
EFEKTY KSZTAŁCENIA    

DLA KIERUNKU DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA    

studia pierwszego stopnia  – profil praktyczny   

   

   

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia:   
Kierunek studiów Dziennikarstwo i komunikacja społeczna  należy do:   

- obszaru nauk społecznych, dziedziny nauk społecznych, dyscyplin: nauki o mediach, nauki o polityce, nauki 

o poznaniu i komunikacji społecznej  
- obszaru nauk humanistycznych, dziedziny nauk humanistycznych, dyscyplin: filozofia, historia,  

językoznawstwo, nauki o zarządzaniu   
   

Objaśnienie oznaczeń:    
DKS (przed podkreślnikiem) - kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna   
1 (przed podkreślnikiem) - studia pierwszego stopnia   
P (przed podkreślnikiem) - profil praktyczny   
W (po podkreślniku) - kategoria wiedzy   
U (po podkreślniku) - kategoria umiejętności   
K (po podkreślniku) - kategoria kompetencji społecznych   
01, 02, 03 i kolejne (po podkreślniku) - numer efektu kształcenia   
   

Symbole 

efektów   
kształcenia   

na kierunku  

Po ukończeniu studiów na kierunku   
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna   absolwent:   

  

Odniesienie kierunkowych efektów 

kształcenia do:    

 

  

w zakresie WIEDZY    

DKS1P_W01   ma zaawansowaną wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk 

humanistycznych i społecznych, zorientowaną na 

zastosowania praktyczne w działalności medialnej i 

promocyjnoreklamowej     

P6U_W   P6S_WG   P6S_WG   

DKS1P_W02   zna terminologię z zakresu nauki o mediach i komunikacji 

społecznej    
  P6U_W   P6S_WG   P6S_WG   

DKS1P_W03   ma wiedzę właściwą dla subdyscyplin nauki o mediach   i 

komunikacji społecznej w zakresie podstawowym    
  P6U_W   P6S_WG   P6S_WG   

DKS1P_W04   ma wiedzę o powiązaniach nauki o mediach i 

komunikacji społecznej z filozofią, etyką, prawem, 

historią, językoznawstwem, socjologią, informatologią, 

nauką   o zarządzaniu, nauką o polityce     

P6U_W   P6S_WG   P6S_WG   



DKS1P_W05   zna podstawowe nurty badawcze w dziedzinie nauki o 

mediach i komunikacji społecznej, zna metody, techniki i 

narzędzia pozyskiwania danych pozwalające opisywać 

struktury i instytucje medialne oraz procesy w nich 

zachodzące     

P6U_W   P6S_WG   P6S_WG   

  

DKS1P_W06   zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji 

gatunków dziennikarskich    
  P6U_W   P6S_WG   P6S_WG   

DKS1P_W07   zna podstawowe pojęcia i zasady dotyczące ochrony 

własności intelektualnej i prawa autorskiego w związku    
z podejmowanymi działaniami medialnymi    

P6U_W   P6S_WK   P6S_WK   

DKS1P_W08   ma wiedzę o historii oraz doktrynach, dotyczących 

ewolucji i znaczenia mediów    
  P6U_W   P6S_WG   

P6S_WK   
P6S_WG/K  

DKS1P_W09   zna wybrane cechy komunikacji werbalnej i 

niewerbalnej, umożliwiające podejmowanie działań w 

grupie oraz wygłaszanie wystąpień publicznych    

P6U_W   P6S_WG   
   

P6S_WG   

DKS1P_W10   ma elementarną wiedzę o znaczeniu instytucji kultury, 

orientuje się w lokalnym i ogólnopolskim życiu  
kulturalnym     

P6U_W   P6S_WG   
P6S_WK   

P6S_WG/K  

DKS1P_W11   ma wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w 

instytucjach medialnych, kulturalnych, 

promocyjnoreklamowych    

  P6U_W   P6S_WK   P6S_WG/K  

DKS1P_W12   ma wiedzę o relacjach pomiędzy instytucjami i systemami 

medialnymi w skali krajowej, międzynarodowej i 

międzykulturowej    

P6U_W   P6S_WK   P6S_WG/K  

DKS1P_W13   ma wiedzę na temat istniejących uregulowań prawnych   

i ekonomicznych, dotyczących funkcjonowania mediów, 

jak również regulujących zakres uprawnień w  
zawodowej działalności medialnej i okołomedialnej   

