
 

INFORMACJE OGÓLNE O SZKOLENIU I WARUNKACH ZALICZENIA 

 

Zajęcia ze szkolenia (przysposobienia) bibliotecznego są obowiązkowe dla wszystkich 

studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia 

kształcenia, I roku jednolitych studiów magisterskich oraz studentów I roku drugiego 

stopnia kształcenia (zgodnie z programami studiów).  

Informujemy, że w związku z pandemią i rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem SARS-COV-2 
wprowadzamy od dnia 19 października 2020 roku do odwołania,  zmiany dotyczące obowiązkowych 
zajęć ze szkolenia bibliotecznego dla wszystkich studentów I roku pierwszego stopnia 
kształcenia, jednolitych studiów magisterskich oraz I roku drugiego stopnia kształcenia na 
wszystkich kierunkach kształcenia i na wszystkich Wydziałach Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 
w Kielcach.  

Od 19 października do odwołania,  przechodzimy na elektroniczny kurs szkolenia 
bibliotecznego. W związku z tym: 

– odwołujemy zajęcia w formie tradycyjnej, stacjonarnej, które miały odbyć się w auli 1.35                 
w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej oraz zaplanowane już na niektórych kierunkach zajęcia 
zdalne; 

– uruchamiamy formę elektroniczną szkolenia bibliotecznego. Studenci zapoznają się 
samodzielnie z materiałami zamieszczonymi na stronie Biblioteki Uniwersyteckiej. 

Oprócz materiałów szkoleniowych prosimy o zapoznanie się studentów z filmami instruktażowymi                              

„Jak korzystać z biblioteki?" 
 

Weryfikacją  zdobytej, za pośrednictwem elektronicznego szkolenia bibliotecznego, 

wiedzy studentów o funkcjonowaniu Biblioteki oraz warunkiem otrzymania zaliczenia ze 

szkolenia bibliotecznego jest zaliczenie testu, do którego  (wraz z instrukcją) wszyscy studenci                   

I roku będą mieli dostęp w styczniu 2021 roku. Test będzie odbywał się drogą elektroniczną                      

w Wirtualnej Uczelni (w Menu link: Ankiety i egzaminy > Egzaminy>Test ze szkolenia 

bibliotecznego) 

WSZYSTKIE KOMUNIKATY ODNOŚNIE TERMINÓW TESTU BĘDĄ ZAMIESZCZANE 

NA STRONIE GŁÓWNEJ BIBLIOTEKI W AKTUALNOŚCIACH  https://buk.ujk.edu.pl/ 

Przepisanie zaliczenia ze szkolenia bibliotecznego jest możliwe w przypadku studentów, którzy                 
w ostatnich latach zaliczyli test online i uzyskali zaliczenie z tego przedmiotu na naszej Uczelni.                      
W tej sprawie   prosimy   o skontaktowanie się e-mailowe z osobami odpowiedzialnymi za 
prowadzenie szkolenia na danym kierunku kształcenia (wykaz poniżej). 

Uwaga studenci I roku II stopnia kształcenia (studia magisterskie)! 

Szkolenie biblioteczne dla studentów studiów magisterskich różni się w treści od szkolenia 

przeznaczonego dla studentów I roku na studiach licencjackich. W związku z tym, nie możemy 

automatycznie przepisać zaliczenia przedmiotu. 

 

https://buk.ujk.edu.pl/


Osoby odpowiedzialne za zajęcia ze szkolenia bibliotecznego w roku 

akademickim 2020/2021 

Wydział Prawa i Nauk Społecznych  

studia skandynawskie      – mgr Jacek Wilczkowski 

           jacek.wilczkowski@ujk.edu.pl 

wszystkie pozostałe kierunki kształcenia   – mgr Maria Domańska-Nogajczyk  

        maria.domanska-nogajczyk@ujk.edu.pl 

Collegium Medicum  

wszystkie kierunki kształcenia     – dr Jolanta  Drążyk 

     jolanta.drazyk@ujk.edu.pl 

kierunek lekarski w języku angielskim   – mgr Jacek Wilczkowski 

             jacek.wilczkowski@ujk.edu.pl 

Wydział Humanistyczny  

wszystkie kierunki kształcenia     –   dr Jolanta Drążyk                                                            

                 jolanta.drazyk@ujk.edu.pl 

 

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych 

kierunek: biologia, biotechnologia, chemia,                                                                                             

ochrona środowiska          –   dr Jolanta Drążyk 

                     jolanta.drazyk@ujk.edu.pl 

 

kierunek: matematyka, fizyka, geografia,    –  mgr Magdalena Antoniak                                                                                   

turystyka i rekreacja, informatyka       magdalena.antoniak@ujk.edu.pl       

Wydział Pedagogiki i Psychologii 

wszystkie kierunki kształcenia    –  mgr Magdalena Antoniak                                                                                   

           magdalena.antoniak@ujk.edu.pl  

Wydział Sztuki 

wszystkie kierunki kształcenia    –  mgr Magdalena Antoniak                                                                                   

              magdalena.antoniak@ujk.edu.pl 
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