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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Zarządzanie informacją: Pojęcia, grupy, 
komunikacja 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Information management: concepts, target 
groups, communicated content 

Kierunek studiów  Doradztwo kariery i doradztwo personalne 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I stopnia 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne 

Dyscyplina Nauki socjologiczne, nauki o zarządzaniu i 
jakości 

Język wykładowy Polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Dr Tomasz Peciakowski 
 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład    
 

2 
konwersatorium   

ćwiczenia 30 III 

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne Zarządzanie informacją: Pojęcia, grupy, komunikacja 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1 – zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami z zakresu zarządzania informacją  
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III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Absolwent posiada podstawą wiedzę z zakresu zarządzania 
informacją i rozumie podstawowe pojęcia w tym zakresie 

K_W05 

W_02 Absolwent zna i potrafi wykorzystywać sposoby zbierania i 
metody badawcze niezbędne do gromadzenia 
danych/informacji w organizacjach 

K_W04 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Absolwent potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę dotyczącą 
zarządzania informacją i dokonać analizy systemowej 
procesów informacyjnych w organizacji 

U_03 

U_02 Absolwent potrafi wyznaczać priorytety w realizacji zadań w 
przygotowaniu analiz systemowych procesów informacyjnych 
w organizacji 

U_07 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_02 Absolwent jest gotowy do samodzielnego zdobywania danych 
i poszerzania wiedzy w kontekście zarządzania informacją 

K_K08 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Społeczeństwo informacyjne 
2. Podstawowe pojęcia: informacja, dane, wiedza, komunikat, procesy informacyjne, zarządzanie, 
komunikacja, organizacja, system informacyjny  
3. Informacja - cechy, struktura, informacja a wiedza 
4. Informacja w organizacji: jako zasób, rola w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej 
5. Informacja w internecie: big data, nowe media,  
6. Zarządzanie informacją: cel, obszary funkcjonowania 
7. Procesy informacyjne 1: generowanie, gromadzenie i przechowywanie 
8. Procesy informacyjne 2: przetwarzanie, interpretowanie, wykorzystanie 
9. Procesy informacyjne 3: przekazywanie, udostępnianie, ochrona (bezpieczeństwo informacji) 
10. Systemy i technologie wspierające ZI 

 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 

W_01 Wykład konwersatoryjny,  
Praca z tekstem 

Obserwacja, Praca pisemna Oceniony tekst pracy 
pisemnej, Karta 
obecności i aktywności 

W_02 Wykład konwersatoryjny,  
Praca z tekstem 

Obserwacja, Praca pisemna Oceniony tekst pracy 
pisemnej, Karta 
obecności i aktywności 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Metoda projektu, Praca 
pod kierunkiem 

Praca pisemna Oceniony tekst pracy 
pisemnej 
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U_02 Metoda projektu, Praca 
pod kierunkiem 

Praca pisemna Oceniony tekst pracy 
pisemnej 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Metoda projektu Praca pisemna Oceniony tekst pracy 
pisemnej 

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

Na zaliczenie ćwiczeń składa się obecność na zajęciach (20%), aktywność na zajęciach (20%) i 

przygotowana praca pisemna (60%). Dopuszczalne są 2 nieobecności nieusprawiedliwione.  
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VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

50 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 
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Roman W. K., Podstawy zarządzania informacją, Wyd. UMK 2012. 
Nowina-Konopka M., Infomorfoza: zarządzanie informacją w nowych mediach, Wyd. UJ 2017. 
Pietruch-Reizes D. (red.), Zarządzanie informacją w nauce, Wyd. UŚ 2008. 
Świgoń M., Zarządzanie wiedzą i informacją : podstawy teoretyczne, badania w wymiarze 
indywidualnym, Wyd. UWM 2012. 

 

 


