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Sylabus przedmiotu  
Przysposobienie Biblioteczne 

Efekty kształcenia 

  W zakresie wiedzy: 

EK 1 
student posiada wiedzę o sposobach wykorzystywania drukowanych zbiorów Biblioteki 

Politechniki Lubelskiej. 

EK 2 
student posiada wiedzę na temat zawartości elektronicznych zasobów Biblioteki 

Politechniki Lubelskiej z zakresu dziedzin kształcenia 

EK 3 
student posiada podstawową wiedzę dotyczącą systemu informacyjno-wyszukiwawczego 

Biblioteki PL  

  W zakresie umiejętności: 

EK 4 

student posiada umiejętność posługiwania się komputerowym katalogiem bibliotecznym 

oraz wykorzystywania wybranych zasobów elektronicznych udostępnianych poprzez 

stronę www biblioteki. 

  W zakresie kompetencji społecznych: 

EK 5 

student posiada kompetencje do świadomego wyboru i korzystania ze zbiorów 

bibliotecznych i elektronicznych zasobów wiedzy niezbędnych w procesie kształcenia i 

samokształcenia 



 
 

Efekty kształcenia na kierunku  
Inżynieria Materiałowa 

 
Umiejętności 

IM1A_U01 potrafi uzyskiwać informacje z literatury, baz 

danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, 

również w języku obcym 

….   

….   

IM1A_U06  ma umiejętność samokształcenia się 

Kompetencje społeczne 

IM1A_K01 rozumie potrzebę ciągłego kształcenia się; 

potrafi zachęcić do kształcenia się inne osoby i 

zorganizować ich dokształcanie 

….   

….   

IM1A_K06 ma świadomość społecznej roli inżyniera, 

rozumie potrzebę formułowania i  

przekazywania, w sposób powszechnie 

zrozumiały, społeczeństwu informacji 

dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów 

działalności inżynierskiej, posiada umiejętność 

posługiwania się pojęciami technicznymi 



Macierz efektów kształcenia dla kierunku 
Inżynieria Materiałowa 

Macierz efektów kształcenia 

Efekt  

kształcenia 

Odniesienie danego 

efektu kształcenia do 

efektów zdefiniowanych 

dla całego programu (PEK) 

Cele  

przedmiotu 

Treści  

programowe 

Metody 

dydaktyczne 

Metody 

oceny 

EK 1 
IM1A_W12 

IM1A_W22 
[C1-C5] [W1,ĆW1] [1, 2] [O1] 

EK 2 
IM1A_W12 

IM1A_W22 
[C1-C5] [W1,ĆW1] [1, 2] 

[O1] 

EK 3 
IM1A_W12 

IM1A_W22 
[C1-C5] [W1,ĆW1] [1, 2] 

[O1] 

EK4 

IM1A_U01 

IM1A_U06 

IM1A_U10 

[C1-C5] [W1,ĆW1] 

[1, 2] [O1] 

EK5 
IM1A_K01 

IM1A_K06 
[C1-C5] [W1,ĆW1] 

[1, 2] [O1] 



Wyniki badania studentów 



Przyczyny braku efektów 



Przeglądanie wyników testu 



Potwierdzenie uzyskania efektów – 
test sprawdzający 

• Jakie pytania najczęściej sprawiają trudność 

• Z czego to może wynikać?  

– niejasno sformułowane pytanie? 

– niejasne wytłumaczenie zagadnienia? 

– student obcojęzyczny (konieczność używania 
prostych sformułowań, powtarzania) 

• Jak to „naprawić”?  

 



Hospitacje 



 

 

 

 

Dziękuję za uwagę 

 
h.celoch@pollub.pl 


