
 

 

UCHWAŁA NR 2/2022 
SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 26 stycznia 2022 r. 
 

w sprawie programu studiów dla kierunku Global Communication  
na poziomie studiów drugiego stopnia 

 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (Dz. U. 2021 poz. 478, z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Senat Uniwersytetu Wrocławskiego ustala program studiów dla kierunku Global 
Communication na poziomie studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla cykli 
kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2022/2023 w brzmieniu określonym  
w załączniku do niniejszej uchwały.  
 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 
 
 
 

Przewodniczący Senatu UWr 
Rektor: prof. P. Wiszewski 
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Załącznik do uchwały Nr 2/2022 Senatu Uniwersytetu  
Wrocławskiego z dnia 26 stycznia 2022 r. 

 
PROGRAM STUDIÓW: GLOBAL COMMUNICATION (KOMUNIKOWANIE GLOBALNE), STUDIA II STOPNIA STACJONARNE 

 
Rok I/ first year 
W/L: wykład/lecture; ĆW/S: ćwiczenia/ seminar; Inne/other: seminaria/ MA seminar, warsztaty/workshops, konwersatoria/seminars;  
E: egzamin/examination; Z: zaliczenie/ subject completion. 
   Semestr I/ First term Semestr II/ Second term 
PRZEDMIOT/Course ECTS FORMA  

ZALICZENIA/
FORM OF 
COMPLETION

LICZBA GODZIN / HOURS LICZBA GODZIN/ HOURS 
W/L ĆW/S INNE/ 

OTHER
RAZEM/ 
SUM 

W/L/ ĆW/S INNE/ 
OTHER

RAZEM/ 
SUM 

Teoria mediów i 
komunikowania/ Theory of 
Media and Communication  

5 E 30 - - 30 - - - - 

Stosunki międzynarodowe/ 
International Relations   
 

5 E 15 15 - 30 - - - - 

Marketing/ Marketing 5 E 15 15 - 30     
Pisanie kreatywne/ 
Creative Writing 

4 Z - - 30 30 - - - - 

Komunikacja międzykulturowa/ 
Intercultural Communication 

5 Z 15 15 - 30 - - - - 

Wprowadzenie do socjologii 
mediów/Introduction to 
Sociology of Media  

4 Z - 30 - 30 - - - - 

Język polski/ Course in Polish 5 

(01 /5) 

 

Z     /   E - 30 - 30 - 30 - 30 

Język obcy dla studentów 
znających język polski 

4 E - - - - - 60 - 60 

 
1 W semestrze pierwszym studenci nie otrzymują ECTS, gdyż zajęcia z języka polskiego są modułem dwusemestralnym. In the first semester students don’t get any ECTS, 
as the course is a two-semester-module.  
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Wprowadzenie do public 
relations/ Introduction to 
Public Relations 

5 E - - - - 30 - - 30 

Analiza mediów/ Media 
Analysis 

4 Z - - - - - - 30 30 

Interdyscyplinarne metody 
badawcze/Interdisciplinary 
Research Methods 

4 Z - - - - - - 30 30 

Biznes globalny/ Global 
Business 

5 E     30 - - 30 

Seminarium magisterskie/ MA 
seminar(jedno do wyboru z 
oferty/elective from the offer) 

3 Z - - - - - - 16 16 

Dwa z kursów poniżej/ Two 
from the list below: 

 

Komunikacja polityczna/ 
Political Communication 
 
Media i konflikty; 
międzynarodowe/ Media and 
International Conflicts; 
 
Komunikacja online/Online 
Communication 

 
4 

 
Z 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
30 

 
 
- 

 
30 

4 
 

Z - - - - - 30 - 30 

4 Z - - - - - - 30 30 

Razem/sum 61 (62) 
28/33(34) 
 

6 E (3/3)  
8 lub 9 Z (3 
lub 4/5) 

75 75 
lub 
105 

30 180 lub 
210 

60 90 
lub 
120* 

106* 256* 
lub 226 

                                                                        436 godzin/hours (210/226 lub/or 180/256*) 
Objaśnienia: kursywą zaznaczono przedmioty do wyboru/ optional courses in italics. 
*W tym przedmioty do wyboru oraz język polski (60 godzin 5 ECTS) oraz języki obce dla studentów polskojęzycznych (60 godzin i 4 ECTS)/ Including 
optional courses, Polish for foreigners (60 hours, 5 ECTS) and foreign languages for Polish speaking students (60 hours and 4 ECTS). 
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Rok II/ second year 

W/L: wykład/lecture; ĆW/S: ćwiczenia/ seminar; Inne/other: seminaria/ MA seminar, warsztaty/workshops, konwersatoria/seminars; E: 
egzamin/examination; Z: zaliczenie/ subject completion. 
   Semestr III/ Third term Semestr IV/ Fourth term 
PRZEDMIOT/Course ECTS FORMA  

