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Sylabus modułu kształcenia na studiach wy szych
Studia stacjonarne pierwszego stopnia
Kierunek Geologia
Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki prowadz cej moduł
Nazwa modułu kształcenia

Biologii i Nauk o Ziemi
Instytut Nauk Geologicznych
Zdobywanie informacji naukowej - infobroker

Kod modułu
J zyk kształcenia
Efekty kształcenia dla modułu
kształcenia

WB.ING-97
polski
W zakresie wiedzy:
Ma podstawow wiedz na temat sposobów gromadzenia,
archiwizowania oraz wyszukiwania informacji naukowych metodami
tradycyjnymi a tak e przez internet; ma podstawow wiedz z zasad
dotycz cych ochrony własno ci intelektualnej i praw autorskich
(K_W19++);
W zakresie umiej tno ci:
Student potrafi dotrze do ródeł informacji (w tym internetowych)
(K_U07++);
potrafi przygotowa opracowanie z powołaniem na ródła
(K_U12+);
potrafi samodzielnie zdobywa wiedz (K_U16+);
W zakresie kompetencji personalnych i społecznych:
W trakcie opracowania zagadnie student rozumie potrzeb dalszego
kształcenia si oraz uzupełniania swojej wiedzy wraz z post pem
nauki (K_K01+)

Typ modułu kształcenia
(obowi zkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imi i nazwisko osoby/osób
prowadz cych moduł
Imi i nazwisko osoby/osób egzaminuj cej/egzaminuj cych b d udzielaj cej
zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to
osoba prowadz ca dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wst pne i dodatkowe
Rodzaj i liczba godzin zaj
dydaktycznych wymagaj cych
bezpo redniego udziału nauczyciela
akademickiego i studentów, gdy w
danym module przewidziane s takie
zaj cia
Liczba punktów ECTS przypisana
modułowi
Bilans punktów ECTS

Stosowane metody dydaktyczne

Fakultatywny
Zalecany dla I roku studiów 1-stopnia
semestr letni
Koordynator: Dr hab. Mariusz K dzierski
i doktoranci
dr hab. Mariusz K dzierski

Seminarium i konwersatorium
Umiej tno korzystania z internetu
12 godzin

1 ECTS
Udział w zaj ciach
12 h
Przygotowanie si do zaj
6h
Przygotowanie opracowania
12 h
Suma
30 h
Seminarium, podczas którego studenci zapoznaj si ze sposobami
gromadzenia i archiwizowania informacji naukowych oraz nabywaj
umiej tno ci zdobywania informacji na temat wybranego
zagadnienia zwi zanego z naukami geologicznymi. Wyszukiwanie
informacji obejmuje tradycyjne techniki przeszukiwania zasobów
bibliotek a tak e wyszukiwania w internecie. Studenci poznaj tak e

Metody sprawdzania i kryteria oceny
efektów kształcenia uzyskanych przez
studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu, w
tym zasady dopuszczenia do egzaminu,
zaliczenia, a tak e forma i warunki
zaliczenia poszczególnych zaj
wchodz cych w zakres danego modułu
Tre ci modułu kształcenia

Wykaz literatury podstawowej
i uzupełniaj cej, obowi zuj cej do
zaliczenia danego modułu

Wymiar, zasady i forma odbywania
praktyk, w przypadku, gdy program
kształcenia przewiduje praktyki

sposoby prawidłowego przedstawiania informacji w internecie w
sposób dogodny dla wyszukiwarek internetowych obejmuj cy tzw.
pozycjonowanie (wst p do SEO).
Zało one efekty sprawdzane na podstawie umiej tno ci opracowania
zagadnienia i dotarcia do materiałów ródłowych w postaci mediów i
baz danych elektronicznych oraz tradycyjnych ródeł informacji
gromadzonych w bibliotekach.
Zaliczenie z ocen na podstawie jako ci wyszukanych informacji
oraz sposobu ich przedstawienia i selekcji.
Biblioteki naukowe i publiczne w Polsce, katalogi biblioteczne,
wymiana mi dzybiblioteczna, dost p do bibliotek poprzez internet.
Zasoby internetu – dost p do baz publikacji i danych bezpłatnych i
płatnych; bibliografie geologiczne w internecie. Pozycjonowanie
stron internetowych z punktu widzenia wyszukiwania informacji w
internecie.
Podstawowe poj cia i zasady z zakresu ochrony własno ci
intelektualnej i prawa autorskiego.
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