
 

UCHWAŁA Nr 48/2013 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 27 marca 2013 r. 
 

w sprawie utworzenia kierunku Cultural Communication  
na studiach drugiego stopnia 

 
 
Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo  
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) oraz § 118 ust. 7 Statutu 
Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala się, co następuje: 
 

§ 1.1. Senat Uniwersytetu Wrocławskiego tworzy na Wydziale Nauk Historycznych  
i Pedagogicznych kierunek Cultural Communication (komunikacja kulturowa) na studiach 
drugiego stopnia. 

2. Kształcenie na studiach odbywa się w trybie stacjonarnym i jest prowadzone  
w języku angielskim. 
 

§ 2. Efekty kształcenia dla kierunku studiów Cultural Communication - studia drugiego 
stopnia, profil ogólnoakademicki, obszar kształcenia w zakresie nauk humanistycznych  
- zawiera załącznik do niniejszej uchwały. 

 
§ 3. W związku z § 1 ustala się zasady rekrutacji na stacjonarne studia drugiego stopnia 

(2-letnie magisterskie) rozpoczynające się w roku akademickim 2013/2014 w brzmieniu: 
 
„O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia, studiów 

magisterskich lub równoważnych. Podstawą przyjęcia jest rozmowa kwalifikacyjna, w której 
ocenie będą podlegać kompetencje językowe (30% wagi oceny), wiedza o współczesnej 
kulturze oraz jej dziejach (50% wagi oceny), umiejętność agregowania i analizy informacji 
(20% wagi oceny). Podstawą przyjęcia będzie lista rankingowa według uzyskanych punktów w 
ustalonym limicie przyjęć.”. 

 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 

Przewodniczący Senatu 
Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
 
 

prof. dr hab. Marek Bojarski 
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Załącznik do Uchwały Nr 48/2013 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 27 marca 2013 r. 
 

Nazwa wydziału: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
Nazwa kierunku studiów: Cultural Communication 
Obszar kształcenia w zakresie: nauk humanistycznych 
Dziedzina: nauki humanistyczne 
Dyscyplina: archeologia, historia, historia sztuki, kulturoznawstwo 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki  

Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów  
Cultural Communication. 

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku 
Cultural Communication absolwent: 

Odniesienie 
do efektów 
kształcenia  
w obszarze 
(obszarach) 

WIEDZA 

K_W01 zna szczegółowe metody przekazu informacji jako elementu 
działalności propagandowej w konkretnych uwarunkowaniach 
społecznych i politycznych 

H2A_W01 
H2A_W04 

K_W02 posiada pogłębioną wiedzę na temat reguł komunikacji z pomocą 
symboli i artefaktów istotnych dla konkretnych kultur, z którymi są 
związane podmioty aktów komunikacyjnych 

H2A_W02 
H2A_W07 
H2A_W08 

K_W03 zna podstawy prawne i zwyczajowe zasady funkcjonowania 
współczesnych wspólnot politycznych Europy i USA 

H2A_W05 

K_W04 posiada wiedzę o mechanizmach oddziaływania rządów na opinię 
społeczną w celu przekonania obywateli do podjęcia konkretnych 
decyzji politycznych 

H2A_W09 

K_W05 zna konkretne realizacje komunikacji kulturowej dotyczącej 
zasadniczych linii polityki USA i najważniejszych krajów 
europejskich  

H2A_W10 

K_W06 posiada szczegółową, usystematyzowaną wiedzę dotyczącą sposobu 
funkcjonowania kultury popularnej w USA i mechanizmów jej 
aplikowania do innych kultur 

H2A_W04 
H2A_W10 

K_W07 posiada wiedzę o kształtowaniu lokalnego pejzażu kulturowego 
poprzez transmisję szerszych mód kulturowych w zakresie formy 
wyrazu, ale też treści, odwołując się do lokalnych kontekstów z 
Europy Środkowej 

H2A_W01 
H2A_W03 

K_W08 wie, w jaki sposób przebiega komunikacja kulturowa w obrębie 
społeczeństwa wieloetnicznego o silnym, jednoczącym je poczuciu 
dumy narodowej 

H2A_W06 

K_W09 posiada wiedzę o sposobach manipulowania stereotypami 
etnicznymi do celów politycznych zarówno w społecznościach 
wieloetnicznych, jak i pozbawionych różnorodności etnicznej 

H2A_W07 

K_W10 posiada wiedzę o oddziaływaniu komunikacji kulturowej na 
społeczności lokalne w celu rewitalizacji obszarów zdegradowanych 

H2A_W04 
H2A_W06 

K_W11 zna przykłady i mechanizmy wykorzystywania instytucji 
edukacyjnych do celów politycznych 

 

H2A_W10 
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K_W12 zna regionalne zróżnicowanie krajów europejskich i USA, jego 
genezę i konsekwencje polityczne i społeczne 