ZALICZENIA/
FORM OF 
COMPLETION

LICZBA GODZIN / HOURS LICZBA GODZIN/ HOURS 
W/L ĆW/S INNE/ 

OTHER
RAZEM/ 
SUM 

W/L/ ĆW/S INNE/ 
OTHER

RAZEM/
SUM 

Globalne media i 
komunikowanie/Global Media 
and Communication 
 

5 E 30 - - 30 - - - - 

Trening public relations/ Public 
Relations Training  

5 Z - - 30 30 - - - - 

Etyka komunikacji/ Ethics of 
Communication 

5 E 15 15 - 30 - - - - 

Prawo mediów i prawa 
człowieka/ Media Law and 
Human Rights 

4 Z - 30 - 30 - - - - 

Seminarium magisterskie/ MA 
Seminar 

6/20 Z - - 30 30 - - 30 30 

Dwa z przedmiotów poniżej/ 
And two from the list below:  

 

Migracje jako problem 
globalny/ Migration as a Global 
Issue 

4 Z - 30 - 30 - - - - 

Komunikacja dla rozwoju/  
Communication for 
Development 

4 Z 15 15 - 30 - - - - 

Dyplomacja publiczna i 
kulturalna/ Public and Cultural 
Diplomacy 

4 Z - - 30 30 - - - - 

Zimna Wojna i proces 
transformacji w Europie 

4 Z - 30 - 30 - - - - 
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Środkowo-Wschodniej/ Cold 
War and Process of 
Transformation in Central-
Eastern Europe 

Dwa z przedmiotów poniżej/ 
And two from the list below: 

 

Kształtowanie marki 
inteligentnych miast/ Branding 
Smart Cities 

 

4 

 

Z 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

30 

 

- 

 

30 

Protokół dyplomatyczny/ 
Diplomatic Protokol  

4 Z - - - - - 30 - 30 

Sztuka negocjacji/ The Art of 
Negotiation 

4 Z - - - - -  30 30 

Komunikacja online/Online 
Communication 

4 Z - - - - - - 30 30 

Razem/sum 61 
(33/28) 

2 E (2/0) 

8 Z (5/3) 

60* 120* 90* 210  60* 90* 90 

Objaśnienia: kursywą zaznaczono przedmioty do wyboru/ Optional courses in italics.* W tym przedmioty do wyboru/Including optional courses.  
300 godzin/hours (210/90) 61 ECTS (33/28) 

Rok I i II/first and second year in sum: 736 godzin/hours, 122 (lub/or 123) ECTS 
 
Dyscyplina nauki o polityce i administracji/Discipline Political Science and Public Administration (godzin/hours; ECTS): 72,25/122 ECTS: 60 % 
Dyscyplina nauki o komunikacji społecznej i mediach/ Discipline: Communication and Media Studies(godzin/hours; ECTS): Teoria mediów i 
komunikowania/Theory of Media and Communication (30; 5 ECTS ), Komunikacja międzykulturowa/ Intercultural Communication (30; 5 ECTS); 
Wprowadzenie do Socjologii Mediów/Introduction to Sociology of Media (30; 4 ECTS); Analiza mediów/ Media Analysis (30, 4 ECTS), Wprowadzenie do 
public relations/ Introduction to Public Relations (30, 5 ECTS), Globalne Media i Komunikowanie/ Global Media and Communication (15/30; 2,5/5 ECTS); 
Trening public relations/ Public Relations Training (30, 5 ECTS), Seminarium magisterskie/ MA seminar (19/76; 7,25/29 ECTS); Komunikacja online/ 
Online Communication (30, 2/4 ECTS): ECTS suma/sum: 39,75 ECTS/122 ECTS=32 %  
Dyscyplina ekonomia i finanse/Discipline: Economics and Finance (godzin/hours; ECTS): Globalny biznes/ Global Business (30, 5 ECTS): 5 ECTS/122 
ECTS= 4 % 
Dyscyplina filozofia (godzin/hours; ECTS): Ethics of Communication (30, 5 ECTS): 5 ECTS/122 ECTS= 4% 
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Wskaźniki ECTS 

Liczba punktów ECTS 
niezbędna do uzyskania 
kwalifikacji. 

122 

Łączna liczba punktów ECTS, 
które student musi uzyskać 
na zajęciach wymagających 
bezpośredniego udziału 
nauczycieli akademickich. 

122 

Liczba punktów ECTS,  którą 
student musi uzyskać w 
ramach zajęć z obszaru nauk 
humanistycznych i 
społecznych. 

