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WYKAZ TEMATÓW NA EGZAMIN LICENCJACKI 

dla rocznika 2019/2020 

 

Kierunek: Informacja w środowisku cyfrowym 

 

 

 

1. Wyzwania stojące przed społeczeństwem informacyjnym i gospodarką opartą na wiedzy.  

2. Nauka o informacji i jej przemiany.  

3. Cyberbezpieczeństwo: zasady bezpiecznego korzystania z internetu.  

4. Biblioteki cyfrowe, bazy bibliograficzne, repozytoria: podobieństwa i różnice, przykłady 

polskie i zagraniczne.  

5. Metody i techniki wyszukiwania, weryfikacji i selekcji informacji w źródłach 

elektronicznych. Manipulacja w mediach.  

6. Architektura informacji – definicja, prekursorzy, rozwój.  

7. Przykłady zastosowania architektury informacji w realnej i cyfrowej przestrzeni 

publicznej.  

8. Zasady projektowania stron www w kontekście AI i UX.  

9. Rozwój technologii mobilnych w Polsce i na świecie – stan obecny i perspektywy. 

10. Semantyzacja zasobów internetowych, języki opisu zasobów, ontologie i obszary ich 

zastosowań.  

11. Audyt informacyjny a zarządzanie wiedzą, modele audytu informacji.  

12. Wywiad konkurencyjny a gospodarczy – metody i narzędzia.  

13. Etyka i jej znaczenie w działalności wydawniczej i informacyjnej.  

14. Media społecznościowe w zarządzaniu instytucją – rodzaje mediów, ich funkcje i rola w 

działaniach marketingowych.  

15. Formy i narzędzia reklamy i promocji, zasady public relations.  

16. Strategie marketingowe wydawców i nadawców.  

17. Zarządzanie informacją w mediach: podstawowe terminy.  

18. Kreowanie polityki informacyjnej w mediach.  

19. Ogólna charakterystyka współczesnych systemów medialnych w Polsce i na świecie.  

20. Metody i narzędzia stosowane w monitoringu mediów.  

21. Segmenty rynku prasowego w Polsce.  

22. Mechanizmy rynkowego sukcesu publikacji w różnych formatach wydawniczych.  
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Tematy zagadnień egzaminacyjnych z zakresu materiału seminarium licencjackiego  
 

 

 

1. Metody badań (pojęcia: metody naukowej, metody i techniki badawczej, narzędzi badań; 

klasyfikacja metod i charakterystyka wybranych metod stosowanych w informatologii i 

bibliologii). 

2. Etapy pracy naukowej (w tym również pojęcia, np.: przedmiot badań, problem badawczy, 

hipoteza).  

3. Dokument naukowy – definicja i podział. Konstrukcja pracy naukowej.  

4. Definicje „powołania” i „bibliografii załącznikowej” oraz ich rola w pracy naukowej. 

Formaty opisu bibliograficznego oparte o powołania (np. APA, Harvard, ISO690, MLA) 

5. Przestrzeganie praw autorskich w pracy naukowca. Pojęcia dozwolonego użycia i plagiatu.  

6. Nauki o komunikacji społecznej i mediach oraz Nauki o kulturze i religii jako dyscypliny w 

obszarze nauk społecznych i humanistycznych.  

7. Nauki o komunikacji społecznej i mediach (bibliologia i informatologia) oraz Nauki o 

kulturze i religii: badacze, literatura, ośrodki.  

8. Czasopisma naukowe z dyscypliny Nauki o komunikacji społecznej i mediach: 

charakterystyka ze względu na odbiorcę, przykłady z Polski i ze świata. 
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Symbol 
Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku  

Informacja w środowisku cyfrowym absolwent: 

Odniesienie do 

charakterystyk 

pierwszego 

stopnia dla 

poziomu 6 PRK 

 

 

WIEDZA: zna i rozumie 

 

