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Uchwała nr  49/2017 

Senatu Dolnośląskiej Szkoły Wyższej  

14 grudnia 2017 r. 

w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku  dziennikarstwo i 

komunikacja społeczna, studia drugiego stopnia o profi lu praktycznym,  

na Wydziale Nauk Społecznych i  Technicznych  

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 zd. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz.U.2017.2183 t.j. z dnia 2017.11.28) oraz § 18 ust. 1 pkt 4 lit. f Statutu DSW, Senat 

zatwierdził efekty kształcenia dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia 

drugiego stopnia o profilu praktycznym, na Wydziale Nauk Społecznych i Technicznych. Opis 

efektów kształcenia znajduje się w załączniku do niniejszej Uchwały. 

Przewodnicząca Senatu 

prof. DSW dr hab. Ewa Kurantowicz
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Załącznik nr 1  
do Uchwały 49/2017 Senatu DSW 

 

 

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Kierunkowe efekty kształcenia oraz odniesienia do charakterystyk poziomów polskiej 
ramy kwalifikacji (poziom 7) 

Nazwa kierunku:  DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA  

Poziom kształcenia: DRUGI  

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY  

Obszar wiodący:    obszar nauk społecznych 

Obszar/obszary kształcenia1:  

• Obszar nauk społecznych / dziedzina nauk społecznych / dyscyplina nauki o mediach // 

dyscyplina nauki o poznaniu i komunikacji społecznej/; 

• Obszar nauk humanistycznych/ dziedzina nauk humanistycznych/ dyscyplina 

językoznawstwo;  

Tytuł zawodowy:  MAGISTER   

Liczba semestrów: CZTERY 

Punkty ECTS: 120 

Kod ISCED: 0321 

Uprawnienia dodatkowe, uzyskiwane przez absolwentów kierunku2: brak 

 

Objaśnienie oznaczeń w symbolach: 

DiKS – kierunek 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 efektu kształcenia 
 
 

Charakterystyki poziomów PRK typowe dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach 
szkolnictwa wyższego  
P7S = poziom 7 PRK, charakterystyka typowa dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 

wyższego  

 
1 Możliwe jest umiejscowienie kierunku miedzyobszarowo lub w  ramach wielu dziedzin i dyscyplin w jednym obszarze. W opisie należy 
wpisać wszystkie obszary, dziedziny i dyscypliny jakie opisują kierunek ze wskazaniem  tego obszaru, dziedziny i dyscypliny, które dla 

kierunku są wiodące. 
 

2 Wpisane uprawnienia dodatkowe powinny zostać określone właściwym aktem prawnym, regulującym wymogi dotyczące ich nadania 

(np. rozporządzenie w sprawie kształcenia nauczycieli ). 
 



 

F09/PS-12 [4] Strona 2 

W = wiedza 
T = teorie i zasady  
Z = zjawiska i procesy  

O = organizacja pracy  
N = narzędzia i materiały 

U = umiejętności 

I = informacje 
O = organizacja pracy 
N = narzędzia i materiały 
U = uczenie się i rozwój zawodowy  

K = kompetencje społeczne 
P = przestrzeganie reguł;  
W = współpraca;  

O = odpowiedzialność 

 

TABELA ODNIESIEŃ EFEKTÓW KIERUNKOWYCH   
DO EFEKTÓW OBSZAROWYCH  

Symbol efektu 
kształcenia 

dla kierunku  

Dziennikarstwo i 
komunikacja 
społeczna  

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA  
Po zakończeniu studiów DRUGIEGO  stopnia 

na kierunku DZIENNIKARSTWO i KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, profil 
PRAKTYCZNY, absolwent: 

Odniesienie do 
obszarowych 

efektów 
kształcenia 

WIEDZA 
DiKS2P_W01 Zna w stopniu pogłębionym koncepcje teoretyczne zakresu komunikacji 

społecznej oraz rozumie rozszerzoną terminologię z dziedziny nauk o 

poznaniu i komunikacji społecznej 

P7S_WT 

DiKS2P_W02 Zna specjalistyczne pojęcia z dziedziny nauk społecznych i praktyczne 
zastosowanie wiedzy przy opisie procesów komunikacyjnych.  

P7S_WT/Z 

DiKS2P_W03 Ma rozszerzoną wiedzę z zakresu kulturotwórczej roli mediów i sztuki 

nowomedialnej w jej lokalnym i ogólnym wymiarze oraz społecznych i 
kulturowych uwarunkowań jej oddziaływania   

P7S_WZ 

DiKS2P_W04 Zna wymagania stawiane dziennikarzom i twórcom mediów w zależności 

od kanału przekazu oraz kryteria wymagane w krytycznej analizie 

medialnego materiału symbolicznego  

P7S_WO/N 

DiKS2P_W05 Ma pogłębioną wiedzę z zakresu metod badawczych w dziedzinie 

medioznawstwa oraz z zakresu metod badania opinii publicznej 

diagnozujących oceny odbiorców usług medialnych i ich potrzeb  

P7S_WT/N 

DiKS2P_W06 Ma pogłębioną wiedzę z zakresu twórczego wykorzystania technologii 
mediów stosowaną przy realizacji projektów medialnych w ramach 

studiowanej specjalności  

P7S_WO/N 

DiKS2P_W07 Zna specyfikę pracy dziennikarskiej lub twórcy mediów w ramach 

studiowanej specjalności oraz podstawowe zasady bezpieczeństwa i 
higieny pracy   

P7S_WT/O 

DiKS2P_W08 Ma pogłębioną wiedzę z zakresu nurtów i trendów funkcjonujących w 

kulturze, szczególnie medialnej, oraz ich oddziaływania na rzeczywistość 
społeczną  

P7S_WT/Z 

UMIEJĘTNOŚCI 
DiKS2P_U01 Rozpoznaje poprawnie różne formaty i gatunki medialne, interpretuje ich 

przekaz z uwzględnieniem kontekstu kulturowego i społecznego  
P7S_UI 
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DiKS2P_U02 Potrafi wyszukiwać i segregować informacje, poddawać je krytycznej 

analizie oraz właściwie selekcjonować na potrzeby spójnego 

wewnętrznie projektu medialnego 

P7S_UI 

DiKS2P_U03 Potrafi formułować problemy badawcze i projektować badania 
dobierając odpowiednie metody i narzędzia w celu diagnozy potrzeb 

medialnych odbiorców  

P7S_I/N 

DiKS2P_U04 Projektuje w sposób twórczy przekazy medialne charakterystyczne dla 
studiowanej specjalności uwzględniając specyfikę danego medium oraz 

uwarunkowania recepcji odbiorcy 

P7S_N/U 

DiKS2P_U05 Potrafi stosować porządek normatywny z zakresu ochrony własności 

intelektualnej do praktyki dziennikarskiej, działalności redakcyjnej oraz 
twórczości medialnej 

P7S_UO 

DiKS2P_U06 Potrafi organizować debaty dbając o umożliwienie przedstawienie 

różnych stanowisk i ocen w oparciu o rzeczową argumentację oraz 

konkluzje  

P7S_UO 

DiKS2P_U07 Umie zaplanować strategię dystrybucji produktów medialnych w oparciu 

o działania reklamowe i marketingowe cele uwzględniając odpowiednie 

kanały do ich rozpowszechniania 

P7S_UN 

DiKS2P_U08 Ma umiejętności z języka angielskiego zgodne z wymaganiami 
określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego 

P7S_UK 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
DiKS2P_K01 Uczestniczy w życiu kulturalnym zachowując krytyczną ocenę 

odbieranych treści w oparciu o posiadaną wiedzę merytoryczną  

P7S_KK 

DiKS2P_K02 Potrafi organizować pracę zespołu przy realizacji projektu medialnego 
dzieląc zadania z uwzględnieniem kompetencji i potrzeb członków 

zespołu 

P7S_KO/W  

DiKS2P_K03 Podejmuje role zawodowe z uwzględnieniem potrzeby rozwoju dorobku 

zawodowego oraz z zachowaniem zasad etyki zawodowej 

P7S_KR 

 
 
 