122 

Liczba punktów ECTS, którą 
student musi uzyskać w 
ramach zajęć z języka 
obcego (język polski dla 
cudzoziemców, inny do 
wyboru dla Polaków, 
studiujących po angielsku). 

5 (4) 

Liczba punktów ECTS, którą 
student musi uzyskać 
realizując moduły kształcenia 
na zajęciach 
ogólnouczelnianych 
(lektoraty). 

5 (4) 

Wymiar praktyki zawodowej i 
liczba punktów ECTS 
przypisanych praktykom 

Program nie przewiduje odbywania 
obowiązkowych praktyk. 
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określonym w programie 
kształcenia. 

Procentowy udział liczby 
punktów ECTS dla programu 
przypisanego do więcej niż 
jednej dyscypliny.  

Nauki o polityce i administracji: 60 %; nauka o 
komunikacji społecznej i mediach: 32%; 
ekonomia i finanse: 4%, filozofia: 4%. 

Procentowy udział 
poszczególnych dyscyplin, do 
których odnoszą się efekty 
uczenia. Suma udziałów musi 
być równa 100%. 

Nauki o polityce i administracji: 60 %; nauka o 
komunikacji społecznej i mediach: 32%; 
ekonomia i finanse: 4%, filozofia: 4%. 
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OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW/DESCRIPITION OF THE LEARNING OUTCOMES 

Kierunek studiów: Global Communication (Komunikowanie globalne)  
Dyscyplina naukowa/Discipline: nauki o polityce i administracji/Political Science and Public Administration  (60%) 
Dyscyplina naukowa /Discipline: nauki o komunikacji społecznej i mediach/ Communication and Media Studies  (32%) 
Dyscyplina naukowa /Discipline: ekonomia i finanse/ Economics and Finance  (4%) 
Dyscyplina naukowa /Discipline: filozofia/ philosophy (4%) 
Poziom kształcenia/ Level of education: studia drugiego stopnia/ MA studies (second-cycle) 
Poziom kwalifikacji/ Qualification level: 7 
Profil kształcenia/ Education Profile: ogólnoakademicki/ general academic 
Tytuł zawodowy: magister / Master 

Kod efektu 
uczenia się dla 

kierunku studiów/ 
Learning 

outcomes of the 
course 

Efekty uczenia się dla kierunku studiów 
Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku  

Global Communication/Komunikowanie globalne 
 absolwent uzyska efekty uczenia się w zakresie/ Course learning outcomes for 

programme 
Upon successful completion of 2nd cycle studies in Global Communication the 

graduate: 

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego stopnia PRK/ 
Reference to 

characteristics of the 
second level of 

qualification 

WIEDZA/KNOWLEDGE (student zna, rozumie/ student knows/understands):  

K_W01 - reguły funkcjonowania mediów i logiki komunikowania globalnego, a zwłaszcza 
zależności między mediami, polityką i biznesem w środowisku międzynarodowym; 
- media regulations and the logic of global communication, and first of all the 
relations between media, politics and business in international relations; 

P7S_WG 
 

K_W02 - teorię i metody stosunków międzynarodowych i nauk o mediach i komunikowaniu 
oraz ich zastosowanie do analizy komunikowania globalnego i problemów globalnych; 
w tym w ich kontekście historycznym; 
- theories and methods of international relations and media and communication 
studies and their implementation in the analysis of global communication and global 
issues; including their history as a context; 

P7S_WG 
P7S_WK 

 

K_W03 - ujęcia interdyscyplinarne w naukach społecznych, na przykładzie analizy mediów w 
stosunkach międzynarodowych, 
-interdisciplinary approaches in social sciences, basing on analysis of media in 
international relations; 

P7S_WG 
P7S_WK 

 

K_W04 - ekonomiczny i prawny kontekst funkcjonowania mediów globalnych, 
- economic and legal contexts of global media; 

P7S_WG 
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K_W05 - bariery w komunikowaniu międzynarodowym i międzykulturowym, ich wpływ na 
powstawanie konfliktów społecznych oraz sposoby ujawniania i rozwiązywania tychże 
konfliktów;  
- barriers in international and intercultural communication, their impact on creation of 
social conflicts, ways of their identification and conflict resolution;  

P7S_WG 
P7S_WK 

 

K_W06 - zasady regulacji działalności mediów na poziomie globalnym, regionalnym, 
narodowym i lokalnym;  
- the rules of media regulation on global, regional, national and local levels; 

P7S_WG 
 

K_W07 - związki między prawami człowieka, a prawem do informacji i wolnością prasy 
(mediów), rozumie znaczenie praw autorskich i ich ochrony,  
-relations between human rights and the right for information, press (media) 
freedom, understands the relevance of copyright and its protection; 

P7S_WG 
P7S_WK 

 