P6U_W   P6S_WK   P6S_WG/K  

DKS1P_W14   ma wiedzę o zmianach w odbiorze społecznym mediów 

oraz ich przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach 

tych zmian    

P6U_W   P6S_WG   
P6S_WK   

P6S_WG/K  

 w zakresie UMIEJĘTNOŚCI      

DKS1P_U01   umie odnaleźć pożądane informacje w różnych źródłach, 

przeanalizować je, ocenić ich przydatność, wybrać i 

wykorzystać je w określonym celu     

P6U_U   P6S_UW   P6S_UW   

DKS1P_U02   potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do 

szczegółowego opisu i praktycznego analizowania 

jednostkowych procesów i zjawisk w obrębie nauki o 

mediach i komunikacji społecznej     

P6U_U   P6S_UW   P6S_UW   

DKS1P_U03   umie samodzielnie opracować prezentację wyników 

badań, z wykorzystaniem ogólnie dostępnych narzędzi 

informatycznych oraz posiada podstawowe umiejętności 

organizacyjne, dzięki którym planuje i organizuje podjęte 

zadania związane ze sferą medialną i 

promocyjnoreklamową    

P6U_U   P6S_UW   P6S_UW   

DKS1P_U04   potrafi samodzielnie dotrzeć do rożnego typu źródeł 

wiedzy, wykorzystać je podczas przygotowania się do 

zajęć i rozwiązywania problemów dotyczących 

działalności medialnej i PR     

P6U_U   P6S_UU   P6S_UW   



 

DKS1P_U05   umie rozpoznać i nazwać typowe gatunki dziennikarskie, 

potrafi dokonać ich analizy i interpretacji, podczas 

analizy i interpretacji stosuje poznane metody, 

pozwalające odkryć znaczenia oraz umiejscowić tekst w  
kontekście  historyczno-kulturowym  / 

 społecznopolitycznym    

P6U_U   P6S_UW   P6S_UW   

DKS1P_U06   umie zastosować poprawną argumentację podczas 

typowych sytuacji komunikacyjnych dotyczących nauki   

o mediach i komunikacji społecznej, potrafi przytoczyć 

poglądy badaczy dla wzmocnienia swoich opinii i sądów, 

umie przedstawić wnioski na podstawie sformułowanych 

przesłanek     

P6U_U   P6S_UK   P6S_UW   

DKS1P_U07   potrafi wykorzystać proste narzędzia i kanały 

porozumiewania się w kontaktach z innymi specjalistami 

zajmują-  

  P6U_U   
  

P6S_UK   P6S_UW   

  cymi się nauką o mediach i komunikacją społeczną, umie 

świadomie  zastosować  elementarne 

 strategie komunikacyjne     

   

  

    

DKS1P_U08   umie opracować i przedstawić typowe prace pisemne   i 

ustne właściwe dla nauki o mediach i komunikacji 

społecznej, obejmujące kwestie szczegółowe z tych  
dziedzin    

P6U_U   P6S_UW 

P6S_UK   
P6S_UW   

DKS1P_U09   ma umiejętności w zakresie języka obcego zgodne   z 

wymogami ustawy    
  P6U_U   P6S_UK   P6S_UW   

DKS1P_U10   potrafi w podstawowym zakresie stosować przepisy 

prawa i normy etyczne odnoszące się do instytucji 

związanych   z wybraną sferą działalności społecznej i 

medialnej,   w szczególności prawa autorskiego, i 

związane z zarządzaniem własnością intelektualną    

P6U_U   P6S_UW   P6S_UW   

DKS1P_U11   potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do rozstrzygania 