H2A_W05 

K_W13 posiada szczegółową wiedzę o symbolicznych formach komunikacji 
w obrębie społeczności o europejskiej formacji kulturowej 

H2A_W02 
H2A_W08 
H2A_W09 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 umie dokonywać krytycznej analizy komunikatów formułowanych 
na użytek społeczności przez organy władzy określając ich 
szczegółowy cel z punktu widzenia nadawcy oraz miejsce w 
strukturze komunikacji prowadzącej do pożądanego przez nadawcę 
stanu życia politycznego 

H2A_U01 
H2A_U07 

K_U02 potrafi zidentyfikować konkretne mechanizmy i struktury treści 
mające cele perswazyjne w aktach komunikacyjnych między 
organami władzy a społecznością poddaną tejże władzy 

H2A_U04 

K_U03 umie określić szczegółowy przebieg procesów historycznych 
wpływających na wykształcenie się specyficznego języka 
komunikacji kulturowej w Europie i USA 

H2A_U06 
H2A_U11 

K_U04 potrafi przygotowywać oparte o szeroki, interdyscyplinarny 
warsztat badawczy teoretyczne analizy konkretnych problemów 
komunikacyjnych i sformułować syntetyzujące uogólnienia w 
odniesieniu do porównywalnych przypadków 

H2A_U01 
H2A_U05 
H2A_U08 
H2A_U09 

K_U05 umie usprawnić przebieg komunikacji między grupami o 
zróżnicowanych formacjach kulturowych identyfikując tematy 
sporne lub odmiennie rozumiane i formułując komunikaty 
zawierający klarowny dla wszystkich zaangażowanych stron opis 
przedmiotu komunikacji 

H2A_U08 

K_U06 posiada umiejętność identyfikacji kluczowych stereotypów 
etnicznych decydujących o treści komunikacji między 
społecznościami 

H2A_U05 
H2A_U07 

K_U07 umie wskazać ciągi przyczynowo-skutkowe w perspektywie 
chronologicznej w odniesieniu do trwałych schematów komunikacji 
w obrębie konkretnych grup społecznych  

H2A_U02 
H2A_U09 

K_U08 umie określić przesłanki historyczne i polityczne doboru tematów 
komunikacji kulturalnej w obrębie  społeczności europejskich i 
północnoamerykańskiej 

H2A_U03 

K_U09 umie wskazać podobieństwa i różnice w komunikacji kulturowej w 
Europie i USA oraz określić ich genezę w kontekście procesów 
historycznych kształtujących społeczeństwa 

H2A_U02 

K_U10 potrafi skonstruować i zaprezentować wyraźnie ustrukturalizowane, 
obszerne wypowiedzi ustne wyczerpujące cechy komunikatów o 
charakterze perswazyjnym w kontekście kulturowym europejskim i 
północnoeuropejskim 

H2A_U03 
H2A_U06 
H2A_U10 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 jest świadomy wieloznacznego charakteru komunikacji kulturowej i 
kluczowego znaczenia zrozumienia celów i przedmiotu komunikacji 
różnych grup społecznych, szczególnie w kontekście realiów życia 
politycznego 

H2A_K04 
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K_K02 angażuje się w życie polityczne i społeczne wspierając 
rozwiązywanie konfliktów związanych z niewłaściwym odczytaniem 
komunikatów sformułowanych z pomocą kodów właściwych dla 
odmiennych kultur 

H2A_K02 

K_K03 akcentuje znaczenie konieczności stałego i pogłębionego 
poznawania odmiennych kultur, wskazując na ich historyczną 
zmienność jako czynnik uniemożliwiający formułowanie stałych 
zasad komunikacji międzykulturowej 

H2A_K01 
H2A_K05 

K_K04 jest przekonany o znaczeniu dialogu międzykulturowego jako 
narzędzia formującego otwartą postawę poznawczą, kluczową dla 
elastycznego funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego  

H2A_K03 
H2A_K06 

K_K05 jest przekonany o konieczności prowadzenia akcji edukacyjnych 
wśród członków społeczności lokalnych definiujących ich 
zróżnicowany kulturowo charakter i ułatwiających mobilność 
społeczną 

H2A_K05 
H2A_K06 

K_K06 podkreśla kluczowe znaczenie szerokiej wiedzy decydentów sfery 
politycznej o kulturze różnych społeczności jako czynnika 
niezbędnego dla odpowiedzialnego formułowania polityki 
kształtującej miejsce wspólnot narodowych i regionalnych we 
współczesnym, wielokulturowym świecie 

H2A_K03 

 
 
objaśnienie oznaczeń: 

K (przed podkreśleniem) - kierunkowe efekty kształcenia 
W - kategoria wiedzy 
U - kategoria umiejętności 
K (po podkreśleniu) - kategoria kompetencji społecznych 
01, 02, 03 i kolejne - numer efektu kształcenia 
H - obszar kształcenia w zakresie nauk humanistycznych 
2 - studia drugiego stopnia 
A - profil ogólnoakademicki 
 


