
 

UCHWAŁA NR 2/2019 
SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 23 stycznia 2019 r. 
 

w sprawie utworzenia kierunku Global Communication  
na poziomie studiów drugiego stopnia 

 
Na podstawie § 118 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, w związku z art. 205 ust. 4 
ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1669) oraz art. 28 ust. 1 pkt 10 i art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 
2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668, z późn. zm.) uchwala 
się, co następuje:     
 

§ 1.1. Senat Uniwersytetu Wrocławskiego tworzy kierunek Global Communication 
(komunikowanie globalne) na poziomie studiów drugiego stopnia. 

2. Studia na kierunku Global Communication prowadzone są w języku angielskim. 
3. Efekty kształcenia dla kierunku studiów Global Communication – studia drugiego 

stopnia, profil ogólnoakademicki, obszar kształcenia w zakresie nauk społecznych, dziedzina 
nauk społecznych i nauk ekonomicznych – zawiera załącznik do niniejszej uchwały. 

 
§ 2.1. Pierwsza rekrutacja na studia, o których mowa w § 1 w formie stacjonarnej, 

zostanie przeprowadzona na rok akademicki 2019/2020 na zasadach określonych w ust. 2. 
2. Ustala się zasady i tryb rekrutacji na kierunek Global Communication w brzmieniu: 

Kierunek studiów: GLOBAL COMMUNICATION 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia w języku angielskim (2-letnie magisterskie) 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarna 
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych 

DYPLOM POLSKI I DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ 
Warunkiem przyjęcia na studia jest: 
a) posiadanie dyplomu ukończenia studiów uprawniającego do podjęcia studiów;  
b) przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego minimum na 

poziomie B2 w skali Rady Europy. Potwierdzeniem znajomości języka angielskiego jest: 
 zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku 

angielskim wydane przez Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego Uniwersytetu 
Wrocławskiego na poziomie B2, 

 zaświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie B2 wydane przez Studium 
Intensywnej Nauki Języka Angielskiego Uniwersytetu Wrocławskiego lub Studium 
Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego, 

 certyfikat językowy (np. FCE, TOEFL, IELTS 5,5 – 6,0, BEC Vantage)  lub inne równoważne 
międzynarodowe certyfikaty, honorowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego lub Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UWr., wymienione w linku: 
http://spnjo.uni.wroc.pl/uploads/Zwolnienie-z-lektoratu/cert_zwaln_en.pdf. 

Z obowiązku przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego 
zwolnieni są kandydaci: 
 dla których język angielski był językiem wykładowym w ukończonej szkole średniej lub na 

ukończonych studiach, 
 dla których język angielski jest językiem ojczystym, 
 którzy zdali maturę z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym co najmniej na 80%, 
 którzy w trakcie studiów zdali egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 i jest on 

wykazany w suplemencie do dyplomu; 
c) pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego (dotyczy tylko dyplomu  

uzyskanego za granicą). 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
Przewodniczący Senatu UWr 

Rektor: prof. A. Jezierski 
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Załącznik do uchwały Nr 2/2019 Senatu Uniwersytetu  
Wrocławskiego z dnia 23 stycznia 2019 r. 

 
Wydział: Wydział Nauk Społecznych 
Kierunek studiów: Global Communication 
Obszar kształcenia w zakresie: nauk społecznych 
Dziedzina nauki: nauki społeczne i nauki ekonomiczne.  
Dyscyplina naukowe: nauki o polityce, nauka o mediach, ekonomia. 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia 
Poziom kwalifikacji: 7 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Kod efektu 
kształcenia 
dla kierunku 

studiów 

Efekty kształcenia dla kierunku studiów 
Global Communication. 

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku  
Global Communication 

 absolwent:  

Odniesienie do 
efektów kształcenia 

drugiego stopnia PRK 
z uwzględnieniem 

efektów właściwych 
dla obszaru nauk 

społecznych 

WIEDZA 

K_W01 reguły funkcjonowania mediów i  logikę komunikowania 
globalnego, a zwłaszcza zależności między mediami, polityką 
i biznesem w środowisku międzynarodowym 

P7S_WG 

K_W02 teorie i metody stosunków międzynarodowych i nauk o 
mediach i komunikowaniu i ich zastosowanie do analizy 
komunikowania globalnego i problemów globalnych 

P7S_WG 
P7S_WK 

K_W03 ujęcia interdyscyplinarne w naukach społecznych, na 
przykładzie analizy mediów w stosunkach międzynarodowych 

