
 

UCHWAŁA NR 144/2020 
SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 21 października 2020 r. 
 

w sprawie programu Studiów Podyplomowych Dziennikarstwa i Public Relations 
 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (Dz. U. 2020 poz. 85, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:  
 

§ 1. Senat Uniwersytetu Wrocławskiego ustala program Studiów Podyplomowych 
Dziennikarstwa i Public Relations od roku akademickiego 2020/2021 w brzmieniu określonym  
w załączniku do uchwały.   

  
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia  

1 października 2020 r. 
 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Senatu UWr 
Rektor: prof. P. Wiszewski 

 
 

 
 
 
 



1 

Załącznik do uchwały Nr 144/2020 Senatu Uniwersytetu  
Wrocławskiego z dnia 21 października 2020 r. 

 
 

Program Studiów Podyplomowych Dziennikarstwa i Public Relations 
 

specjalność: Public Relations 
 

Program Studiów trwa 2 semestry nauki i zakłada 180 godzin zajęć. 
Łączna liczba punktów ECTS: 45 

 
Semestr I 

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba 
godzin Forma zajęć Forma 

zaliczenia 
Punkty 
ECTS 

1. PR jako forma komunikowania społecznego 6 wykłady egzamin 2 

2. Internet PR  6 konwersatoria zaliczenie 
na ocenę 1 

3. System medialny 6 wykłady egzamin 2 

4. Marketing relacyjny 8 warsztaty zaliczenie 
na ocenę 1 

5. Monitoring mediów 8 konwersatoria zaliczenie 
na ocenę 1 

6. Wizerunek marki 10 warsztaty zaliczenie 
na ocenę 2 

7. Redagowanie tekstów PR i narzędzia PR 12 warsztaty zaliczenie 
na ocenę 2 

8. Zarządzanie sytuacją kryzysową 8 konwersatoria zaliczenie 
na ocenę 1 

9. Zarządzanie agencją PR 8 warsztaty zaliczenie 
na ocenę 1 

10. Psychologia PR i reklamy  8 konwersatoria zaliczenie 
na ocenę 2 

Razem 15 

 
Semestr II 

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba 
godzin Forma zajęć Forma 

zaliczenia 
Punkty 
ECTS 

1. Corporate Identity 16 konwersatoria zaliczenie 
na ocenę 4 

2. Techniki wystąpień publicznych 12 warsztaty zaliczenie 
na ocenę 2 

3. Metody badań mediów i wizerunku 14 warsztaty zaliczenie 
na ocenę 3 

4. Prawo prasowe i autorskie 6 konwersatoria zaliczenie 
na ocenę 2 

5. Internal Relations 8 konwersatoria zaliczenie 
na ocenę 3 

6. Rzecznictwo prasowe 10 konwersatoria zaliczenie 
na ocenę 3 

7. Planowanie kampanii PR 10 warsztaty zaliczenie 
na ocenę 4 

8. Trening interpersonalny 8 warsztaty zaliczenie 
na ocenę 3 

9. CSR  8 konwersatoria zaliczenie 
na ocenę 3 

10. Profesjonalna etyka PR  8 konwersatoria zaliczenie 
na ocenę 3 

Razem 30 
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specjalność: dziennikarstwo 
 

Program Studiów trwa 2 semestry nauki i zakłada 180 godzin zajęć. 
Łączna liczba punktów ECTS: 45 

 
Semestr I 

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba 
godzin Forma zajęć Forma 

zaliczenia 
Punkty 
ECTS 

1. Prawo prasowe i prawo PR 6 konwersatoria zaliczenie na 
ocenę 2 

2. Profesjonalna etyka dziennikarska  i 
Public Relations 6 konwersatoria zaliczenie na 

ocenę 1 

3. Dziennikarstwo śledcze 6 konwersatoria zaliczenie na 
ocenę 2 

4. Język wypowiedzi dziennikarskiej 8 warsztaty zaliczenie na 
ocenę 1 

5. Warsztat z kamerą i mikrofonem 8 konwersatoria zaliczenie 
na ocenę 1 

6. Warsztat dziennikarski 10 warsztaty zaliczenie 
na ocenę 2 

7. Techniki wystąpień publicznych 12 warsztaty zaliczenie 
na ocenę 2 

8. Myślenie i działanie twórcze 8 konwersatoria zaliczenie 
na ocenę 2 

9. Rzecznictwo prasowe 8 warsztaty zaliczenie 
na ocenę 1 

10. Trening interpersonalny 8 konwersatoria zaliczenie 
na ocenę 1 

Razem: 15 

 
Semestr II 

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba 
godzin Forma zajęć Forma 

zaliczenia 
Punkty 
ECTS 

1. System medialny 8 konwersatoria zaliczenie 
na ocenę 4 

2. Internet PR i dziennikarstwo internetowe 12 warsztaty zaliczenie 
na ocenę 2 

3. Źródła informacji dziennikarskiej 14 warsztaty zaliczenie 
na ocenę 3 

4. Dziennikarstwo publicystyczne 6 konwersatoria zaliczenie 
na ocenę 2 

5. Warsztat reportażu 8 konwersatoria zaliczenie 
na ocenę 3 

6. Event Management 6 konwersatoria zaliczenie 
na ocenę 3 

7. Warsztat fotograficzny 10 warsztaty zaliczenie 
na ocenę 2 

8. Creative Writing 14 warsztaty zaliczenie 
na ocenę 4 

9. Realizacja dźwięku i obrazu 8 konwersatoria zaliczenie 
na ocenę 3 

10. Metody badań mediów i wizerunku 14 konwersatoria zaliczenie 
na ocenę 4 

Razem: 30 
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OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 
 

