Minimum programowe dla studentów MISH w zakresie studiów licencjackich obowiązujące od
1.10. 2015 roku

Studentom , którzy chcieliby uzyskać licencjat w zakresie informacji naukowej i bibliologii w
Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW stawia się następujące wymagania
programowe :
1. promotorem pracy musi być pracownik naukowej Instytutu,
2. student MISH ma obowiązek zaliczyć kierunkowe zajęcia dydaktyczne, których realizacja
powinna być rozłożona w ciągu trzech( dwóch)lat studiów ( patrz wykaz poniżej),
3. pozostałe wymagania będą ustalane w każdym przypadku indywidualnie na podstawie
wspólnej decyzji dyrekcji IINiSB, promotora pracy oraz przedstawiciela MISH.

Lista przedmiotów obowiązkowych wymaganych na kierunku „ informacja naukowa i
bibliotekoznawstwo” dla studentów I roku studiów licencjackich od roku akademickiego 2015/16
Przedmiot
Podstawy nauki o
książce
Opis bibliograficzny I
Źródła informacji I
Elementy
językoznawstwa
Użytkownicy
informacji
Źródła informacji II
Naukoznawstwo
Opis bibliograficzny II
Metody analizy tekstu
Wyszukiwanie
informacji online

Liczba godzin
90

Liczba ECTS
6

Forma zaliczenia
egzamin

60
45
30

4
4
2

egzamin
egzamin
egzamin

30

2

zaliczenie

2x15
30
15
30
30

2
3
2
2
2

zaliczenie
zaliczenie
zaliczenie
zaliczenie
zaliczenie

Lista przedmiotów obowiązkowych wymaganych na kierunku „ informacja naukowa i
bibliotekoznawstwo” dla studentów II roku studiów licencjackich od roku akademickiego 2015/16
Przedmiot
Informacja europejska
Czytelnictwo
Opracowanie
przedmiotowe
Historia książki i
bibliotek

Liczba godzin
15
45
60

Liczba ECTS
1
3
4

Forma zaliczenia
zaliczenie
egzamin
egzamin

120

8

egzamin

Zagadnienia
wydawnicze i
księgarskie
Usługi informacyjne
Metodyka pracy z
czytelnikiem
Klasyfikacja i
organizacja wiedzy
Wstęp do
projektowania baz
danych i repozytoriów
cyfrowych
Proseminarium
metodologiczne
Ćwiczenia terenowe

45

2

zaliczenie

30
45

2
3

zaliczenie
egzamin

60

4

egzamin

30

2

zaliczenie

30

2

zaliczenie

30

1

zaliczenie

Lista przedmiotów obowiązkowych wymaganych na kierunku „ informacja naukowa i
bibliotekoznawstwo” dla studentów III roku studiów licencjackich od roku akademickiego 2015/16
Przedmiot
Instytucje kultury
Metodyka
bibliograficzna
Kontrola metadanych
Systemy biblioteczne
Historia nauki
Podstawy prawa
autorskiego w
działalności
bibliotecznej i
informacyjnej
Organizacja i
zarządzanie
bibliotekami
Kierunki rozwoju
współczesnego
bibliotekarstwa
Metody interpretacji
informacji źródłowych
Seminarium
dyplomowe

Liczba godzin
30
15

Liczba ECTS
2
1

Forma zaliczenia
zaliczenie
zaliczenie

15
45
60
15

1
3
4
1

zaliczenie
egzamin
egzamin
zaliczenie

45

3

egzamin

30

2

zaliczenie

30

2

zaliczenie

60

14

egzamin licencjacki

Minimum programowe dla studentów MISH podejmujących studia II stopnia na kierunku
„ informacja naukowa i bibliotekoznawstwo” obowiązujące od 1.10. 2015 roku
( wymagane jest posiadanie dyplomu licencjata)
Studentom , którzy chcieliby uzyskać magisterium w zakresie informacji naukowej i bibliologii w
Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW stawia się następujące wymagania
programowe :
1. promotorem pracy musi być pracownik naukowej Instytutu,
2. student MISH ma obowiązek zaliczyć kierunkowe zajęcia dydaktyczne, których realizacja
powinna być rozłożona w ciągu dwóch lat studiów ( patrz wykaz poniżej),
3. pozostałe wymagania będą ustalane w każdym przypadku indywidualnie na podstawie
wspólnej decyzji dyrekcji IINiSB, promotora pracy oraz przedstawiciela MISH.

Nazwa przedmiotu
Seminarium
magisterskie
Społeczeństwo wiedzy
i informacji
Informacja publiczna
Terminologia
specjalistyczna z
dziedziny informacji
naukowej i
bibliotekoznawstwa
oraz dziedzin
pokrewnych
Kierunki badawcze w
informacji naukowej,
bibliotekoznawstwie i
bibliologii
Zarządzanie i
marketing w
bibliotekarstwie i
praktyce
informacyjnej
Problematyka prawna
w działalności
informacyjnej i
bibliotecznej
Etyka w działalności
informacyjnej i
bibliotecznej

Liczba godzin
120

Liczba ECTS
20

Forma zaliczenia
egzamin magisterski

15

1

zaliczenie

30
15

3
1

zaliczenie
zaliczenie

60

6

zaliczenie

30

2

zaliczenie

30

2

zaliczenie

15

1

zaliczenie

Praktyki studenckie
Realizowane są po I i II roku studiów licencjackich oraz po I roku studiów magisterskich w wymiarze
156 godzin( 28 dni roboczych). Studenci otrzymują za nie 10 punktów ECST