P7S_WG 
P7S_WK 

K_W04 ekonomiczny i prawny kontekst funkcjonowania mediów 
globalnych 

P7S_WG 

K_W05 bariery w komunikowaniu międzynarodowym i 
międzykulturowym, ich wpływ na powstawanie konfliktów 
społecznych oraz sposoby ujawniania i rozwiązywania tychże 
konfliktów 

P7S_WG 
P7S_WK 

K_W06 zasady regulacji działalności mediów na poziomie globalnym, 
regionalnym, narodowym i lokalnym 

P7S_WG 

K_W07 związki między prawami człowieka a prawem do informacji i 
wolnością prasy (mediów), znaczenie praw autorskich i ich 
ochrony 

P7S_WG 
P7S_WK 

K_W08 różnice w efektach działania narzędzi miękkiej i twardej siły w 
stosunkach międzynarodowych 

P7S_WG 
 

K_W09 zasady tworzenia kampanii komunikacyjnych w środowisku 
międzynarodowym i międzykulturowym 

P7S_WG 

K_W10 metody analizy mediów oraz badań opinii publicznej P7S_WG 

UMIEJĘTNOŚCI  

K_U01 na podstawie pozyskanej wiedzy rozpoznawać i analizować 
problemy globalne w ich wymiarze komunikacyjnym 

P7S_UW 

K_U02 analizować relacje między mediami, polityką i biznesem w 
wymiarze międzynarodowym 

P7S_UW 

K_U03 przygotować strategię kampanii komunikacyjnej, w tym 
wstępną strategię kampanii dyplomacji publicznej; 
zaplanować podział zadań w kampaniach komunikacyjnych i 
kierować nimi 

P7S_UW 
P7S_UO 

K_U04 przygotować plan badań niezbędnych dla stworzenia 
kampanii komunikacyjnych i kierować przeprowadzeniem 
takich badań 

P7S_UW 
P7S_UO 
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K_U05 weryfikować źródła informacji i rozpoznawać informacje 
nieprawdziwe; dzielić się umiejętnościami weryfikacji 
informacji i ich źródeł 

P7S_UW 
P7S_UU 

K_U06 prezentować własne projekty w sposób komunikatywny i 
przekonujący, w wersji pisemnej i ustnej 

P7S_UW 
P7S_UK 

K_U07 przygotować i przedstawić plan badań naukowych, w tym 
hipotezy i założenia badawcze oraz dobrać metody, 
niezbędne do weryfikacji hipotez, łącząc metody nauk o 
polityce i nauk o mediach 

P7S_UW 

K_U08 posługiwać się pojęciami nauk społecznych w języku 
angielskim w mowie i piśmie oraz posługiwać się językiem 
polskim na poziomie B2 

P7S_UK 

K_U09 zaplanować i wybrać plany dokształcenia i dalszego 
kształcenia oraz organizować plany dokształcenia dla 
członków zespołów, którymi kieruje 

P7S_UU 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 wykorzystania wiedzy dla krytycznej oceny faktów, zjawisk i 
koncepcji i ich znaczenia społecznego, a zwłaszcza dla oceny 
społecznej relewancji mediów 

P7S_KK 

K_K02 rozpoznawania różnic między wiedzą naukową a potoczną P7S_KK 
P7S_KR 

K_K03 rozpoznania znaczenia elementów racjonalnych i 
emocjonalnych w komunikowaniu 

P7S_KK 
P7S_KR 

K_K04 zmierzenia się z dylematami etycznymi i moralnymi, ich 
konsekwencjami prawnymi w pracy zawodowej i w otoczeniu 
społecznym  

P7S_KO 
P7S_KR 

K_K05 podejmowania działań na rzecz pozytywnego rozwoju 
środowiska, w którym funkcjonuje, identyfikowania jego 
problemów, w tym barier komunikacyjnych i przezwyciężania 
ich 

P7S_KO 
P7S_KR 

K_K06 tworzenia zespołów i kierowania zespołami prowadzącymi 
kampanie komunikacyjne i badania nad mediami 

P7S_KK 
P7S_KO 

K_K07 refleksji nad znaczeniem barier kulturowych w 
komunikowaniu, zwłaszcza w sytuacjach konfliktowych i 
przyczyniania się do rozwiązania tychże, zgodnie z  interesem 
społecznym 

P7S_KO 

 
 


