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SYLABUS – OPIS ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU  

I. Informacje ogólne 
1. Nazwa zajęć/przedmiotu: Szkolenie biblioteczne 
2. Kod zajęć/przedmiotu: 19-SzBib-11-Arch 
3. Rodzaj zajęć/przedmiotu (obowiązkowy lub fakultatywny): obowiązkowy  
4. Kierunek studiów: Archeologia 
5. Poziom studiów  (I lub II stopień, jednolite studia magisterskie): I stopień 
6. Profil studiów (ogólnoakademicki / praktyczny): praktyczny 
7. Rok studiów (jeśli obowiązuje): I rok 
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin (np.: 15 h W, 30 h ĆW): 5 h (W i ĆW) 
9. Liczba punktów ECTS: 0 

10. Imię, nazwisko, tytuł / stopień naukowy, adres e-mail prowadzącego zajęcia: mgr Lucyna 
Leśniak, lucyna@amu.edu.pl 

11. Język wykładowy: polski 
12. Moduł zajęć / przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning) (tak [częściowo/w całości] / nie): nie 

 

II. Informacje szczegółowe 
1. Cele zajęć: 

przygotowanie użytkowników: 
- do samodzielnego korzystania z  księgozbiorów i usług Biblioteki Collegium Historicum, 
bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego UAM oraz innych bibliotek naukowych 
miasta Poznania; 
- do umiejętnego wyszukiwania informacji w różnych źródłach dedykowanych i ogólnych 
oraz krytycznego ich selekcjonowania i oceny przydatności w użytkowaniu; 
- do umiejętnego korzystania z nowoczesnych narzędzi w celu wyszukiwania oraz 
gromadzenia informacji. 
 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji  społecznych (jeśli 
obowiązują) Brak wymagań wstępnych. 
 

3. Efekty uczenia się (EU) dla zajęć i odniesienie do efektów uczenia się (EK) dla kierunku studiów: 
 

Symbol EU dla 
zajęć/przedmiotu 

Po zakończeniu zajęć i potwierdzeniu 
osiągnięcia EU student /ka:  

Symbole EK dla kierunku 
studiów 

SzBib-11-1 
Zna zasady korzystania z Biblioteki Collegium 
Historicum  

K_U01, K_K01 

SzBib-11-2 
Umie korzystać z bibliotek systemu biblioteczno-
informacyjnego UAM 

K_U01, K_K01 

SzBib-11-3 
Zna regulamin korzystania ze zbiorów 
bibliotecznych 

K_U01, K_K01 

SzBib-11-4 
Świadomie korzysta z konta bibliotecznego 
wykorzystując jego możliwości 

K_U03, K_K01 

SzBib-11-5 Zna dedykowane źródła informacji 
K_W08, K_W10, K_U01, 
K_U02, K_U03, K_K01 

SzBib-11-6 

Potrafi wyszukiwać informacje wykorzystując 
tradycyjne i elektroniczne źródła, dostarczane przez 
system biblioteczny-informacyjny UAM oraz inne 
rekomendowane serwisy 

K_U01, K_U02, K_U03, 
K_U12, K_K01 

SzBib-11-7 
Posiada umiejętność zbierania materiałów w celu 
tworzenia bibliografii 

K_U01, K_U02, K_U03, 
K_U12, K_K01 

SzBib-11-8 
Posiada umiejętność korzystania z uzyskanych 
informacji i danych graficznych z poszanowaniem 
własności intelektualnej 

K_U01, K_U02, K_U03, 
K_W10, K_K01 

SzBib-11-9 
Potrafi korzystać z usług oferowanych przez 
Bibliotekę Collegium Historicum 

K_U03, K_K01 

SzBib-11-10 
Umie korzystać z usług oferowanych przez 
Bibliotekę Uniwersytecka 

K_U03, K_K01 

SzBib-11-11 
Posiada ogólną wiedzę na temat bibliotek miasta 
Poznania 

K_U01, K_U03, K_K01 
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4. Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się (EU) z odniesieniem do 
odpowiednich efektów uczenia się (EU) dla zajęć/przedmiotu 

 

Treści programowe dla zajęć/przedmiotu 
Symbol EU dla 
zajęć/przedmiotu 

Biblioteka Collegium Historicum 
SzBib-11-1, SzBib-
11-2, SzBib-11-3, 
SzBib-11-9 

System biblioteczno-informacyjny UAM 
SzBib-11-1, SzBib-
11-2, SzBib-11-3, 
SzBib-11-10 

Regulamin korzystania ze zbiorów bibliotecznych 
SzBib-11-1, SzBib-
11-2, SzBib-11-3, 
SzBib-11-11 

Konto czytelnika  

SzBib-11-1, SzBib-
11-2, SzBib-11-3, 
SzBib-11-4, SzBib-
11-9, SzBib-11-10 

Tradycyjne źródła informacji/księgozbiór BCH 

SzBib-11-1, SzBib-
11-5, SzBib-11-6, 
SzBib-11-7, SzBib-
11-8, SzBib-11-9, 
SzBib-11-10 

