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Uczelnia Łazarskiego 

Wydział Medyczny 

Kierunek Lekarski 

Nazwa przedmiotu PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE  

Kod przedmiotu WL_PRZED39 

Poziom studiów Jednolite studia magisterskie 

Status przedmiotu  Obligatoryjny  

Rok i semestr realizacji przedmiotu  Rok I i I semestr 

Forma zajęć i godziny kontaktowe dla 

każdej formy zajęć 

Wykład Ćwiczenia Seminaria 

  2 godziny 

Łącznie – 2 godziny 

Wymagania wstępne Brak  

Założenia i cele przedmiotu Praca studenta, praca w zawodzie lekarza oraz 

ewentualna praca naukowa wymagają znajomości 

źródeł informacji i metod zarządzania osobistym 

zasobem wiedzy. Przedmiot ma zatem na celu 

dostarczenie podstawowych umiejętności w zakresie 

korzystania z tekstów bez względu na ich lokalizację 

(otwarty Internet, bazy danych, biblioteki, a w nich: 

książki i czasopisma drukowane i elektroniczne) oraz 

wskazanie na zagadnienia, które należy pogłębiać   w 

miarę postępu studiów pod opieką bibliotekarzy, jak 

ocena wartości informacji, warsztat pracy twórczej, 

zasady pisania tekstów naukowych i użytkowych oraz 

dokumentowania wykorzystanych źródeł, a także 

elementy prawa ochrony własności intelektualnej i etyki 

autorskiej.  

Efekty kształcenia 

 
 
 
 
 

 

Wiedza: 

EK1 – zna  podstawowe  metody  

informatyczne  i  biostatystyczne 

wykorzystywane  w medycynie,  w tym  

medyczne  bazy  danych,  arkusze  

kalkulacyjne  i  podstawy grafiki 

komputerowej.   

Umiejętności: 

EK2 - korzysta z baz danych, w tym 

internetowych, i wyszukuje potrzebną 

informację  

Odniesienie do efektów kształcenia określonych w 

załączniku nr 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie 

standardów kształcenia dla kierunków studiów: 

lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, 

pielęgniarstwa i położnictwa (Dz.U. Nr 0, poz. 631): 
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za pomocą dostępnych narzędzi.  

EK3 wykazuje odpowiedzialność za 

podnoszenie swoich kwalifikacji i 

przekazywanie wiedzy innym 

EK4 rozpoznaje  własne  ograniczenia,  

dokonuje  samooceny  deficytów  i  

potrzeb edukacyjnych, planuje własną 

aktywność edukacyjną 

Kompetencje społeczne 
EK5 posiada świadomość własnych 

ograniczeń i umiejętność stałego 

dokształcania się  
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Opis treści przedmiotu  

 

1. Jednostki tekstu: utwory i zestawy danych. Wyszukiwanie jednostek tekstu. Dane formalne i 

rzeczowe oraz słowa w tekście jako elementy podlegające wyszukiwaniu. Internet jako technika 

i Internet jako zasób. Systemy informacyjno-wyszukiwawcze. 

2. Książka, rozdział w książce, artykuł w czasopiśmie jako typowe przykłady utworów 

podlegających wyszukiwaniu. Zasady korzystania z utworów.  

3. Praca twórcy: badanie i tworzenie tekstu. Prawne i etyczne zasady korzystania z informacji. 

Aparat naukowy w tekście medycznym.  

4. Poszukiwanie wartościowej informacji. Internet. Katalogi i indeksy. Posługiwanie się Biblioteką 

Uczelnianą i jej zasobami.  

5. Podstawowe procedury Biblioteki. Oferta biblioteki i jej wyposażenie. Pola odpowiedzialności 

czytelnika.  

6. Wolny dostęp do półek. Klasyfikacja, hasła przedmiotowe, słowa kluczowe.  

7. Jak korzystać z innych bibliotek – fizycznych i cyfrowych.  

8. Higiena i ekonomika pracy umysłowej. Notowanie, kopiowanie, „półka czytelnika” w bazach 

danych. Tworzenie przypisów i bibliografii załącznikowej we własnym tekście.    

 

Metody dydaktyczne Seminarium: elementy wykładu, dyskusji i zajęć 

praktycznych z elementami pokazu i wizualizacją 

podstawowych pojęć (tablica, slajdy, Internet) oraz 

orientacją we wnętrzu biblioteki i reprezentowanych 

przez nie źródłach informacji. Wprowadzenie do 

czynności praktycznych związanych z korzystaniem z 

jej zbiorów. Zadanie praktyczne do zaliczenia.  

Pomoce dydaktyczne 

 

Internet 

Infrastruktura Biblioteki  

Język wykładowy Polski  

Punkty ECTS    
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Rodzaj i nakład pracy studenta Udział w zajęciach: 2 godz. 

Praca własna:  

Ok. pół godziny na wykonanie zadania praktycznego 

(wyszukiwanie lub porównywanie informacji)  

Sumaryczne obciążenie studenta pracą: 2,5 godz. (Nie 

liczy tu się indywidualnego zapoznawania się studenta 

z procedurami Biblioteki i źródłami informacji, 

niezbędnymi dla uczestniczenia w procesie 

dydaktycznym i nie podlegającego sprawdzaniu w 

ramach przedmiotu.)  

Nieobecności zaliczamy sprawdzianem ustnym  

lub poszerzeniem zakresu zadania praktycznego  

do zaliczenia. 

Literatura uzupełniająca Kultura informacyjna w ujęciu interdyscyplinarnym 

Teoria i praktyka, red. H. Batorowska, t. 1-2. Kraków: 

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, 2015-2016.   

Metody oraz sposoby weryfikacji efektów 

kształcenia  

EK1-EK5. Uczestnictwo w zajęciach, przydzielenie 

zadania praktycznego.  

Warunki zaliczania Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność i 

czynny udział na wszystkich zajęciach oraz 

przedstawienie pisemnego rozwiązania zadania 

praktycznego. Opuszczone zajęcia muszą być 

odpracowane w terminie zajęć innej grupy zgodnie z 

harmonogramem zajęć.  

Koordynator przedmiotu  dr Henryk Hollender 

Prowadzący zajęcia  dr Henryk Hollender  

Miejsce realizacji przedmiotu Uczelnia Łazarskiego, Biblioteka Uczelniana, 

Warszawa, ul. Świeradowska 43 

 

 
 