K_W08 - pojęcia siły i władzy w środowisku międzynarodowym oraz różnice w efektach 
działania narzędzi miękkiej i twardej siły w stosunkach międzynarodowych, 
- the notion of power in international environment, and differences in the effects of 
soft and hard power in international relations; 

P7S_WG 
 

K_W09 - zasady tworzenia kampanii komunikacyjnych w środowisku międzynarodowym i 
międzykulturowym; 
- the rules for creating communication campaigns in international and intercultural 
environments; 

P7S_WG 
 

K_W10 - metody analizy mediów oraz badań opinii publicznej; w tym reguły działania mediów 
społecznościowych i bezpieczeństwa online; 
- methods of media analysis and public opinion polls; including rules of social media 
operation and security online;  

P7S_WG 
 

UMIEJĘTNOŚCI/SKILLS (student potrafi/student knows how -) 

K_U01 - na podstawie pozyskanej wiedzy student potrafi rozpoznawać i analizować problemy 
globalne w ich wymiarze komunikacyjnym;  
- basing on gained knowledge, the student is able to recognize and analyze global 
problems, while framed by and related to communication; 

P7S_UW 
 

K_U02 - analizować relacje między mediami, polityką i biznesem w wymiarze 
międzynarodowym; 
- to analyze relations between media, politics and business, while framed by and 
related to international context; 

P7S_UW 

K_U03 - przygotować strategię kampanii komunikacyjnej, w tym wstępną strategię kampanii 
dyplomacji publicznej; zaplanować podział zadań w kampaniach komunikacyjnych i 
kierować nimi,  
- to prepare a strategy of a communication campaign, including a draft of a public 
diplomacy campaign; to plan the distribution of tasks in communication campaigns; 
to direct them; 

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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-to prepare a plan of research necessary for a communication campaign and to 
supervise such research; 

K_U05 - weryfikować źródła informacji i rozpoznawać informacje nieprawdziwe; dzielić się 
umiejętnościami weryfikacji informacji i ich źródeł,  
- to verify the sources of information and fake news, to share the skills in verification 
of news and their sources; 

P7S_UW 
P7S_UU 

K_U06 - prezentować własne projekty w sposób komunikatywny i przekonujący, w wersji 
pisemnej i ustnej,  
- to present own projects in a communicative and convincing way, in spoken and 
written versions; 

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;  
-to prepare and present a plan of research, including hypothesis and assumptions, 
choose methods, necessary to verify the hypotheses, linking methods from political 
science and media studies; 

P7S_UW 

K_U09 -zaplanować i wybrać plany dokształcenia i dalszego kształcenia oraz organizować 
plany dokształcenia dla członków zespołów, którymi kieruje,  
-to plan and to choose the further education and training and organize such plans for 
the members of the team, he/she is a head of. 

P7S_UU 

K_U10 - posługiwać się pojęciami nauk społecznych w języku angielskim w mowie i piśmie 
na poziomie B2+ oraz posługiwać się językiem polskim na poziomie minimum A1, 
- to use the terminology of social sciences in oral and written English at B2 level and 
to use Polish at A1 level minimum. 

P7S_UK 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE/SOCIAL COMPETENCES: 

K_K01 - student zyskuje kompetencje do wykorzystania wiedzy dla krytycznej oceny faktów, 
zjawisk i koncepcji, i ich znaczenia społecznego, a zwłaszcza dla oceny społecznej 
relewancji mediów, 
-the students learns the ways, how to use the knowledge to critically assess the facts, 
issues and concepts and their social relevance, first and foremost for the evaluation of 
the social relevance of media; 

P7S_KK 
 

K_K02 - do rozpoznawania różnic między wiedzą naukową, a potoczną;  
- to discover the differences between scientific and common knowledge; 

P7S_KK 
P7S_KR 

K_K03 - do rozpoznania znaczenia elementów racjonalnych i emocjonalnych w 
komunikowaniu,  
- to discover the relevance of rational and emotional elements in the process of 
communication; 
 

P7S_KK 
P7S_KR 

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

P7S_KO 
P7S_KR 
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- to deal with ethical and moral dilemma, their legal consequences at work and in 
social life; 

K_K05 - do podejmowania działań na rzecz pozytywnego rozwoju środowiska, w którym 
funkcjonuje, identyfikowania jego problemów, w tym barier komunikacyjnych i 
przezwyciężania ich;  
- to engage for a positive development of his/her community; to identify its 
problems, including communication barriers and suggesting the ways to overcome 
them; 

P7S_KO 
P7S_KR 

K_K06 -do tworzenia zespołów i kierowania zespołami prowadzącymi kampanie 
komunikacyjne i badania nad mediami, 
- to build teams and to create teams, dealing with communication campaigns and 
media analysis; 

P7S_KK 
P7S_KO 

 