Elektroniczne źródła informacji z oferty systemu biblioteczno-informacyjnego UAM 

SzBib-11-1, SzBib-
11-2, SzBib-11-5, 
SzBib-11-6, SzBib-
11-7, SzBib-11-8, 
SzBib-11-9, SzBib-
11-10 

Elektroniczne źródła informacji spoza oferty systemu biblioteczno-informacyjnego 
UAM 

SzBib-11-5, SzBib-
11-6, SzBib-11-7, 
SzBib-11-8, SzBib-
11-11 

Wyszukiwanie literatury metodą tradycyjną 

SzBib-11-1, SzBib-
11-5, SzBib-11-6, 
SzBib-11-7, SzBib-
11-8, SzBib-11-9, 
SzBib-11-10, SzBib-
11-11  

Wyszukiwanie literatury w źródłach elektronicznych 

SzBib-11-1, SzBib-
11-2,  SzBib-11-5, 
SzBib-11-6, SzBib-
11-7, SzBib-11-8, 
SzBib-11-9, SzBib-
11-10 

Usługi biblioteczne 

SzBib-11-1, SzBib-
11-2, SzBib-11-3, 
SzBib-11-5, SzBib-
11-6, SzBib-11-8, 
SzBib-11-9, SzBib11-
10, SzBib-11-11 

Korzystanie z baz danych (literatura, dane graficzne) 

SzBib-11-1, SzBib-
11-2, SzBib-11-3, 
SzBib-11-5, SzBib-
11-6, SzBib-11-7, 
SzBib-11-8, SzBib-
11-9, SzBib-11-10, 
SzBib-11-11 

 

5. Zalecana literatura: nie ma lektur 
6. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 

laboratorium, itp.: strony www Biblioteki Collegium Historicum oraz BU; powiązane media 
społecznościowe  
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III. Informacje dodatkowe  
1. Metody i formy prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EU (proszę wskazać 

z proponowanych metod właściwe dla opisywanego modułu lub/i zaproponować inne) 
 

Metody i formy prowadzenia zajęć X 

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień x 

Wykład konwersatoryjny x 

Wykład problemowy  

Dyskusja  

Praca z tekstem  

Metoda analizy przypadków  

Uczenie problemowe (Problem-based learning)  

Gra dydaktyczna/symulacyjna  

Rozwiązywanie zadań (np.: obliczeniowych, artystycznych, praktycznych) x 

Metoda ćwiczeniowa x 

Metoda laboratoryjna  

Metoda badawcza (dociekania naukowego)  

Metoda warsztatowa x 

Metoda projektu  

Pokaz i obserwacja x 

Demonstracje dźwiękowe i/lub video  

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka 
decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”) 

 

Praca w grupach x 

Konsultacje indywidualne x 

 

2. Sposoby oceniania stopnia osiągnięcia EK (proszę wskazać z proponowanych sposobów 
właściwe dla danego EK lub/i zaproponować inne) 
 

Sposoby oceniania 

Symbole 
EK dla modułu zajęć/przedmiotu 

SzBib-11 

Egzamin pisemny  

Egzamin ustny  

Egzamin z „otwartą książką”  

Kolokwium pisemne  

Kolokwium ustne  

Test  

Projekt  

Esej  

Raport  

Prezentacja multimedialna  

Egzamin praktyczny (obserwacja wykonawstwa)  

Portfolio  

Udział w wykładzie x 

Ćwiczenia praktyczne w znalezieniu wskazanych publikacji x 

Ćwiczenia praktyczne w znalezieniu literatury/przygotowanie 
bibliografii 

x 
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3. Nakład pracy studenta i punkty ECTS  
 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywności  

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 5 

P
ra

c
a
 w

ła
s
n
a
 s

tu
d
e

n
ta

* 

Przygotowanie do zajęć  

Czytanie wskazanej literatury  

Przygotowanie pracy pisemnej, raportu, 
prezentacji, demonstracji, itp.  

 

Przygotowanie projektu  

Przygotowanie pracy semestralnej  

Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia  

Inne (jakie?) – uczestniczenie w zajęciach  

…  

SUMA GODZIN 5 

LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU 
ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU 

Brak punktów ECTS 

 

* proszę wskazać z proponowanych przykładów pracy własnej studenta właściwe dla opisywanego modułu lub/i zaproponować 
inne 
 

 
4. Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM: 

 

Zaliczenie szkolenia na podstawie: 
- obecności na wykładzie, 
- skutecznego wyszukania 6 pozycji (czasopisma, monografie, wydawnictwa seryjne) w wolnym 
dostępie, 
- udziału  w zajęciach praktycznych ze źródeł elektronicznych i baz danych; przygotowanie 
bibliografii do wybranego tematu na podstawie źródeł elektronicznych. 


