
INFORMACJE OGÓLNE O SZKOLENIU (PRZYSPOSOBIENIU) 

BIBLIOTECZNYM ORAZ WARUNKACH ZALICZENIA                                                                                                 

W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023 

 

•  Zajęcia ze szkolenia (przysposobienia) bibliotecznego są zajęciami jednorazowymi. 

• Zajęcia ze szkolenia (przysposobienia) bibliotecznego są obowiązkowe dla 

wszystkich studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych                             

I stopnia kształcenia, I roku jednolitych studiów magisterskich oraz 

studentów I roku II stopnia kształcenia (studia magisterskie, zgodnie                               

z programem studiów).  

• Dla grup ćwiczeniowych dwugodzinne spotkanie w gmachu Biblioteki połączone jest                                                  

z oprowadzaniem po gmachu Biblioteki (I stopień i jednolite studia magisterskie).  

Warunki zaliczenia szkolenia (przysposobienia) bibliotecznego:  

• Warunkiem otrzymania zaliczenia ze szkolenia (przysposobienia) bibliotecznego jest: 

1. Obecność na zajęciach 
2. Zaliczenie testu 

• Do testu (wraz z instrukcją) wszyscy studenci I roku będą mieli dostęp w styczniu 2023 

roku. Test będzie odbywał się drogą elektroniczną w Wirtualnej Uczelni (w Menu link: 
Ankiety i egzaminy > Egzaminy>Test ze szkolenia bibliotecznego)                                                               
Aby zaliczyć test należy uzyskać co najmniej 70 % prawidłowych odpowiedzi. 

• Przed przystąpieniem do wypełniania testu zaliczeniowego prosimy o przypomnienie sobie treści 

zawartych w Materiałach szkoleniowych zamieszczonych na stronie internetowej Biblioteki 

Uniwersyteckiej 

• Przepisanie zaliczenia ze szkolenia bibliotecznego jest możliwe w przypadku studentów, którzy         
w poprzednich latach zaliczyli już ten przedmiot w naszej Uczelni. Prosimy w tej sprawie                                        
o skontaktowanie się e-mailowe z osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie szkolenia na danym 
kierunku kształcenia (wykaz prowadzących zajęcia 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 przepisać zaliczenia przedmiotu.  

• WSZYSTKIE KOMUNIKATY ODNOŚNIE TERMINÓW DOSTĘPU DO TESTU BĘDĄ 

ZAMIESZCZANE NA STRONIE GŁÓWNEJ BIBLIOTEKI W AKTUALNOŚCIACH 

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

JEŚLI MASZ JAKIEŚ PYTANIA ODNOŚNIE ZAJĘĆ, ZALICZENIA  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: 

ODDZIAŁ NAUKI, DYDAKTYKI I WYDAWNICTW  tel. 41 349 71 76  lub napisz e-mail 
jolanta.drazyk@ujk.edu.pl                                                                                                               

magdalena.antoniak@ujk.edu.pl 

mailto:jolanta.drazyk@ujk.edu.pl
mailto:magdalena.antoniak@ujk.edu.pl


 

Osoby prowadzące zajęcia ze szkolenia bibliotecznego                                                            

w roku akademickim 2022/2023 

 

 

Wydział Prawa i Nauk Społecznych  

studia skandynawskie      – mgr inż. Jacek Wilczkowski          jacek.wilczkowski@ujk.edu.pl                                                               

kierunek: prawo, logistyka                – dr Jolanta Drążyk           jolanta.drazyk@ujk.edu.pl                                             

pozostałe kierunki      – mgr Magdalena Antoniak          magdalena.antoniak@ujk.edu.pl

   

Collegium Medicum  

wszystkie kierunki kształcenia      – dr Jolanta  Drążyk         jolanta.drazyk@ujk.edu.pl                                                               

kierunek lekarski w j. angielskim           – mgr inż. 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: fizyka, geografia,                                                                                                                                 

informatyka, matematyka,                                                                                                                                                               

turystyka i rekreacja          – mgr Magdalena Antoniak          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                                                                                       

 

 

             

 ODDZIAŁ NAUKI, DYDAKTYKI I WYDAWNICTW 

 BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA 
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