K_K07 -do refleksji nad znaczeniem barier kulturowych w komunikowaniu, zwłaszcza w 
sytuacjach konfliktowych i przyczyniania się do rozwiązania tychże, zgodnie z 
interesem społecznym,  
- to reflect on cultural barriers in communication, especially in conflict situations; to 
contribute to resolve them, in line with public interest; 

P7S_KO 
 

Objaśnienie: PRK – Polska Rama Kwalifikacji; P6S_WG/P7S _WG – kod składnika opisu kwalifikacji dla poziomu 6 i 7 w charakterystykach drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji; K_W - kierunkowe efekty uczenia się w 

zakresie wiedzy; K_U - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie umiejętności; K_K - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie kompetencji społecznych; 01, 02, 03 i kolejne - kolejny numer kierunkowego efektu uczenia się.  
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Pokrycie efektów uczenia się określonych w charakterystykach drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji przez efekty 
kierunkowe 

Kierunek studiów: Global Communication / Komunikowanie globalne 
Poziom kształcenia: studia II stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Kod składnika 
opisu Polskiej 
Ramy Kwalifikacji 

Efekty uczenia się określone w charakterystykach drugiego stopnia Polskiej Ramy 
Kwalifikacji  

Odniesienie do 
efektów uczenia się  
dla kierunku 
Global Communication  

 
WIEDZA (student zna) 

P7S_WG  
 
 
 
 
 
 
 
 
P7S_WK 

w pogłębionym stopniu  wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i 
teorie, wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę 
ogólną z zakresu nauk o polityce, nauk o mediach i ekonomii, tworzących podstawy 
teoretyczne, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę, obejmującą 
kluczowe zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy 
szczegółowej    
 
główne tendencje rozwojowe nauk społecznych, w dyscyplinach nauk o polityce i 
administracji oraz nauki o komunikacji społecznej i mediach oraz ekonomii i finansów 
 
fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji, ekonomiczne, prawne, etyczne 
uwarunkowania działalności naukowej w obszarze komunikowania globalnego, w tym 
zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego podstawowe zasady 
tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości 

 

K_W02, K_W03, 
K_W06, K_W10 
 
 
 
 
 
 
 
 
K_W01, K_W04 
 
 
 
K_W05, K_W06, 
K_W08, K_W09 

UMIEJĘTNOŚCI (student potrafi) 
P7S_UW wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe 

problemy oraz innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach 
przez: 
właściwy dobór źródeł  i informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, 
krytycznej analizy, syntezy, twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji; 
dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik 
informacyjno-komunikacyjnych; 
przystosowanie istniejących lub opracowanie nowych metod i narzędzi; 

K_U01, K_U07, K_U09 
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P7S_UW wykorzystywać posiadaną wiedzę- formułować i rozwiązywać problemy, formułować i 
testować hipotezy związane z prostymi problemami badawczymi, oraz wykonywać 
zadania typowe dla działalności zawodowej w obszarze komunikowania globalnego; 

K_U02, K_U03, 
K_U04, K_U05 

P7S_UK posługiwać się  językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią 

K_U10 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (student ma kompetencje, aby) 
P7S_UK komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców K_K01 
P7S_UK prowadzić debatę K_K02, K_K03 
P7S_UO kierować pracą zespołu 

 
współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i podejmować wiodącą 
rolę w zespołach 

K_K04, K_K05, K_K07 

P7S_UU samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i 
ukierunkowywać innych w tym zakresie 

K_K06 

P7S_KK krytycznie oceniać posiadaną wiedzę i odbierane treści  
 
ocenić znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych 
oraz zasięgać opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem 
problemu  

K_K04, K_K06 

P7S_KO wypełniać zobowiązania społeczne, inspirować i organizować działalność na rzecz 
środowiska społecznego 
 
inicjować działania na rzecz interesu publicznego 
myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy 

K_K05 

P7S_KR odpowiedzialnego pełnić role zawodowe, z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb 
społecznych, w tym: 
-rozwijać dorobek zawodowy, 
-podtrzymywać etosu zawodu, 
-przestrzegać i rozwijać zasady etyki zawodowej oraz działać na rzecz przestrzegania 
tych zasad. 