dylematów pojawiających się w pracy zawodowej, 

proponuje w tym zakresie konkretne rozwiązania oraz 

potrafi sporządzić wniosek o przyznanie środków na 

realizację zaproponowanego przez siebie projektu    

P6U_U   P6S_UK   P6S_UW   

DKS1P_U12   posiada  podstawowe  umiejętności  w  zakresie 

prowadzenia badań dotyczących recepcji mediów    
  P6U_U   P6S_UW 

P6S_UO   
P6S_UW   

DKS1P_U13   dostrzega konieczność kształcenia ustawicznego, 

wzbogacania swej wiedzy i umiejętności w zakresie 

dziedzin szczegółowych dziennikarstwa i komunikacji 

społecznej, potrafi uzupełnić i doskonalić nabytą wiedzę   

i umiejętności   

P6U_U   P6S_UU   
   

P6S_UW   

DKS1P_U14   potrafi zaplanować i zorganizować pracę indywidualną 

oraz w grupie podczas zajęć na terenie uczelni oraz poza 

nią w trakcie opracowywania projektów, akceptuje 

konieczność przyjęcia roli zgodnie z potrzebami 

zadaniowymi   

P6U_U   P6S_UO   P6S_UW   

DKS1P_U15*   posiada umiejętność doboru ćwiczeń i form aktywności 

fizycznej do poziomu swoich umiejętności sportowych   i 

sprawności fizycznej w celu uczestnictwa w kulturze 

fizycznej przez całe życie   

P6U_U   P6S_UO   
P6S_UU   

   

 w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH       



DKS1P_K01   potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji 

określonego przez siebie lub innych zadania i umie 

przyporządkować im zakres czynności umożliwiających 

osiągnięcie zakładanych celów, dostrzega znaczenie 

wiedzy w rozwiązywaniu problemów praktycznych   

P6U_K   P6S_KK      

DKS1P_K02   rozpoznaje ewentualne problemy związane ze specyfiką 

wykonywania przyszłego zawodu i przygotowuje się do 

ich rozwiązywania   

P6U_K   P6S_KR   
P6S_KK   

   

DKS1P_K03   myśli i działa w duchu przedsiębiorczości oraz jest otwarty 

na problemy i potrzeby środowiska społecznego   
  P6U_K   P6S_KO      

DKS1P_K04   uczestniczy w życiu kulturalnym  i społecznym, 

wykorzystuje media jako narzędzie komunikacji oraz 

źródło wiedzy o życiu kulturalnym i społecznym   

P6U_K   P6S _KR   P6S_KR   

* efekt realizowany na studiach stacjonarnych   
   

   

  



EFEKTY KSZTAŁCENIA  

DLA KIERUNKU DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA –  

STUDIA II° PROFIL PRAKTYCZNY 
 

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia 
 
Kierunek studiów Dziennikarstwo i komunikacja społeczna należy do obszaru nauk społecznych. Jednak ze względu na specyfikę nie 

powinien być kierunkiem jednoobszarowym.  Nauki o mediach to obszar obejmujący zarówno życie społeczne, politykę, ekonomię, 

jak również kulturę, zagadnienia językoznawcze oraz historię mediów. Nauki o mediach są zatem połączone licznymi, głębokimi 

związkami zarówno z rozmaitymi dziedzinami nauk społecznych, jak z naukami humanistycznymi.  W poniższym opisie efektów 

kształcenia wskazano zależności łączące Dziennikarstwo i komunikację społeczną z obszarem kształcenia w zakresie nauk społecznych 

i humanistycznych.  

 
Objaśnienie oznaczeń:  

DKS - Efekty kształcenia dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 
2 - Studia drugiego stopnia 
P - Profil praktyczny 
W - Kategoria wiedzy 
U - Kategoria umiejętności 
K - Kategoria kompetencji społecznych 

01, 02, 03  
i kolejne 

- Numer kierunkowego efektu kształcenia 

 

 
Symbole efektów 

kształcenia na 

kierunku 

Po ukończeniu studiów na kierunku  

DZIENNIKARSTWO  

I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 

absolwent: 

Odniesienie kierunkowych efektów 

kształcenia do:  
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w zakresie WIEDZY 

DKS2P_W01 ma pogłębioną wiedzę na temat zakresu badawczego 

nauk humanistycznych i społecznych, ich specyfice i 

metodologii oraz wie jak te informacje zastosować w 

praktyce  

P7U_W P7S_WG P7S_WG  

DKS2P_W02 wie, w jaki sposób poszerzać zasób terminologiczny 

obejmujący nauki humanistyczne i społeczne w 

zależności od potrzeb oraz jak wykorzystać go 

podczas podejmowanych zadań związanych z 

działaniami naukowymi i praktycznymi 

P7U_W P7S_WG P7S_WG  



DKS2P_W03 ma pogłębioną wiedzę szczegółową właściwą dla 

subdyscyplin nauki o mediach i komunikacji 

społecznej, w szczególności z tych, które stanowią 

przedmiot specjalizacji oraz wie jak ją zastosować w 

praktyce 

P7U_W P7S_WG P7S_WG  

DKS2P_W04 ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach nauk o 

mediach z filozofią, historią, psychologią, socjologią, 

bibliologią i informatologią, literaturoznawstwem, 

językoznawstwem, nauką o zarządzaniu, nauką o 

polityce, ekonomią i prawem oraz wie jak tę wiedzę 

zastosować w praktyce 

P7U_W P7S_WG P7S_WG  

DKS2P_W05 zna i rozumie  zaawansowane metody analizy, 

interpretacji i wartościowania przekazów medialnych, 

innych wytworów kultury, reprezentatywne dla  

metodologii nauk o mediach i komunikacji społecznej  

P7U_W P7S_WG P7S_WG  

DKS2P_W06 zna kluczowe pojęcia i zasady dotyczące ochrony 

własności intelektualnej i prawa autorskiego, rozumie 

teksty zawierające te pojęcia, dostrzega konieczność 

poszanowania własności intelektualnej podczas 

przygotowywania publikacji medialnej  

P7U_W P7S_WK P7S_WK  

DKS2P_W07 rozumie złożone aspekty funkcjonowania języka jako 

narzędzia komunikacji międzyludzkiej, ma 

pogłębioną wiedzę na temat warunków skutecznej 

komunikacji werbalnej i niewerbalnej w przekazach 

medialnych oraz wie jak ją zastosować w praktyce 

P7U_W P7S_WG P7S_WG  

DKS2P_W08 ma wiedzę o znaczeniu instytucji kultury, 

umożliwiającą uczestnictwo w ich działalności oraz 

analizę ich oferty; orientuje się w lokalnym i 

ogólnopolskim życiu kulturalnym   

P7U_W P7S_WG 

P7S_WK 

P7S_WG/K  

DKS2P_W09 ma rozszerzoną wiedzę o rodzajach struktur i 

instytucji społecznych, ze szczególnym 

uwzględnieniem instytucji medialnych i 

okołomedialnych 

P7U_W P7S_WG 

P7S_WK 

P7S_WG/K  

DKS2P_W10 ma rozszerzoną wiedzę o funkcjach kultury i 

systemu medialnego oraz systemu społeczno-

politycznego we współczesnym społeczeństwie  i 

wzajemnych relacjach zachodzących pomiędzy 

tymi systemami  

P7U_W P7S_WG 

P7S_WK 

P7S_WG/K  

DKS2P_W11 ma pogłębioną wiedzę na temat wybranych systemów 

norm i reguł prawnych, organizacyjnych i etycznych 

regulujących funkcjonowanie instytucji medialnych,  

P7U_W P7S_WK P7S_WG/K  

DKS2P_W12 ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian  w 

sferze mediów i komunikacji społecznej w 

obrębie społeczeństwa, o prawidłowościach, 

przebiegu i konsekwencji tych zmian.  

P7U_W P7S_WK P7S_WG/K  

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI 

DKS2P_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, selekcjonować, 

oceniać i  łączyć informacje z wybranej dziedziny, 

wykorzystując bazy danych obejmujące zasoby 

cyfrowe i drukowane, a zdobyte informacje potrafi 

zastosować w praktyce. 

