Studia podyplomowe
"Bibliotekoznawstwo i informacja
naukowa"
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla osób indywidualnych
wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Studia podyplomowe

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2019/03/06/14073/331166

Cena netto

3 600,00 zł

Cena brutto

3 600,00 zł

Cena netto za godzinę

13,95 zł

Cena brutto za
godzinę

13,95

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

258

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-10-12

Termin zakończenia
usługi

2020-06-26

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-03-07

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-10-10

Maksymalna liczba uczestników

35

Kategoria główna KU

Inne

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług
rozwojowych prowadzących do zdobycia
kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów
podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1
pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o
szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572,
z późn. zm. )

Zakres tematyczny

Prowadzenie studiów podyplomowych

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument jest certyfikatem, dla którego
wypracowano system walidacji i certyfikowania
efektów uczenia się na poziomie
międzynarodowym (lista zidentyfikowanych
certyfikatów w pkt 2c opracowania)?
Walidacja została przeprowadzona zgodnie z
uczelnianym systemem zapewnienia jakości.
Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia
studiów podyplomowych. Świadectwo
ukończenia studiów podyplomowych wskazuje
liczbę punktów ECTS przypisanych do
poszczególnych przedmiotów.
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego
walidację
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z
siedzibą w Rzeszowie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z
siedzibą w Rzeszowie
Podmiot prowadzący walidację nie jest
zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w
BUR?
Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii
Podmiotów
uprawnione do realizacji procesów walidacji i
certyfikowania na mocy innych przepisów prawa

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Nie

Informacje o podmiocie świadczącym usługę

Nazwa podmiotu

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I
ZARZĄDZANIA Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE

Osoba do kontaktu

Marta Cisek-Babiarz

E-mail

csp@wsiz.rzeszow.pl

Telefon

+48 17 866 15 17

Cel usługi
Cel edukacyjny
Słuchacze podczas studiów podyplomowych zdobywają wiedzę z zakresu bibliotekoznawstwa,
czytelnictwa, literatury, a także informacji naukowej. Ponadto nabywają umiejętności praktycznego
tworzenia księgozbiorów i ich katalogów 'papierowych' oraz komputerowych, a jednocześnie
wdrażają się do posługiwania się w pracy bibliotecznej nowoczesnymi technologiami informacyjnymi
(komputerami, mediami, mass mediami, Internetem).

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Program studiów obejmuje następujace zagadnienia:
Historia książki i bibliotek
Bibliotekarstwo
Podstawy nauki o książce
Informacja naukowa i źródła informacji
Czytelnictwo
Wykorzystanie elektronicznych narzędzi w pracy bibliotekarskiej
Literatura współczesna
Literatura dziecięca i młodzieżowa
Komputerowe systemy biblioteczno-informacyjne
Prasa i czasopisma
Edukacja medialna
Biblioterapia
Zajęcia w bibliotece skomputeryzowanej

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Słuchacze otrzymują merytoryczne i metodyczne przygotowanie do prowadzenia zajęć w zakresie
edukacji medialnej i czytelniczej, tworzenia słowno-wizualnych materiałów dydaktycznych, stron
internetowych oraz gazetek szkolnych. Uzyskanie certyﬁkatu ukończenia kursu "Wykorzystanie
elektronicznych narzędzi w pracy bibliotekarskiej".
Absolwent studiów podyplomowych:
1. Ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę z zakresu bibliotekoznawstwa.
2. Ma podstawową wiedzę o bibliotekach i wydawnictwach.
3. Ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę, obejmującą terminologię,

4. teorie i metodologię z zakresu informacji.
5. Zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia opisu, w tym techniki pozyskiwania danych
dla informacji naukowo-technicznej.
6. Ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach dziedzin nauki i dyscyplin.
7. naukowych pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych.
8. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego oraz konieczność
zarządzania zasobami własności intelektualnej.
9. Ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o prawnych i ekonomicznych uwarunkowaniach
funkcjonowania bibliotek związanych z ich działalnością kulturalną, medialną i promocyjną.
10. Zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji, wartościowania i problematyzowania
literatury.
11. Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informację z wykorzystaniem
różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy.
12. Posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin w zakresie nauk humanistycznych
oraz jej zastosowania w nietypowych sytuacjach profesjonalnych.
13. Potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych w
zakresie bibliotekarstwa, a także popularyzować wiedzę o książce i bibliotekach.
14. Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze w zakresie
bibliotekarstwa.
15. Posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych o utworach literackich oraz umiejętność
prezentacji opracowań krytycznych.
16. Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych właściwych
17. Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych zakresach i formach w ramach
bibliotekarstwa.
18. Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia
się innych osób.
19. Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.
20. Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar
interdyscyplinarny.

Grupa docelowa
Studia podyplomowe przeznaczone są dla nauczycieli, zamierzających rozszerzyć swoje kwaliﬁkacje, a
także dla absolwentów wyższych uczelni posiadających tytuł magistra albo licencjata chcących podjąć
pracę w różnych typach bibliotek.

Opis warunków uczestnictwa
Studia podyplomowe mogą podjąć osoby z wykształceniem wyższym (I lub II stopnia). Rejestracja na
studia odbywa się poprzez stronę http://podyplomowe.wsiz.pl/rekrutacja-online.html. Uczestnik
zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu studiów dostępnego na ww stronie.

Materiały dydaktyczne
Zapewniamy uczestnikom studiów dostęp do materiałów przekazywanych przez wykładowców
poszczególnych przedmiotów drogą elektroniczną oraz na platformie Dropbox.

