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Edukacja z zakresu wyszukiwania i zarządzania informacją w źródłach
elektronicznych, serwisach i bazach danych

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
inżynieria i gospodarka wodna

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WIKSiGIGWS.I20HS.0541.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Fakultatywny

Blok zajęciowy
Przedmioty humanistyczno-społeczne

Dyscypliny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Nie

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Grażyna Jakubowska

Pozostali prowadzący Grażyna Jakubowska

Okres
Semestr 6

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Ćwiczenia audytoryjne: 5

Liczba
punktów ECTS
0.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów ze źródłami informacji oraz metodami i technikami
wyszukiwania i zarządzania informacją
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty uczenia się w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

metody pozyskiwania informacji z zakresu tematyki
kursu, metody i narzędzia w tym techniki
pozyskiwania danych dla dziedzin nauki i dyscyplin
naukowych właściwych dla studiowanego kierunku
studiów.

IW_P6S_WK18 Zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
poszukiwać informacji, analizować i wykorzystywać
literaturę i bazy danych. Rozumie potrzebę uczenia się
przez całe życie

IW_P6S_UK01,
IW_P6S_UW05 Zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 kreatywnego myślenia i działania oraz
systematycznego aktualizowania wiedzy IW_P6S_KK01 Zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Ćwiczenia audytoryjne 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
5

ECTS
0.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
5

ECTS
0.2

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
5

ECTS
0.2

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

Typologia źródeł informacji, kryteria oceny wiarygodności źródeł, warsztat
źródłowy Biblioteki: katalogi, multiwyszukiwarka, bazy bibliograficzne i
pełnotekstowe, e-czasopisma i e-książki, strategie wyszukiwawcze, konstruowanie
zapytań wyszukiwawczych, bazy Agro, Sigż, IBUK, zarządzanie informacją ,
menedżer bibliografii.

Ćwiczenia audytoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Praca w grupie, Pracownia komputerowa, Dyskusja, Ćwiczenia
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Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Ćwiczenia audytoryjne Zaliczenie pisemne 100%

Literatura
Obowiązkowa

Nauka o informacji / Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2016.1.
Oblicza przestrzeni informacyjnej w dobie Web 2.0 / Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2016.2.
Mirecka, Ewa. Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne3.
i Pedagogiczne, cop. 2003.
Szczęsny, Paweł. Otwarta nauka czyli Dobre praktyki uczonych / Toruń : Stowarzyszenie EBIB, 2013.4.

Dodatkowa

PTINT, Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej : kwartalnik Polskiego Towarzystwa Informacji Naukowej.1.
Warszawa : Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej. Czasopismo dostęp elektroniczny
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

IW_P6S_KK01
Absolwent jest gotów do uznawania wpływu działalności inżynierskiej na bezpieczeństwo i jakość życia
społeczeństwa i rozumie, że jej wynik jest uzależniony od właściwego rozpoznania warunków,
zastosowania najnowszych metod ich rozwiązywania oraz prawidłowej interpretacji uzyskanych wyników;
rozumie potrzebę ustawicznego aktualizowania i pogłębiania wiedzy i umiejętności

IW_P6S_UK01

Absolwent potrafi planować i organizować pracę własną i w zespole i wykorzystać doświadczenie zdobyte
w jednostkach prowadzących działalność w inżynierii i gospodarce wodnej do realizacji zadań
inżynierskich; potrafi brać udział w debacie dotyczącej problemów z zakresu gospodarki wodnej,
dyskutować o nich używając specjalistycznej terminologii oraz przygotować i przedstawić dobrze
udokumentowane opracowanie naukowe problemu z tego zakresu; zna możliwości i jest w stanie
zaplanować i realizować swoje dalsze kształcenie

IW_P6S_UW05
Absolwent potrafi stosować technologie informacyjne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji,
obliczeń statystycznych oraz korzystać z wybranych programów komputerowych wspomagających
projektowanie

IW_P6S_WK18

Absolwent zna i rozumie źródła informacji naukowych i techniczno-inżynierskich a także nowych technik i
technologii stosowanych w inżynierii i gospodarce wodnej; zna zasady pisania prac dyplomowych oraz
przygotowania prezentacji multimedialnych i wystąpień publicznych; zna terminologię specjalistyczną w
języku polskim i obcym; podstawowe pojęcia z zakresu prawa własności intelektualnej i własności
przemysłowej