K_K04 

Objaśnienie: PRK – Polska Rama Kwalifikacji; P6S_WG/P7S _WG – kod składnika opisu kwalifikacji dla poziomu 6 i 7 w charakterystykach drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji; K_W - kierunkowe efekty uczenia się w 

zakresie wiedzy; K_U - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie umiejętności; K_K - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie kompetencji społecznych; 01, 02, 03 i kolejne - kolejny numer kierunkowego efektu uczenia się.  
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MATRYCA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ, FORM ICH REALIZACJI ORAZ METOD WERYFIKACJI       

LEARNING OUTCOMES MATRIX, FORMS OF TUITION AND VERIFICATION METHODS            
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Nauka o polityce i administracji/ 

Political Sciences and Administration 
/ECTS  

  

5 

 

4 

 

5 

     

4 

  

2,5 

   

4 

 

24,5 

 
Nauki o komunikacji społecznej i 

mediach/ Communication and Media 
Studies/ ECTS  

 
 
5 

    
 
5 

 
 
4 

 
 
5 

 
 
4 

   
 

2,5 

  
 
5 

  
 

30,5 

 
Ekonomia i finanse /Economics and 

Finance/ ECTS 

    
 

      
5 

     
5 

Filozofia/Philosophy (Humanities)/ 
ECTS 

           5   5 

K_W01 x x  x  x    x X   X  
K_W02 x   x    X x x X     
K_W03  x x      x x X   
K_W04    X     x x   X  
K_W05  x   x x     X   
K_W06       X x x x  x x  
K_W07 x    x x x  x    X  
K_W08 x    x  x      x   
K_W09 x x x  x X      x   
K_W10 x  x    x x    x   

     
K_U01  x  x      x x    
K_U02    x       x   X  
K_U03   x  x       x  
K_U04 x x     x         
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K_U05  x     x   x  X  X  
K_U06 x  x  x X  x x   X x X  
K_U07    x    X x      
K_U08   x          x  
K_U09       x         
K_U10           x     

     
K_K01   x  x x  x x  x X x X  
K_K02  x     x        
K_K03 x     x    x     
K_K04    x   x    x X  X  
K_K05       x  x  X x   
K_K06 x    x    x   x  
K_K07  x x     x    X  

Formy 
realizacji/ 
form of 
tuition 

Wykład/Lecture x x  x x  x   x x x    
Ćwiczenia/Seminar  x  x x x   x  x  x  
Konwersatorium/Semi-
nar 

               

Warsztat/Workshop   x     x     x   
Metody  
weryfikacji/ 
methods of 
verification 

Egzamin/Examination x x  x  x   x x x    
Projekt/Project    x    x     x  
Praca pisemna/Written   x x x  x    x  
Wypowiedź ustna/Oral     x x  x   x  x  
Raport/ Report        x x    x   
Prezentacja/ 
Presentation 

    x x      x x   
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Nauki o polityce i administracji/ Political Sciences 
and Administration/ ECTS* 

4 14,
5 

29 4 4 4 4 4 4 4  4 5 4  
68,
5* 

Nauka o komunikacji społecznej i 
mediach/Communication and Media Studies/ 
ECTS* 

 14,
5 

        4    18,
5* 

K_W01  x x X  x  X        
K_W02 x   X  X  X X x     
K_W03 x   X           
K_W04    x x       
K_W05    x  X X x X  x   
K_W06 x    X X       
K_W07  x x    X       
K_W08       X    x   
K_W09         X      
K_W10  x x       x    
K_U01 x   x  X   x      
K_U02 x     X X  X  X  
K_U03    x     X    
K_U04    X    X   X    
K_U05  x x X  X X  X  x X  
K_U06  x x    X  X x  X   
K_U07     x         
K_U08              
K_U09 x x x            
K_U10              x  
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K_K01 x   X   X  X x x x   
K_K02 x   x  X   X      
K_K03  x x     X X   x   
K_K04  x x    X    X   
K_K05     x   X x     
K_K06              
K_K07    X  X X       

Formy realizacji/  
tuition forms 

Wykład/Lecture     X          
Ćwiczenia/ Seminar x   x x X    x   x x 
Konwersatorium/Semin
arium 

      X x      

Warsztat/ Workshop        X  x x   
Metody  
Weryfikacji/ verfication 
methods 

Egzamin/Exam          x  x x 
Projekt/Project  x   x  X  x    x   
Praca pisemna/ 
Written 

    X X X x x     

Wypowiedź ustna/Oral    x x x  x x X  x   
Kolokwium/ Test      x        
Raport/ Report x          x    
Prezentacja/ 
Presentation 

x   x x x x x  x x x   

Referat/ Paper          x  x   
 
*Z tego student wybiera ćwiczenia i warsztaty o sumie (co najmniej) 24 punktów (zgodnie z programem studiów) oraz seminarium 29 ECTS./ A student 
chooses seminars and workshops of at least 24 ECTS out of the offered and MA seminar 29 ECTS. W sumie punkty ECTS dla przedmiotów wybieralnych: 
53/122 ECTS (43%)/ Optional courses ECTS sum: 55/122 ECTS (43 %). 
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l.p. Nazwa przedmiotu (po 
polsku) 

Nazwa przedmiotu (po 
angielsku) 