Informacje dodatkowe

Zajęcia prowadzą pracownicy dydaktyczni uczelni oraz specjaliści z praktycznym doświadczeniem
spoza środowiska akademickiego. Wykładowcami są: Renata Deręgowska, Tadeusz Polański, Anna Maj
- Łakomska, dr Zoﬁa Brzuchowska, Renata Bąk, dr Danutra Kolek, dr Bożena Jaskowska, Oskar
Kaczorowski, Elżbieta Sokołowska. Słuchacze na koniec każdego semestru są proszeni o wystawienie
oceny z zakresu przydatności programu studiów i jakości prowadzenia zajęć.
Zajęcia odbywają się w soboty-niedziele co 2 tygodnie po około 8h lekcyjnych każdego dnia. Zajęcia online odbywają się w godzinach wieczornych w dni powszednie, nie więcej niż 3h zajęć jednego dnia.
Zajęcia w dniach 21-22 mrca, 27-28 marca, 09 maja, 23 maja odbywają się poza siedzibą uczelni
(Biblioteka w Leżajsku, czytelnia w Rezszowie).

Harmonogram
Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

LP

Przedmiot / Temat zajęć

1

Bibliotekarstwo Wykorzystanie
elektronicznych narzędzi w pracy
bibliotekarza

2019-1012

09:00

16:00

7:00

2

Wykorzystanie elektronicznych narzędzi
w pracy bibliotekarza Bibliotekarstwo

2019-1013

09:00

17:00

8:00

3

Bibliotekarstwo Historia książki i
bibliotek

2019-1026

09:00

17:00

8:00

4

Bibliotekarstwo Wykorzystanie
elektronicznych narzędzi w pracy
bibliotekarza

2019-1027

09:00

17:00

8:00

5

Wykorzystanie elektronicznych narzędzi
w pracy bibliotekarza Informacja
naukowa i źródła informacji

2019-1116

09:00

17:00

8:00

6

Bibliotekarstwo Informacja naukowa i
źródła informacji

2019-1117

09:00

17:00

8:00

7

Informacja naukowa i źródła informacji zajęcia w siedzibie biblioteki
Uniwersytetu Rzeszowskiego (9.00 12.00) Wykorzystanie elektronicznych
narzędzi w pracy bibliotekarza - zajęcia
w siedzibie WSIiZ

2019-1130

09:00

17:00

8:00

8

Czytelnictwo Informacja naukowa i
źródła informacji

2019-1201

09:00

17:00

8:00

9

Bibliotekarstwo Czytelnictwo Podstawy
nauki o książce

2019-1214

09:00

18:00

9:00

Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

LP

Przedmiot / Temat zajęć

10

Bibliotekarstwo Czytelnictwo

2019-1215

09:00

17:00

8:00

11

Bibliotekarstwo Podstawy nauki o
książce

2020-0104

09:00

17:00

8:00

12

Czytelnictwo Bibliotekarstwo

2020-0105

09:00

17:00

8:00

13

Bibliotekarstwo Literatura współczesna

2020-0118

09:00

18:00

9:00

14

Bibliotekarstwo

2020-0201

09:00

14:00

5:00

15

Literatura współczesna Bibliotekarstwo

2020-0229

09:00

17:00

8:00

16

Bibliotekarstwo Literatura dziecięca i
młodzieżowa

2020-0301

09:00

17:00

8:00

17

Literatura współczesna Prasa i
czasopisma

2020-0314

09:00

17:00

8:00

18

Bibliotekarstwo Literatura dziecięca i
młodzieżowa

2020-0315

09:00

17:00

8:00

19

gr 1: Komputerowe systemy
biblioteczno-informatyczne

2020-0321

09:00

17:00

8:00

20

gr 1: Komputerowe systemy
biblioteczno-informatyczne

2020-0322

09:00

17:00

8:00

21

gr 2: Komputerowe systemy
biblioteczno-informatyczne

2020-0328

09:00

17:00

8:00

22

gr 2: Komputerowe systemy
biblioteczno-informatyczne

2020-0329

09:00

17:00

8:00

23

Bibliotekarstwo Literatura dziecięca i
młodzieżowa

2020-0418

09:00

17:00

8:00

24

Edukacja medialna Bibliotekarstwo

2020-0419

09:00

17:00

8:00

25

"Zajecia w bibliotece
skomputeryzowanej gr 1"

2020-0509

09:00

17:00

8:00

LP

Przedmiot / Temat zajęć

Data
realizacji
zajęć

26

Bibliotekarstwo Formy,metody i techniki
biblioterapii

2020-0510

09:00

17:00

8:00

27

"Zajęcia w bibliotece
skomputeryzowanej gr 1"

2020-0523

09:00

17:00

8:00

28

Edukacja medialna Edukacja medialna
Bibliotekarstwo

2020-0524

08:00

17:00

9:00

29

Edukacja medialna Bibliotekarstwo

2020-0606

09:00

16:00

7:00

30

Literatura dziecięca i młodzieżowa

2020-0607

09:00

13:00

4:00

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Renata Deręgowska

Obszar specjalizacji

Bibliotekarstwo i bibliotekoznawstwo, systemy
biblioteczne.

Doświadczenie zawodowe

Wieloletnia dyrektor wojewódzkiej biblioteki
pedagogicznej, zarządzanie biblioteką,
organizacja i funkcjonowanie bibliotek.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Doświadczony wykładowca i trener. Prowadzi
zajęcia na studiach podyplomowych
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa autorka programu studiów.

Wykształcenie

wyższe magisterskie

Lokalizacja usługi
Adres:
mjr. Henryka Sucharskiego 2
35-225 Rzeszów, woj. podkarpackie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Budynek Wyższej Szkoły Informatyki i
Zarządzania w Rzeszowie. Organizator:
Centrum Studiów Podyplomowych parter,
pok. 48

Warunki logistyczne:

