Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 91 Rektora UWM w Olsztynie
z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie wzoru opisu
przedmiotu/modułu (sylabusa) obowiązującego dla studiów
wyższych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

UNIWERSYTET WARMIŃSKO MAZURSKI W OLSZTYNIE
BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA
Sylabus przedmiotu/modułu - część A
08000-10-O
ECTS: 0

PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE

TREŚCI WYKŁADÓW
Zasady korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie (BU).
CEL KSZTAŁCENIA
Celem przedmiotu jest poznanie, w jaki sposób, kiedy i gdzie można korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki
Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA
Przedmiot stanowi element programu studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim.
EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Wiedza
Student wyjaśnia w jaki sposób, kiedy i gdzie może korzystać ze zbiorów i usług BU.
Student zna regulaminy dotyczące BU.
Student zna katalog online BU.
Umiejętności
Student potrafi korzystać ze zbiorów i usług BU.
Student potrafi korzystać z katalogu online BU.
Kompetencje społeczne

Przedmiot/moduł:
PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE
Obszar kształcenia: Nauki Humanistyczne
Status przedmiotu: OBLIGATORYJNY
Grupa przedmiotów: O-przedmiot kształcenia
ogólnego

Kod ECTS: 08000-10-O
Kierunek studiów: [wszystkie kierunki]
Specjalność: [wszystkie specjalności]
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Poziom studiów/forma kształcenia: 1
Rok/semestr: I / 1
Rodzaje zajęć: wykład
Liczba godzin w semestrze/tygodniu:
wykłady: 1
ćwiczenia: 0
Formy i metody dydaktyczne:
wykłady: wykład informacyjny w formie
e-learningu

Student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie zadania.
Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.
LITERATURA PODSTAWOWA
1) Strona WWW Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. [online]
http://bu.uwm.edu.pl/pl [dostęp: 20 listopada 2014 r.]

ćwiczenia: inne: Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie bez oceny
Liczba punktów ECTS: 0
Język wykładowy: język polski
Przedmioty wprowadzające: bez wskazań
Wymagania wstępne: bez wskazań

Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej
przedmiot: Oddział Informacji Naukowej
i Czytelnia Czasopism, Biblioteka Uniwersytecka,
ul. Oczapowskiego 12B, 10-719 Olsztyn
Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu:
kierownik: mgr inż. Jolanta Osiecka-Murawa
e-mail: jolaom@uwm.edu.pl

Osoby prowadzące przedmiot na Wydziałach:
mgr inż. Jolanta Osiecka-Murawa
e-mail: jolaom@uwm.edu.pl

dr inż. Katarzyna Maćkiewicz
e-mail: kasiamac@uwm.edu.pl

dr Agnieszka Dąbrowska
e-mail: agnieszka.dabrowska@uwm.edu.pl

ks. mgr lic. Tomasz Garwoliński
e-mail: tomasz.garwolinski@uwm.edu.pl

mgr inż. Elżbieta Usowicz
e-mail: elzbieta.usowicz@uwm.edu.pl

mgr Elżbieta Borajkiewicz
e-mail: elzbieta.borajkiewicz@uwm.edu.pl

mgr inż. Ewa Bednarska
e-mail: ewa.bednarska@uwm.edu.pl

mgr Bogdan Orzeszkowski
e-mail: bogdan.orzeszkowski@uwm.edu.pl

mgr Joanna Suchto
e-mail: joanna.suchto@uwm.edu.pl

mgr Bożena Koper
e-mail: bozena.koper@uwm.edu.pl

mgr Monika Bartnik
e-mail: monika.bartnik@uwm.edu.pl

Uwagi dodatkowe: bez wskazań

Opracowała: dr inż. Katarzyna Maćkiewicz

Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B
08000-10-O

PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE

ECTS: 0
Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się (opis przykładowy):
1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
− udział w wykładach .........................................................................................................................
− udział w ćwiczeniach/zajęciach laboratoryjnych/ ...........................................................................
− konsultacje ......................................................................................................................................
15 min
--------------------------------RAZEM:
15 min
2. Samodzielna praca studenta (przykładowe formy pracy studenta)
− przygotowanie do ćwiczeń .............................................................................................................
− opracowanie sprawozdań z ćwiczeń ..............................................................................................
− przygotowanie do kolokwiów ........................................................................................................
− przygotowanie do egzaminu pisemnego/ustnego z przedmiotu:
przedmiot kończy się zaliczeniem ...................................................................................................
− przygotowanie do zaliczenia pisemnego/ustnego przedmiotu:
materiał wykładowy stanowi integralną część zagadnień realizowanych podczas
ćwiczeń i zaliczany jest równolegle w trakcie kolokwiów ...............................................................
45 min
--------------------------------RAZEM:
45 min
godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM:

1h

1 punkt ECTS = 25-30 h pracy przeciętnego studenta,
liczba punktów ECTS = 0
średnio: 0 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 0 punktów ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 0 punktów ECTS.

Opracowała: dr inż. Katarzyna Maćkiewicz