Treści programowe (po polsku)  Treści programowe (po angielsku) 

1. Teoria mediów i 
komunikowania 

Theory of Media and 
Communication 

Celem zajęć jest przygotowanie 
studentów  do   rozpoznawania i  
analizowania mediów, głównych teorii 
mediów i komunikowania, a także   
efektów procesu komunikowania. Cześć  
pierwsza wykładów poświęcona  jest  
teoriom  mediów i komunikowania: 
koncepcjom i modelom, teoriom mediów 
i teoriom społeczeństwa, mediom 
masowym i kulturze, nowym mediom i 
informacji,  teoriom normatywnym  
mediów  i komunikowania. Część druga 
wykładów poświęcona jest strukturze 
mediów: zasadom i odpowiedzialności, 
strukturom mediów i instytucji 
medialnych, globalnym mediom  i 
masowemu komunikowaniu. Część 
trzecia wykładów poświęcona jest 
organizacjom  medialnym: organizacji 
mediów i ich otoczeniu, kulturze 
produkcji  mediów.  Część czwarta 
dotyczy kontekstu mediów: źródła  
mediów, ich kontekst, metody analizy 
mediów i tekstu.  Część piąta dotyczy 
odbiorców: teoriom i tradycjom badań 
nad publicznością mediów, formowaniu 
się audytorów i doświadczeń publiczności 
mediów. Część szósta wykładów 
poświęcona jest efektom procesu 
komunikowania: tradycje badań nad 
efektem komunikowania,  cztery fazy 
badań nad efektami, poziomy i rodzaje 
efektu, typologia efektu, efekty krótko  i 
długoterminowe, pośrednie,  modele 
efektu zachowania, propaganda, 
kampanie.  

The aim if the course it to provide 
students with the ability to recognize and 
analyze media, the main theories of 
media and communication, and   
communication processes effects and 
introduction to media and communication 
theory. Part 1 is dedicated to theories of 
media and communication: concepts and 
models; theories of media and theory of 
society; mass media and culture; new 
media and news; normative theories of 
media and communication. Part  2 is 
dedicated to  structures: media structure 
and performance: principles and 
accountability; media  structure and 
institutions; global  media and mass 
communication. Part 3 is dedicated to  
organizations: the media organizations 
and its context; production of media 
culture. Part  4 is dedicated to  content: 
media content: issues, concepts, 
methods of media and text analysis; Part 
5 is dedicated to: audience:  theory and 
tradition of research dedicated to 
audience. Part 6 is dedicated to effects: 
ehe effect research tradition: four phases 
of media effect research, levels and kind 
of effects, a typology; effects of 
communication: short-term and long-
term effects, indirect effects. Models of 
behavior effect, propaganda, campaigns.   

 

2. Stosunki międzynarodowe International Relations Przedmiot dotyczy relacji 
międzynarodowych. Będziemy rozważać 
ten temat pod różnymi kątami, 

The course is about the global relations. 
We will consider this topic from various 
angles, focusing on global trends; the 
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koncentrując się na globalnych trendach, 
porządku świata i czynnikach go 
kształtujących; uczestnikach sieci; 
współczesnych globalnych problemach. 
Weźmiemy pod uwagę, że globalne 
relacje często wyrastają z poziomu 
regionalnego lub lokalnego. Efektywna 
współpraca wymaga zdolności 
negocjacyjnych, gotowości do 
współpracy i dzielenia odpowiedzialności 
i pracy. To zależy od naszej zdolności do 
konsensusu.  

Celem wykładów i ćwiczeń jest 
dostarczyć podstawowej wiedzy o 
temacie; zbudować teoretyczne i 
faktograficzne ramy do dyskusji. Część 
wykładów jest ilustrowana filmami. 

world order and factors which shape it; 
the participants of global relations;  
contemporary global problems.  We will 
keep in mind that very often global 
relations originate in the regional or local 
level. An effective global network 
requires negotiation skills, readiness to 
cooperate and to share responsibility and 
work. It depends on our ability to find a 
consensus.  

The aim of the lectures and seminars is: 
to deliver a basic knowledge of the topic; 
to build a theoretical and factual 
framework for the discussion. Some of 
the lectures are illustrated by films.  

 

3. Kreatywne pisanie  Creative Writing  Zajęcia mają warsztatowy charakter. 
Oprócz praktycznych zadań, 
polegających na przygotowywaniu 
tekstów doskonalących warsztat pisarski, 
studenci zapoznają się z wybranymi 
problemami warsztatowymi od strony 
teoretycznej, poprzez lekturę tekstów 
teoretycznoliterackich i 
krytycznoliterackich lub za 
pośrednictwem wykładu prowadzącego 
zajęcia. Poznane zagadnienia 
teoretyczne zawsze będą jednak tylko 
podstawą do przełożenia ich na 
praktykę, a więc konkretny fragment 
tekstu. 

