
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (Information and Library Science) - studia II 

stopnia, stacjonarne i niestacjonarne 

Kierunek studiów „Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo” związany jest z naukami 

społecznymi, w programie pojawiają się również treści z nauk humanistycznych.  

Wiodącą dyscypliną studiów jest NAUKA O KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MEDIACH. 

Inne dyscypliny, które są reprezentowane w programie studiów to: Psychologia, Historia, 

Językoznawstwo, Filozofia, Literaturoznawstwo.  

Studia II stopnia na kierunku „Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo” przygotowują do 

podjęcia pracy we wszystkich instytucjach związanych z nauką, edukacją, kulturą, 

gospodarką, administracja itd. -  wszędzie tam, gdzie dokonuje się zarządzanie 

zróżnicowanymi zasobami informacji, projektowaniem i realizacją usług informacyjnych, 

szeroko rozumianym pośrednictwem między użytkownikiem (odbiorcą, czytelnikiem) a 

źródłami wiedzy i obiektami kultury.  

ABSOLWENCI posiadają kompetencje do pełnienia funkcji kierowniczych w bibliotekach i 

placówkach informacyjnych, jak również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej 

związanej z realizowaniem usług informacyjnych lub udziałem w rynku wydawniczym i 

księgarskim.  

W trakcie studiów zdobywają umiejętności potrzebne do realizacji wszystkich 

procesów informacyjnych (gromadzenie, opracowanie, udostępnianie), do projektowania, 

organizowania i prowadzenia zasobów i usług informacyjnych z uwzględnieniem ich 

specyfiki przedmiotowej, jak również do pracy z odbiorcami kultury i użytkownikami 

informacji, zwłaszcza w zakresie kształcenia ich kompetencji informacyjnych oraz 

rozpoznawania i realizacji potrzeb informacyjnych odpowiednio do kontekstu (nauka, 

edukacja, kultura, rozrywka, praca zawodowa itp.).  

Studenci zdobywają też tzw. kompetencje miękkie, w tym organizacji pracy własnej, 

organizacji i udziału w pracach zespołowych, kierowania pracami innych, komunikowania 

wyników badań.    

Studenci mają możliwość wyboru w ramach kierunku studiów jednej ze ścieżek 

specjalistycznych:  

- architektura informacji i wiedzy (AIW);  

- dziedzictwo kulturowe (DZK);  



- edytorstwo (EDY);  

- informacja i komunikacja w instytucjach kultury (IKE);  

- organizacja i zarządzanie bibliotekami (OZB);  

- zarządzanie informacją i wiedzą (ZIW),  

Ścieżki te profilowane  są wokół zagadnień architektury i zarządzania informacją, 

organizacji i zarządzania bibliotekami, działalności instytucji kultury, ochrony i promocji 

dziedzictwa kulturowego lub zagadnień edytorskich.  

Seminaria magisterskie studenci wybierają odpowiednio do swoich zainteresowań i 

planów zawodowych.  

Zajęcia prowadzą wykładowcy o uznanym dorobku naukowym, korzystając z 

nowoczesnych laboratoriów i specjalistycznego sprzętu niezbędnego w projektach 

digitalizacyjnych oraz kształceniu w zakresie zasobów otwartych czy edytorstwa cyfrowego. 

 

Studenci zobowiązani są do zrealizowania praktyk specjalizacyjnych w wymiarze 60 

godz., zgodnie z obraną ścieżką specjalistyczną. Mogą również skorzystać z oferty 

zagranicznych praktyk.  

 

Studia przygotowują do kontynuowania edukacji i pracy badawczej na studiach III stopnia. 

 

 

 