01I-1A_W01 w zaawansowanym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz 

dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między 

nimi, stanowiące podstawową wiedzę ogólną z zakresu nauk o kulturze 

i religii, nauk o komunikacji społecznej i mediach (bibliologii i 

informatologii), literaturoznawstwa i językoznawstwa 

P6S_WG 

P6U_W 

01I-1A_W02 wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy szczegółowej właściwe dla 

nauk o kulturze i religii, nauk o komunikacji społecznej i mediach 

(bibliologii i informatologii), literaturoznawstwa i językoznawstwa 

P6S_WG 

P6U_W 

01I-1A _W03 fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji odwołujące się do 

obszaru nauk o kulturze i religii, nauk o komunikacji społecznej i 

mediach (bibliologii i informatologii), literaturoznawstwa i 

językoznawstwa 

P6S_WK 

01I-1A _W04 podstawowe ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania 

różnych rodzajów działalności zawodowej związanej z zarządzaniem 

informacją i funkcjonowaniem instytucji książki 

P6S_WK 

P6U_W 

01I-1A _W05 podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności 

intelektualnej i prawa autorskiego 

P6S_WK 

01I-1A _W06 podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form 

przedsiębiorczości 

P6S_WK 

 

UMIEJĘTNOŚCI: potrafi 

 

01I-1A _U01 wykorzystywać posiadaną wiedzę w celu formułowania i 

rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów z zakresu nauk o 

kulturze i religii, nauk o komunikacji społecznej i mediach (bibliologii 

i informatologii), literaturoznawstwa i językoznawstwa 

P6U_U 

P6S_UW 

01I-1A _U02 wykonywać zadania w nie w pełni przewidywalnych warunkach przez: 

właściwy dobór źródeł informacji i wytworów kultury piśmienniczej i 

cyfrowej, wyszukiwanie, gromadzenie, selekcjonowanie, 

projektowanie, przetwarzanie, wprowadzanie, dokumentowanie, 

klasyfikowanie, weryfikowanie, interpretowanie oraz dokonywanie 

oceny, krytycznej analizy, syntezy, twórczej interpretacji i prezentacji 

tych informacji  

P6S_UW 

P6U_U 

01I-1A _U03 wykonywać zadania przez dobór i stosowanie właściwych metod i 

narzędzi, w tym zaawansowanych technik i narzędzi informacyjnych i 

komunikacyjnych, a także przez przystosowanie istniejących lub 

opracowanie nowych metod i narzędzi  

P6S_UW 

01I-1A _U04 komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii ze 

zróżnicowanym kręgami odbiorców 

P6S_UK 

P6U_U 
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01I-1A _U05 brać udział w debacie przedstawiając i oceniając różne opinie i 

stanowiska, również podczas dyskusji 

P6S_UK 

P6U_U 

01I-1A _U06 posługiwać się językiem angielskim, także stosując terminologię 

bibliologiczną i informatologiczną 

P6U_UK 

01I-1A _U07 planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole P6S_UO 

P6U_U 

01I-1A _U08 współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych (także o 

charakterze interdyscyplinarnym) 

P6S_UO 

01I-1A _U09 samodzielnie planować ścieżkę zawodową oraz własne uczenie się 

przez całe życie 

P6S_UU 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: jest gotów do 

01I-1A _K01 krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści P6U_K 

P6S_KK 

01I-1A _K02 uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów 

poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w 

przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu 

P6S_KK 

P6U_K 

01I-1A _K03 wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania 

działalności na rzecz środowiska społecznego 

P6S_KO 

01I-1A _K04 inicjowania działań na rzecz interesu publicznego P6S_KO 

01I-1A _K05 myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy (np. jest: dokładny, 

kreatywny, komunikatywny, odporny na stres, odpowiedzialny, 

samodzielny, systematyczny, terminowy, zarządza czasem, organizuje 

swoją pracę, cechuje go wysoka kultura osobista) 

P6S_KO 

P6U_K 

01I-1A _K06 odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym przestrzegania 

zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych oraz dbałości o 

dorobek i tradycje zawodu  

P6S_KR 

P6U_K 

 

 

 

 

 

 

Dokument przyjęto za obowiązujący w Katedrze Informatologii i Bibliologii UŁ z dniem 30 

kwietnia 2022 roku. 
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