Wydział Filologiczny 
Studia Podyplomowe Dziennikarstwa i Public Relations                                                                  
Poziom kwalifikacji cząstkowej: 7 

Kod efektu 
uczenia się dla 

studiów 
podyplomowych 

Efekty uczenia się  

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego 
stopnia PRK 

WIEDZA 

SP_W01 ma wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk o komunikacji społecznej i 
mediach oraz aksjologii komunikacji;  P7S_WG 

SP_W02 zna terminologię nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz 
aksjologii komunikacji;  P7S_WG 

SP_W03 

ma uporządkowaną wiedzę ogólną (obejmującą terminologię, 
teorię i metodologię) z zakresu nauk o komunikacji społecznej i 
mediach oraz teoretycznych aspektów profesjonalnego 
komunikowania w sferze publicznej; 

P7S_WG 

SP_W04 ma pogłębioną wiedzę szczegółową w zakresie wybranej tematyki 
dotyczącej nauk o komunikacji społecznej i mediach; P7S_WG 

SP_W05 

zna i rozumie rozwinięte metody analizy, interpretacji, 
wartościowania i problematyzowania różnych wytworów kultury 
oraz teoretycznych aspektów profesjonalnego komunikowania 
symbolicznego w sferze publicznej (w tym zwłaszcza metody 
analizy i interpretacji: symbolicznych efektów zachowań 
komunikacyjnych, tekstów kultury, przekazów medialnych: 
dziennikarskich i wizerunkowych, symbolicznych elementów 
systemów samoregulacji sfery profesjonalnej komunikacji 
publicznej); 

P7S_WG 

SP_W06 

zna i rozumie ekonomiczne, prawne, etyczne i inne 
uwarunkowania różnych rodzajów działalności zawodowej 
związanych z kierunkiem studiów; zna i rozumie pojęcia i zasady 
z zakresu prawa autorskiego i konieczność zarządzania zasobami 
własności intelektualnej; 

P7S_WK 

SP_W07 
zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji; 
potrafi wskazać ich kontekst, uwarunkowania i skutki na 
przykładzie zjawisk z zakresu studiowanych dyscyplin; 

P7S_WK 

UMIEJĘTNOŚCI 

SP_U01 
potrafi zbudować, zarówno ustnie, jak i na piśmie, spójny wywód o 
charakterze argumentacyjnym, odwołując się do własnych i 
cudzych poglądów; 

P7S_UW 
P7S_UK 

SP_U02 potrafi zbudować wypowiedź pisemną o charakterze naukowym; P7S_UW 
P7S_UK 

SP_U03 

posiada umiejętności badawcze (obejmujące analizę prac innych 
autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i 
konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację 
wyników) pozwalające na rozwiązywanie typowych problemów 
teoretycznych w obrębie teorii komunikowania masowego oraz 
profesjonalnego komunikowania w sferze publicznej (zwłaszcza w 
zakresie komunikacji wizerunkowej), a także umiejętności 
rozwiązywanie typowych zadań praktycznych związanych z 
komunikacją interpersonalną i medialną, dziennikarstwem oraz 
innym formami profesjonalnego komunikowania w sferze 
publicznej; 

P7S_UW 
P7S_UK 

SP_U04 
potrafi porozumiewać się w kwestiach szczegółowych ze 
zróżnicowanymi kręgami odbiorców, w tym ze specjalistami w 
zakresie wybranej specjalności;  

P7S_UK 

SP_U05 
potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i 
integrować informacje z różnych źródeł oraz formułować na tej 
podstawie krytyczne sądy;  

P7S_UW 
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SP_U06 

potrafi celowo i skutecznie zastosować w sytuacjach zawodowych 
zdobyte umiejętności; potrafi efektywnie dostosować i 
modyfikować wiedzę i umiejętności do potrzeb zawodowych 
(analizować problemy oraz rozwiązywać zadania o charakterze 
praktycznym);  

P7S_UU 

SP_U07 potrafi zorganizować pracę zespołu, współdziałać w nim i 
sprawnie nim kierować; P7S_UO 

SP_U08 

potrafi gospodarować czasem i realizować w wyznaczonych 
terminach, samodzielnie lub w zespole, określone zadania; potrafi 
dokonać wyboru optymalnego rozwiązania i skutecznie przekonać 
do swoich racji; jest odpowiedzialny za wyniki uzyskane w pracy 
zespołowej; 

P7S_UO 
P7S_UU 

SP_U09 

potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych 
rodzajów tekstów i wytworów kultury materialnej stosując 
oryginalne podejścia, uwzględniające nowe osiągnięcia 
humanistyki  

P7S_UW 
P7S_UK 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

SP_K01 
jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych 
treści; uznaje znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów 
poznawczych i praktycznych; 

P7S_KK 

SP_K02 ma świadomość znaczenia zasad etyki zawodowej i uczciwości 
intelektualnej w działaniach własnych i innych osób;  P7S_KO 

SP_K03 

ma pogłębioną świadomość znaczenia nauk społecznych i 
humanistycznych dla utrzymania i rozwoju więzi społecznej na 
różnych poziomach; jest gotów do wypełniania zobowiązań 
społecznych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz 
środowiska społecznego, interesu publicznego; 

P7S_KO 

SP_K04 

jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, do 
współpracy i współdziałania, negocjacji, posługiwania się 
metodami i narzędziami zarządzania własną ścieżką kariery 
zawodowej; 

P7S_KO 

SP_K05 
jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, z 
uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, w tym 
rozwijania dorobku zawodu i podtrzymywania jego etosu. 

P7S_KR 

 
 

 
 

 