P7U_U P7S_UW P7S_UW  

DKS2P_U02 w sposób uporządkowany i systematyczny  korzysta z 

technologii informacyjnej, multimediów i zasobów 

Internetu,poprawnie opracowuje i ocenia informacje 

tam zawarte oraz znajduje dla nich zastosowanie 

P7U_U P7S_UW P7S_UW  



DKS2P_U03 potrafi samodzielnie rozwijać własne zdolności i 

umiejętności, korzystając z dostępnej oferty, i podjąć 

działania w celu znalezienia swego miejsca na 

współczesnym rynku pracy  

P7U_U P7S_UU P7S_UW  

DKS2P_U04 potrafi dotrzeć do różnego typu źródeł wiedzy, umie 

wykorzystać je podczas przygotowania się do zajęć, 

opracowywania rozbudowanych prac ustnych i 

pisemnych poświęconych zagadnieniom nauk o 

mediachoraz rozwiązywania zadań o charakterze 

praktycznym 

P7U_U P7S_UW P7S_UW  

DKS2P_U05 posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych 

dyscyplin nauk humanistycznych i społecznych oraz 

wykorzystywać je w praktyce 

P7U_U P7S_UW P7S_UW  

DKS2P_U06 umie rozpoznać i nazwać poznane gatunki 

publicystyczne i teksty kultury, potrafi dokonać ich 

pogłębionej analizy i interpretacji; umie określić 

zakres i zasięg społecznego oddziaływania tekstów  

P7U_U P7S_UW P7S_UW  

DKS2P_U07 umie zastosować złożoną argumentację, poprawną 

pod względem merytorycznym i retorycznym, w 

ustnych i pisemnych pracach dotyczących nauki o 

mediach i komunikacji społecznej, potrafi trafnie 

cytować poglądy badaczy dla wzmocnienia swoich 

opinii i sądów, umie przedstawić wnioski na 

podstawie sformułowanych przesłanek  

P7U_U P7S_UW P7S_UW  

DKS2P_U08 potrafi sformułować  krytyczne opinie o wytworach 

kultury wykorzystując  źródła naukowe oraz własną 

wiedzę, potrafi opracować swój sąd w różnych 

formach i przygotować go do publikacji w różnych 

rodzajach mediów 

P7U_U P7S_UW P7S_UW  

DKS2P_U09 potrafi samodzielnie porozumiewać się ze 

specjalistami z zakresu nauki o mediach i 

komunikacji społecznej oraz pokrewnych dyscyplin 

naukowych oraz niespecjalistami, wykorzystując 

różne łącza i techniki komunikacyjne w języku 

polskim i obcym  

P7U_U P7S_UK P7S_UK  

DKS2P_U10 umie opracować i przedstawić bardziej złożone prace 

pisemne i ustne właściwe dla nauk o mediach, 

podczas ich przygotowywania sprawnie potrafi 

posłużyć się poznanymi ujęciami teoretycznymi i 

ścieżkami metodologicznymi 

P7U_U P7S_UW P7S_UW  

DKS2P_U11 ma umiejętności językowe pozwalające na 

wypowiadanie się na temat nauki o mediach i 

komunikacji społecznej zgodne z wymaganiami 

określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego 

Systemu Opisu Kształcenia Językowego  

P7U_U P7S_UK P7S_UK  

DKS2P_U12 sprawnie posługuje się systemami normatywnymi 

(prawnymi, etycznymi, zawodowymi) w celu 

rozwiązania konkretnych problemów 

P7U_U P7S_UW 

 

P7S_UW 

 
 

DKS2P_U13 samodzielnie proponuje rozwiązania problemów i 

wdraża procedury rozstrzygnięć w tym zakresie, w 

tym celu potrafi także w sposób świadomy i 

ukierunkowany podnosić swoje kwalifikacje poprzez 

samokształcenie oraz potrafi zachęcić do 

samokształcenia innych i pomóc im w jego 

organizacji 

P7U_U P7S_UU P7S_UU  

DKS2P_U14 jest świadomy konieczności współdziałania i pracy w 

grupie podczas zajęć na terenie uczelni oraz poza nią,  

P7U_U P7S_UO   



wykazuje się przy tym inicjatywą i 

przedsiębiorczością, potrafi także pokierować 

zespołem 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH 

DKS2P_K01 krytycznie ocenia odbierane treści w odniesieniu do 

studiowanej dyscypliny oraz dostrzega znaczenie 

wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i 

praktycznych 

P7U_K P7S_KK   

DKS2P_K02 myśli i działa w duchu przedsiębiorczości, wykazuje 

się empatią i tolerancją wobec poglądów i postaw 

determinowanych kulturowo i etnicznie 

P7U_K P7S_KO   

DKS2P_K03 potrafi odpowiednio określić priorytety służące 

realizacji określonego przez siebie lub innych 

zadania i umie przyporządkować im zakres czynności 

umożliwiających osiągnięcie zakładanych celów z 

zachowaniem zasad deontologii dziennikarskiej 

P7U_K P7S_KR   

DKS2P_K04 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy 

związane ze specyfiką wykonywania 

przyszłego zawodu i przygotowuje się do ich 

rozwiązywania  

P7U_K P7S_KR   

DKS2P_K05 bierze aktywny udział w życiu kulturalnym 

społeczności lokalnej i pozalokalnej, interesuje się 

aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi, 

nowatorskimi formami wyrazu artystycznego, 

nowymi zjawiskami w sztuce  

P7U_K P7S_KO P7S_KR  

 
 

 

   

   

   
   

   


