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1. Nazwa przedmiotu: Przysposobienie biblioteczne 

2. Kod przedmiotu: 15,4 

3. Okres ważności karty:  ważna od roku akademickiego: 2015-2018 

4. Forma kształcenia: studia pierwszego stopnia 

5. Forma studiów: studia stacjonarne / studia niestacjonarne 

6. Kierunek studiów: WYCHOWANIE FIZYCZNE 

7. Profil studiów:  praktyczny 

8. Specjalność:  

9. Semestr: I 

10. Jedn. prowadz. przedmiot:  Instytut Kultury Fizycznej 

11. Prowadzący przedmiot:  Pracownik Biblioteki 

12. Grupa przedmiotów: inne przedmioty i zajęcia 

13. Status przedmiotu:  obowiązkowy 

14. Język prowadzenia zajęć:  polski 

15. Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne: 
Wymagania wstępne: Ogólna znajomość zasad funkcjonowania biblioteki. Znajomość obsługi 
komputera ze środowiskiem Windows XP. Znajomość podstaw korzystania z Internetu. 

16. Cel przedmiotu: 
Wprowadzenie studenta w zagadnienia dotyczące korzystania z bibliotek naukowych. Zapoznanie z 
zautomatyzowaną biblioteką, katalogami elektronicznymi i bazami danych tworzonymi w Bibliotece 
WSA oraz dostępnymi w Internecie, korzystanie z elektronicznych czasopism dostępnych on-line, 
elektroniczne konto czytelnika oraz zamawianie książek on-line, zasady wypożyczalni 
międzybibliotecznej. Przygotowanie studenta do tworzenia własnego warsztatu informacyjnego w 
oparciu o dostępne systemy informacyjne i bazodanowe uczelni, do samodzielnego szukania i 
przygotowania bibliografii książek i czasopism na określony w czasie zajęć temat. 
17. Efekty kształcenia: 
 

Ozn. Opis efektu kształcenia 

Metoda 
realizacji 

efektu 
kształcenia 

Metoda 
weryfikacji 

efektu 
kształcenia 

Forma 
prowadzenia 

zajęć 

Odniesienie 
do efektów 

dla kierunku 
studiów 

W 

Zna regulamin biblioteki, 
katalogów: autorskiego, 
tytułowego, przedmiotowego, 
serii wydawniczych, UKD, 
elektronicznej kartoteki. 

obserwacja 
postępów i 

zaangażowania 
studenta podczas 

zajęć 
praktycznych 

zaliczenie  
udział  

w ćwiczeniach 
praktycznych, 
aktywność w 

trakcie przebiegu 
zajęć 

 

ćwiczenia 

K_W08 (+) 
K_W09 (+) 
K_W14 (+) 

U 

Potrafi wyszukiwać książki, 
czasopisma, artykuły z 
czasopism, materiały 
konferencyjne, czasopisma on-
line, materiały multimedialne, 
zestawienia. Potrafi wyszukiwać i 
zamawiać książki w katalogu on-
line. 

K_U02 (+) 
K_U10 (++) 
K_U15 (+) 

K 

Potrafi odnieść się do znaczenia 
nauk i dziedzin poruszanych 
podczas studiów, potrafi odnieść 
zdobytą wiedzę w projektowaniu 
dalszych zadań zawodowych i 
prywatnych. 

K_K01 (+) 
K_K05 (+) 



18. Formy i wymiar zajęć:  
wykład   ćwiczenia  
ST: ---    ST: 1 
NST ---  NST: 1 

19. Treści kształcenia: 
Regulamin biblioteki. Znajomość katalogów: autorskiego, tytułowego, przedmiotowego, serii 
wydawniczych, UKD, elektronicznej kartoteki. Wyszukiwanie książek, czasopism, artykułów z 
czasopism, materiałów konferencyjnych, czasopism on-line, materiałów multimedialnych, zestawienia, 
dowolny fragment pola. Wyszukiwanie i zamawianie książek w katalogu on-line. Bazy danych 
czasopism pełnotekstowych. Wypełnienie rewersu. 
W trakcie zajęć student uczy się:  
• Korzystać z zasobów informacyjnych baz danych, zasobów bibliotecznych. 
• Selekcjonować informacje stosując konkretne kryteria doboru wymaganych informacji. 
Posługiwać się technikami gromadzenia informacji 

20. Egzamin:  zaliczenie  

21. Literatura podstawowa: 
Strona internetowa uczelni/katalogi biblioteczne www. 

22. Literatura uzupełniająca: 
1. Szkutnik Z.: Metodyka pisania pracy dyplomowej. Poznań 2005 (Rozdział 5) 
2. Kocójowa M. (red.): Elektroniczne publikacje w bibliotekach. Kraków 2002 
Boryczka B.: Praktyczny przewodnik po Internecie dla bibliotekarzy. Bydgoszcz 2004 (Rozdział 2) 

23. Nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów kształcenia: 

Lp. Forma zajęć 
Liczba godzin 

kontaktowych / pracy studenta 

studia stacjonarne studia niestacjonarne 

1 Wykład    

2 Ćwiczenia 1 1 

3 Laboratorium   

4 Projekt   

5 Seminarium   

6 Inne/Praca własna   

 Suma godzin 1 1 

24. Suma wszystkich godzin: 
ST NST 

25. Liczba punktów ECTS: 
ST NST 

1 1 0 0 
26. L iczba punktów ECTS 

uzyskanych na zajęciach z 
bezpośrednim udziałem 
nauczyciela akademickiego: 

0 0 
27. Liczba punktów ECTS 

uzyskanych w wyniku 
samodzielnej pracy studenta: 

0 0 

28. Kryteria oceniania: 
Efekt 

kształcenia 
Ocena Opis wymagań 

K_W08 (+) 
K_W09 (+) 
K_W14 (+) 

 

zal Zna regulamin biblioteki, katalogów: autorskiego, tytułowego, przedmiotowego, serii 
wydawniczych, UKD, elektronicznej kartoteki. 

  

  

  

K_U02 (+) 
K_U10 (++) 
K_U15 (+) 

 

zal 
Potrafi wyszukiwać książki, czasopisma, artykuły z czasopism, materiały konferencyjne, czasopisma 
on-line, materiały multimedialne, zestawienia. Potrafi wyszukiwać i zamawiać książki w katalogu 
on-line. 

  

  



  

K_K01 (+) 
K_K05 (+) 

zal Potrafi odnieść się do znaczenia nauk i dziedzin poruszanych podczas studiów, potrafi odnieść 
zdobytą wiedzę w projektowaniu dalszych zadań zawodowych i prywatnych. 

  

  

  

29. Uwagi: 
  

 
 

Zatwierdzono: 
……………………………. ………………………………………………… 
(data i podpis prowadzącego)    (data i podpis) 


