
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  
 ZASTOSOWANIA INFORMATYKI W PRACY 

ARCHIWALNEJ I BIUROWEJ 

Nazwa w języku angielskim:  
APPLICATIONS OF COMPUTER SCIENCE IN ARCHIVAL AND 

OFFICE WORK 

Język wykładowy:   POLSKI 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   HISTORIA 

Jednostka realizująca:   INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  FAKULTATYWNY 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  DRUGIEGO STOPNIA 

Rok studiów:  1  

Semestr:  2  

Liczba punktów ECTS:  2 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr Arkadiusz Zawadzki 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr Arkadiusz Zawadzki 

Założenia i cele przedmiotu: 

Pogłębianie kompetencji warsztatowych i przygotowanie 

studentów do pracy w archiwum państwowym i 

zakładowym. Zdobywanie przez studentów wiedzy na 

poziomie zaawansowanym z zakresu archiwistyki z 

uwzględnieniem najnowszych osiągnięć nauki. Nabycie 

umiejętności pracy z programami archiwalnymi 

używanymi w archiwach 

Symbol 

efektu 

Efekty kształcenia 
Symbol efektu 

kierunkowego 
WIEDZA 

W_01 Posiada pogłębioną wiedzę na temat archiwistyki i specyfiki pracy biurowej  K_W01 

W_02 
Zna najnowsze pojęcia, oraz oprogramowanie z zakresu archiwistyki i pracy 

biurowej  
K_W03 

W_03 
Zna zaawansowaną metodykę i metodologię pozyskiwania i wykorzystywania 

informacji.  
K_W04 

W_04 Zna zasady ochrony własności intelektualnej  K_W05 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 Potrafi stosować różne metody i techniki w pracy w archiwum  K_U02 

U_02 Umie działać oryginalnie i twórczo w obszarze nauk humanistycznych  K_U03 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Wykazuje samokrytycyzm w pracy zawodowej, pracuje na rzecz usprawnienia i 

podniesienia efektywności pracy w archiwum i biurze.  
K_K01 

K_02 Przestrzega zasad etyki  K_K02 

Forma i typy zajęć:  ĆWICZENIA LABORATORYJNE 15 godz. 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

podstawowa umiejętność obsługi komputera,  umiejętność obsługi skanera 



Treści modułu kształcenia: 

1. Przepisy prawne dotyczące pracy w archiwum  

2. Programy używane w pracy w archiwum  

3. Zajęcia praktyczne z obsługi oprogramowania archiwalnego  

4. Pakiety biurowe i ich tajemnice, czyli jak wykorzystać pełne możliwości popularnych programów  

5. Specyfika pracy w sieci  

6. Obsługa urządzeń multimedialnych i biurowych  

7. Digitalizacja dokumentacji  

8. Ochrona danych osobowych w pracy biurowej  

9. Ergonomia w pracy  

10. Dokumentacja elektroniczna i zasady jej przechowywania  

11. Współczesne źródła wiedzy niezbędne dla pracowników sieci archiwalnej i pracowników biur 

Literatura podstawowa: 

1. Robótka H., Współczesna biurowość : zagadnienia ogólne, Toruń 2010. 

2. Technika biurowa – podręcznik, pod red. E. Mitury, Warszawa 2007. 

3. Wieczorek Z., Pracownik administracyjno-biurowy : organizacja pracy, zagrożenia i szkolenia bhp, Warszawa 2016. 

4. Archiwistyka cyfrowa i nauki pomocnicze historii w edukacji archiwalnej. Problemy dydaktyki archiwistyki, red. 

nauk. A. Kulecka, Warszawa 2016. 

Literatura dodatkowa: 

Archiwa polskie wobec wyzwań XXI wieku, red. D. Nałęcz, t. I i II, Warszawa 1997-1998.  

Jabłońska M., Dokumentacja specjalna w archiwach : opis tradycyjny i komputerowy, Toruń 2011. 

Jaworski Radosław, Oprogramowanie biurowe, Warszawa 2010. 

Jendrzejczak E., Korespondencja biurowa, Warszawa 2006. 

Kancelaria i archiwum zakładowe, red. Z. Pustuła 2006.  

Metodyka pracy archiwalnej, red. S. Nawrocki i S. Sierpowski, Poznań 2001.  

Ryba J., Praktyczne zasady sporządzania korespondencji i innych prac biurowych, Gdańsk 2009. 

Januszko-Szakiel, A., Archiwistyka cyfrowa. Długoterminowa ochrona dziedzictwa nauki i kultury. Warszawa 2017. 

Zasada strukturalna jako podstawa opisu archiwaliów w zintegrowanych systemach informacji archiwalnej, pod red. 

R. Leśkiewicza i A. Żeglińskiej, Warszawa 2015. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Ćwiczenia prowadzone z zastosowaniem prezentacji graficznych, praca z komputerem, wykorzystanie Internetu. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Weryfikacja efektów kształcenia na podstawie aktywności , sprawdzianów pisemnych przeprowadzanych w trakcie 

zajęć, przez przygotowanie przez studentów prezentacji. 

Forma i sposób zaliczenia: 

Zaliczenie na ocenę. Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach oraz zaliczenie sprawdzianów 

pisemnych punktowanych i ocenianych według skali procentowej: 50% i mniej – ndst., 51-60% - dst, 61-70% - dst 

plus, 71-80% - db, 81-90% - db plus, 91% - bdb.. 

Bilans punktów ECTS: 

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin 

Godziny kontaktowe z prowadzącym moduł 15 

Konsultacje z prowadzącym moduł 10 

Przygotowanie do sprawdzianu 10 

Przygotowanie do zaliczenia 15 

Sumaryczne obciążenie studenta 50 

Punkty ECTS za przedmiot 2 

 


