efektów kształcenia dla modułu (przedmiotu) 
 z odniesieniem do form zajęć i sprawdzianów 

Efekty kształcenia a forma zajęć Metody oceniania efektów kształcenia  

Efekty kształcenia dla ** 
Forma zajęć Metody oceniania*** 

Efekty kształcenia  
dla modułu 

(przedmiotu) kierunku modułu 
(przedmiotu) 

K_W03, K_W06, 
K_W08 W01, W02, W03 Seminarium Praca pisemna W01, W02, U03 

K_U05, K_U09, 
K_U10, K_U12 U01, U02 Seminarium Praca pisemna U01, U02 

K_K02, K_K07 K01, K02 Seminarium  Praca dyplomowa W02, W03, U01, U02, 
K01, K01 

 
 
30.09.2016                                                                           Zdzisław Gębołyś 

  .....................................................                     ........................................................................................ 
                         data                                                              podpis prowadzącego daną formę zajęć 
 
30.09.2016                                                                           Zdzisław Gębołyś 

   .....................................................                     ..................................................................................... 
                         data                                                       podpis koordynatora modułu (przedmiotu) 
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