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NOWE MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

W roku akademickim 1997/98 Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu 
stworzył w Instytucie Pedagogiczno-Artystycznym UAM w Kaliszu możliwość ukoń
czenia 2-letnich, zaocznych studiów zawodowych (licencjackich) dla absolwentów 
Pomaturalnego Studium Bibliotekarskiego. Kierunek o nazwie: pedagogika w zakre
sie bibliotekoznawstwa i informacji naukowe] ma 2 specjalności:
• bibliotekarstwo szkolne
• informacja naukowa

Autorski program kształcenia opracowany został przez prof. UAM dr hab. Ma
riana Walczaka w konsultacji z interdyscyplinarnym zespołem samodzielnych pra
cowników akademickich uniwersytetu.

W treściach programowych kierunku: pedagogika w zakresie informacji naukowej 
uwzględniono najnowsze trendy nauk humanistycznych i społecznych (literaturoznaw
stwo, problemy współczesnej cywilizacji, elementy pedagogiki, metodologii nauk, pod
stawy prawa, zarządzania, statystyki, archiwistyki) oraz technologii informatycznej i 
marketingu informatycznego. W programie uwzględniono także ćwiczenia praktyczne w 
zakresie bibliotecznych źródeł informacji naukowej znądujących się i wykorzystywanych 
w różnych typach bibliotek (naukowych i publicznych) oraz tworzonych obecnie przez 
organizacje społeczne, polityczne, kulturalne i gospodarcze.

Program studiów jest nowoczesny i perspektywiczny. Stworzony został z my
sią podniesienia rangi zawodu poprzez kształtowanie osobowości bibliotekarza jako 
człowieka otwartego, rozumiejącego współczesne problemy i umiejącego sprostać 
wymogom jakie stawia rozwój wiedzy i potrzeby życia społecznego rozwijającego się 
społeczeństwa.

Studia trwają 4 semestry. W pierwszym roku (semestr I i II) obowiązuje 66 go
dzin wykładów oraz 137 godzin ćwiczeń, w roku drugim (semestr III i IV) 58 godzin 
wykładów i 151 ćwiczeń. Zaliczenia i egzaminy realizowane są w skali roku akade
mickiego, ich tryb określa regulamin studiów. W trakcie semestru II - IV obowiązuje 
zdanie 9 egzaminów. W semestrze IV przewidziano także obowiązkową praktykę 
zawodową w różnych instytucjach i organizacjach społeczno-gospodarczych (20 
godzin).

Warunkiem ukończenia studiów jest przedstawienie pracy licencjackiej.



E.Kowaiowa: Nom  możliwości...

Zajęcia odbywają się w trybie co dwutygodniowych zjazdów sobotnio- 
niedzielnych w siedzibie Państwowego Ośrodka Kształcenia Bibliotekarzy w Jaroci
nie (woj. kaliskie). Ośrodek z racji pełnionej funkcji wyposażony jest w odpowiednie 
zaplecze materialne (specjalistyczna biblioteka, pracownie komputerowe z dostępem 
do internetu, możliwość robienia odbitek kserograficznych).

Kadrę naukową stanowią pracownicy uniwersytetu (profesorowie i adiunkci) 
dając tym samym gwaranqę poziomu kształcenia.

Zainteresowanym osobom szczegółowej informacji udziela Dziekanat Insty
tutu Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu, al. Wolności 25, tel. (0-62) 757-58- 
63,757-64-91, tel./fax. (0-62) 764-57-21.
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