
 
 

 

 
Zarządzenie Nr 479/2019/2020 

Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
 

z dnia 13 lipca 2020 r. 
 

w sprawie utworzenia  

Studiów Podyplomowych Współczesna biblioteka naukowa – organizacja, 

funkcjonowanie, usługi 

 
 
Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt. 2 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 t.j. z późn. zm.) zarządzam, co 
następuje: 

 
§ 1 

W Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu tworzy się Studia Podyplomowe 
Współczesna biblioteka naukowa – organizacja, funkcjonowanie, usługi, zwane dalej Studiami. 

 
§ 2 

1. Po ukończeniu Studiów absolwent będzie przygotowany do pracy w różnego typu 
bibliotekach, ze wskazaniem na biblioteki naukowe.  

2. Program Studiów umożliwia zdobycie i uporządkowanie wiedzy dotyczącej bibliotek 
naukowych z uwzględnieniem zasadniczych aspektów, takich jak:  

‒ współczesne kierunki ich rozwoju i standaryzacji,  
‒ zagadnienia prawne i finansowe,  
‒ stosowane rozwiązania organizacyjne i procesy zarządcze,  
‒ mechanizmy funkcjonowania oraz rodzaj i zakres świadczonych usług,  
‒ mechanizmy marketingu i promocji w pracy współczesnej biblioteki, która prowadzi 

różne rodzaje działalności: informacyjną, naukowo-badawczą, dydaktyczną 
i szkoleniową oraz kulturotwórczą.  

3. Absolwent Studiów rozwinie sprawności i umiejętności w obszarze bibliologii oraz 
informatologii, między innymi w zakresie: 

‒ realizowania procedur aplikacji w zakresie funduszy krajowych i europejskich na rzecz 
działalności bibliotecznej,  

‒ ochrony dziedzictwa narodowego oraz regionalnego,  
‒ sprawnego i profesjonalnego posługiwanie się współczesnym warsztatem pracy 

biblioteczno-informacyjnym, szczególnie w zakresie wykorzystywania nowoczesnych 
technologii informacyjnych,  

‒ wdrażania narzędzi cyfrowych oraz znajomości metod pracy z użytkownikiem 
informacji, 

‒ tworzenia, organizowania, przetwarzania oraz zarządzania różnego rodzaju zbiorami 
informacji i dokumentów. 

 
§ 3 

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych.  
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§ 4 

1. Rekrutacja na Studia będzie odbywała się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów 
do wypełnienia limitu miejsc.  

2. O przyjęciu na Studia będzie decydowała kolejność zgłoszeń. 
 

§ 5 
Zajęcia prowadzone będą w systemie 2-semestralnym, zgodnie z programem Studiów ustalonym 
przez Senat UAM. 

 
§ 6 

Pracą Studiów kieruje nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora 
powołany przez Rektora. 

 
§ 7 

Sposób dokumentowania realizacji Studiów określa Regulamin studiów podyplomowych UAM. 
 

§ 8 
Absolwenci Studiów otrzymają świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Współczesna 
biblioteka naukowa – organizacja, funkcjonowanie, usługi. 

 
§ 9 

Studia, o których mowa w § 1, prowadzone będą, począwszy od roku akademickiego 2020/2021. 
 

§ 10 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 

REKTOR 
 

 
Prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki 


