KARTA ZGŁOSZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
WYDZIAŁ: HUMANISTYCZNY
INSTYTUT: INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ
NAZWA STUDIÓW:
KWALIFIKACYJNE STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE INFORMACJI
NAUKOWEJ I BIBLIOTEKOZNAWSTWA (w specjalności: bibliotekarstwo
praktyczne / broker informacji) EDYCJA VI
STUDIA PODYPLOMOWE:
dodatkowa specjalność

doskonalące

PODGRUPA KIERUNKU STUDIÓW (wg załącznika): Dziennikarstwo i informacja
CZAS TRWANIA: 3 semestry
OPŁATA ZA SEMESTR: 1350 PLN
OPŁATA REKRUTACYJNA: 85 PLN
REKRUTACJA: Na studia zostaną przyjęci w ramach limitu miejsc kandydaci, którzy
posiadają dyplom ukończenia co najmniej studiów licencjackich różnych kierunków bądź
też są studentami ostatniego roku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych
magisterskich (studenci ostatniego roku studiów licencjackich bądź magisterskich muszą
złożyć dyplom ich ukończenia najpóźniej do końca drugiego semestru właściwej edycji
studiów podyplomowych). limit miejsc 25

WYMAGANE DOKUMENTY:

− podanie o przyjęcie na studia podyplomowe;
− 1 fotografia;
− dyplom ukończenia co najmniej studiów licencjackich (studenci ostatniego roku
studiów licencjackich bądź jednolitych magisterskich mogą złożyć dyplom w
późniejszym terminie – najpóźniej do końca drugiego semestru właściwej edycji
studiów podyplomowych);
− potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej (oryginał);
− kopia ksero dowodu osobistego.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: do 30.10.2016 r.
DOKUMENTY PRZYJMUJE:
Sekretariat Instytutu Filologii Polskiej UZ
al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra
Tel: (0-68) 328 47 01; pokój 212

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW ORAZ SYLWETKA ABSOLWENTA:
Program studiów obejmuje 350 godzin zajęć dydaktycznych (75 punktów ECTS)
podzielonych na pięć modułów i realizowanych przez trzy semestry, oraz praktykę
biblioteczną w wymiarze 150 godzin (6 punktów ECTS), której realizację przewidziano
między pierwszym a trzecim semestrem studiów. W sumie w programie studiów
przewidziano 500 godzin zajęć, którym odpowiada liczba 81 punktów ECTS.

Absolwent kwalifikacyjnych studiów podyplomowych w zakresie informacji naukowej i
bibliotekoznawstwa, otrzymując świadectwo ich ukończenia, potwierdzające
nabyte kwalifikacje do pracy w różnych typach bibliotek, jest wyposażony w
uniwersalne umiejętności związane z organizacją i zarządzaniem informacją.
Ponieważ wśród zawodów przyszłości wskazuje się m. in. zawody związane z
wyszukiwaniem i przetwarzaniem informacji (np. specjalista ds. klasyfikowania i
indeksowania informacji, audytor wiarygodności informacji), kwalifikacyjne studia
podyplomowe w zakresie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa , a zwłaszcza
przewidziana w ich programie specjalność broker informacji, w pierwszej
kolejności wyposażają absolwenta w wiedzę i kwalifikacje umożliwiające podjęcie
takich właśnie profesji (w szczególności jest to wiedza dotyczącą wszelkiego typu
źródeł informacji, umiejętności sprawnego wyszukiwania, selekcji i oceny jakości
informacji, tworzenia źródeł i zasobów informacji, wdrażania narzędzi cyfrowych
w informacji oraz znajomości metod pracy z użytkownikiem informacji). Ponadto,
w ramach specjalności bibliotekarstwo praktyczne, absolwenci otrzymują
kwalifikacje i umiejętności w zakresie 1) pozyskiwania funduszy zewnętrznych
oraz marketingu i promocji w pracy bibliotekarza, 2) gromadzenia,
dokumentowania i udostępniania dorobku dziedzictwa kultury lokalnej oraz 3)
posługiwania się metodami i sposobami analizy i interpretacji różnych wytworów
kultury w tym kultury masowej.

- do kogo adresowane:
Studia adresujemy do absolwentów i studentów końcowych lat studiów
licencjackich/magisterskich, ze wszystkich kierunków studiów (także
pozauniwersyteckich).

- kwalifikacje po ukończeniu studiów:
Absolwenci studiów otrzymują kwalifikacje w zakresie informacji naukowej i
bibliotekoznawstwa uprawniające do podjęcia pracy w różnych typach bibliotek.

INFORMACJE DODATKOWE:
Zajęcia wg programu studiów prowadzą wykładowcy Wydziału Humanistycznego UZ oraz
wysoko wykwalifikowani pracownicy zielonogórskich bibliotek – zwłaszcza Biblioteki
Uniwersyteckiej. Zajęcia odbywają się tylko w soboty i niedziele (w godz. 9.00 – 18.30) w
nowoczesnych laboratoriach i pracowniach nowego gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej w
Zielonej Górze. W każdym semestrze zaplanowanych jest 8 zjazdów.
Więcej informacji na stronie WWW:
http://www.ifp.uz.zgora.pl/index.php/studia-i-studenci/programy-studiow-ects-studpod/19-informacja-naukowa-i-bibliotekoznawstwo

KIEROWNIK STUDIÓW:
dr Tomasz Ratajczak (adres e-mail: t.ratajczak@ifp.uz.zgora.pl).

