Formularz opisu przedmiotu (formularz sylabusa) na kursie dokształcającym
A. Ogólny opis przedmiotu
Nazwa pola
Nazwa przedmiotu
Jednostka oferująca przedmiot
Jednostka, dla której
przedmiot jest oferowany
Kod przedmiotu
Kod ISCED
Liczba punktów ECTS
Sposób zaliczenia
Język wykładowy
Określenie, czy przedmiot
może być wielokrotnie
zaliczany
Przynależność przedmiotu do
grupy przedmiotów
Całkowity nakład pracy
studenta/słuchacza studiów
podyplomowych/uczestnika
kursów dokształcających
Efekty kształcenia – wiedza

Efekty kształcenia –
umiejętności

Efekty kształcenia –
kompetencje społeczne

1

Komentarz
Współczesne techniki wyszukiwania, przetwarzania i
zarządzania informacją /Modern techniques for searching,
processing and management of information
Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii, Wydział Nauk
Historycznych
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
11720322
2
Zaliczenie bez oceny
Język polski
NIE
Kurs dokształcający w zakresie „Działania w zakresie kompetencji
dotyczących zarządzania informacją”
Moduł kształcenia I (dedykowany pracownikom UMK ze
stopniem naukowym magistra oraz doktora)
Liczba godzin kontaktowych: 30
Praca indywidualna studenta:
- samodzielne uczenie się i odrabianie zadań domowych: 10 godzin,
- przygotowanie prezentacji: 5 godzin,
- przygotowanie się do zajęć zaliczeniowych: 5 godzin.
W01: uczestnik zna typologię, rolę, zastosowania i funkcje
rekomendowanych strategii i narzędzi służących wyszukiwaniu
zasobów o charakterze cyfrowym [EK_W01]
W02: uczestnik zna różne rodzaje zasobów informacyjnych
[EK_W02]
W03: uczestnik zna najważniejsze atrybuty i metody oceny jakości
informacji [EK_W02]
U01: uczestnik potrafi zidentyfikować problem lub potrzebę
informacyjną dotyczącą informacyjnych zasobów cyfrowych i
dokonać wyboru właściwych narzędzi służących do ich
przeszukiwania
U02: uczestnik potrafi skonstruować strategię postępowania dla
wyszukania i wyselekcjonowania informacji o wysokiej jakości
U03: uczestnik potrafi przeprowadzić krytyczną analizę różnych
źródeł i zasobów informacyjnych dostępnych online
K01: uczestnik wykazuje się profesjonalizmem w formułowaniu
strategii wyszukiwawczych obejmujących cyfrowe zasoby
informacyjne
K02: uczestnik reprezentuje krytyczną postawę wobec jakości
różnych typów zasobów informacyjnych
K03: uczestnik ma świadomość faktu dynamicznego rozwoju
zasobów informacyjnych powodującego konieczność ciągłej
potrzeby aktualizacji wiedzy w zakresie rodzajów zasobów,
narzędzi wyszukiwawczych i oceny jakościowej pozyskanych
danych

Metody dydaktyczne

Wymagania wstępne
Skrócony opis przedmiotu
Pełny opis przedmiotu

Literatura
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prezentacja multimedialna,
pokaz narzędzi,
dyskusja dydaktyczna,
ćwiczenia i zadania praktyczne z wyszukiwania i oceny
jakości informacji.
Umiejętność podstawowej obsługi komputera oraz poruszania się w
zasobach sieci Internet.
Zajęcia skupiają się wokół praktycznego wykorzystania narzędzi i
metod wyszukiwania informacji w zasobach cyfrowych, ich
krytycznej oceny i właściwej prezentacji.
Zajęcia mają na celu zaprezentowanie metod i narzędzi
wykorzystywanych do poszukiwania różnego rodzaju informacji,
danych i zasobów w formie cyfrowej (bazy danych, biblioteki
cyfrowe, repozytoria, zasoby naukowe itp.). Podczas zajęć
zaprezentowane zostaną strategie, metody i narzędzia
wyszukiwawcze.
Odrębne
miejsce
poświęcone
zostanie
problematyce Ukrytego Internetu i zagadnieniom oceny jakości
informacji.
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Przygotowanie do zajęć (zapoznanie z materiałami
umieszczonymi na platformie e-learningowej) [W01,W02, W03]

Wykonanie zadań sprawdzających [U01, U02, U03]
Uczestnictwo w zajęciach [W01, W02, W03, U01, U02, U03, K01,
K02, K03]
Praktyki zawodowe w ramach
przedmiotu

n/d

B) Opis przedmiotu i zajęć cyklu
Nazwa pola
Cykl dydaktyczny, w którym
przedmiot jest realizowany
Sposób zaliczenia przedmiotu w
cyklu
Forma(y) i liczba godzin zajęć
oraz sposoby ich zaliczenia
Imię i nazwisko koordynatora/ów
przedmiotu cyklu
Imię i nazwisko osób
prowadzących grupy zajęciowe
przedmiotu
Atrybut (charakter) przedmiotu

Komentarz
2017/18L, 2018/19Z, 2018/19L

Grupy zajęciowe z opisem i
limitem miejsc w grupach
Terminy i miejsca odbywania
zajęć
Liczba
godzin
zajęć
prowadzonych z wykorzystaniem
metod i technik kształcenia na
odległość
Strona www przedmiotu
Efekty kształcenia, zdefiniowane
dla danej formy zajęć w ramach
przedmiotu

3 grupy po średnio 10 osób

Metody i kryteria oceniania danej
formy
zajęć
w
ramach
przedmiotu
Zakres tematów
Metody dydaktyczne
Literatura

j.w.
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Zaliczenie bez oceny
30 godzin ćwiczeń
dr hab. Małgorzata Kowalska, dr Natalia Pamuła-Cieślak
dr hab. Małgorzata Kowalska, dr Natalia Pamuła-Cieślak
Obowiązkowy dla uczestników modułu I

Zgodnie z ustalonym harmonogramem
Liczba godzin przeprowadzonych zdalnie: w zależności od
potrzeby – wszystkie materiały zamieszczone na platformie
Moodle.
j.w.

j.w.
j.w.
j.w.

