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Cel  
naszych  
działań

zbadanie
oczekiwań  
IBiINowiczy

dot.: 

działalności KNI 
studiowania na UŚ

Koła Naukowego Infologów 
przy IBiIN Uś



Plan działania

zgromadzenie wniosków 

przygotowanie, przeprowadzenie 

analiza i interpretacja wyników 

zaprojektowanie i realizacja 

wybranych inicjatyw

zaplanowanie dalszych działań

ankiety



Ankieta

1. Jaka problematyka w ramach studiowanego kierunku 

jest Ci bliska?

2. Czego brakuje Ci najbardziej w ramach szeroko 

pojętego studiowania?

3. Jakich inicjatyw oczekujesz od studentów należących 

do KNI?

4. Czy coś jeszcze powinniśmy wiedzieć?

pytania



Jaka problematyka w ramach  
studiowanego kierunku jest Ci bliska?

INFORMACJA INTERNETKSIĄŻKI
infobrokering

 zarządzanie

bezpieczeństwo

wyszukiwanie

ekologia

społeczeństwo

sztuka

historia

ochrona

introligatorstwo

drukarstwo
czytelnictwo

projektowanie www

pozycjonowanie
grafika

public relation

social media



Czego brakuje Ci najbardziej w ramach
szeroko pojętego studiowania?

65%

52%

36%

27%

strefy
wypoczynku

wyjazdów
studenckich

spotkań ze znanymi
osobami spoza  

grona naukowego

wykładów, warsztatów
dedykowanych

zainteresowaniom



Jakich inicjatyw oczekujesz od studentów należących do
KNI?

Czy coś jeszcze powinniśmy wiedzieć?

ZAANGAŻOWANIE członków KNI w organizowane
inicjatywy
studentów w życie Instytutu

55%

47%

38%

33%

konferencje,
wykłady, warsztaty

wskazówki i wiedza
dotycząca kierunków  

w IBiIN

wyjazdy
studenckie

spotkania integrujące
studentów kierunków



Oczekiwania IBiINowiczy

  
 
   chcą uczestniczyć w wydarzeniach rozwijających  
ich pasje (dot. informacji, książek i internetu) oraz  
umiejętności interpersonalne 

   proces kształcenia powinien przebiegać w przyjaznej,
przytulnej i komfortowej atmosferze

   studenci odczuwają potrzebę przynależności  
do społeczności uniwersyteckiej, 



Co zrobiliśmy?

stoisko naukowo-artystyczne w ramach 

XIV Śląskiego Studenckiego Festiwalu Nauki 

uczestnictwo w happeningu czytelniczym 

"JAK NIE CZYTAM, JAK CZYTAM" 

stworzenie grupy na FB integrującej 

studentów IBiIN 

zorganizowanie obecnej konferencji 

 







Co nas czeka w przyszłości?



Gdzie IBiINowicz może szukać pracy  
po ukończeniu studiów?

dodaje ogłoszenie na BIP-ach swojego i sąsiednich miast 

sprawdza oferty pracy na portalu Lustro Biblioteki  

przegląda grupy na FB zakładane przez studentów jego 

kierunku np.: grupa Biblio  

standardowo – rozpytuje znajomych bibliotekarzy 



Podsumowanie

Czy studia ograniczają się wyłącznie
do pochłaniania wiedzy?



Dziękujemy za uwagę!

Joanna Balawender

 

asia0250@op.pl

Dominika Panek 

 

d.panek07@gmail.com