The main goal of the course is to educate 
students in the ability to write non-
standard texts with the use of alternative 
and creative stylistic solutions, and in an 
efficient movement between selected 
genres. Students will improve their 
literary skills; however, selected classes 
will also be devoted to diagnosing, 
planning and creating functional texts 
significant in contemporary social 
communication. Particular emphasis will 
therefore be placed on image texts and 
the design of information texts. 

4. Marketing Marketing Głównym celem zajęć jest wyposażenie 
studentów w wiedzę i umiejętności w 
zakresie marketingu. W czasie zajęć 
studenci poznają teorię marketingu, ze 
szczególnym uwzględnieniem jego 
kluczowych gałęzi, takich jak marketing 
sektora ekonomicznego, marketing 
społeczny i marketing polityczny. Treści 
programowe zajęć obejmują: 
instrumenty i narzędzia marketingowe, 
strategie i techniki marketingowe, 

The main goal of the course is to equip 
students with marketing knowledge and 
skills. During the course, students learn 
the theory of marketing, with particular 
emphasis on its key branches, such as 
economic sector marketing, social 
marketing and political marketing. The 
program of the course includes: 
marketing instruments and tools, 
marketing strategies and techniques, 
image and brand creation, segmentation 
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kreowanie wizerunku i marki, 
mechanizmy segmentacji i 
pozycjonowania, mechanizmy 
monitoringu i ewaluacji aktywności 
marketingowej. W czasie zajęć 
omówione zostają wybrane, ale 
reprezentatywne przykłady aktywności 
marketingowej podmiotów 
komercyjnych, publicznych i społecznych 
prowadzonej na poziomie lokalnym, 
regionalnym, krajowym i 
międzynarodowym. 

and positioning mechanisms, 
mechanisms of monitoring and evaluation 
of marketing activity. Selected but 
representative examples of marketing 
activities of commercial, public and social 
entities at local, regional, national and 
international level are discussed during 
the course. 

 

5. Komunikacja 
międzykulturowa 

Intercultural Communication Celem tego przedmiotu jest dostarczenie  
studentom wiedzy na temat specyfiki 
interakcji zachodzących między 
reprezentantami odmiennych kultur. Ma 
on również pomóc studentom w 
wykształceniu międzykulturowej 
kompetencji komunikacyjnej.  Studenci 
pozyskają wiedzę - na temat barier w 
komunikowaniu międzynarodowym i 
międzykulturowym, ich wpływ na 
powstawanie konfliktów społecznych 
oraz sposoby ujawniania i rozwiązywania 
tychże konfliktów. 

 

The goal of this course is to provide 
students  with knowledge about  
specificity of interactions  occurring 
between representatives  of different  
cultures and to help them develop 
intercultural communication  
competence. 

  

The impact of cultural differences on 
processes of communication and  

the role of cultural differences in various  
communication contexts and conflicts will 
be presented. Students will learn about 
the applications of intercultural 
communication in conflict management. 

6. Wprowadzenie do socjologii 
mediów 

Introduction to Sociology of 
Media  

Głównym celem zajęć  będzie  
przedstawienie  roli, jaką media masowe 
pełnią w kształtowaniu zachowań 
jednostek, grup i całych społeczeństw. 
Studenci zapoznają się z 
funkcjonalistycznym i krytycznym 
ujęciem tego problemu, będą  mogli 
przedyskutować: przekazywanie wartości 
kulturowych,  przekazywanie 
stereotypów/walkę ze stereotypami,  
potencjalne prowokowanie zachowań 
antyspołecznych, mobilizowanie 
odbiorców poprzez masowe kampanie 
medialne itp.  Zostaną przedstawione 

The goal of this course is to present the 
impact of culture and society on the 
media, and the role media play in 
shaping people’s attitudes and behaviors. 
Functionalist and critical approaches to 
this problem will be discussed in 
reference to specific problems: 
transmission of cultural values, 
promoting (or fighting with) stereotypes, 
provoking socially  disruptive behaviors,  
mobilizing audiences through mass media 
campaign etc. Some of the most relevant 
theoretical contributions to the field of 
sociology of media (Lazarsfeld’s, 
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najistotniejsze teorie z obszaru socjologii 
mediów (Lazarsfelda,  Mertona, 
Gerbnera, Noelle Neumann, Stuarta 
Halla,  Chomskiego). Zostaną  omówione 
mechanizmy  funkcjonowania opinii 
publicznej, rola innowacji 
technologicznych w funkcjonowaniu 
mediów, wpływ mediów 
społecznościowych na procesy społeczne 
i polityczne oraz problem podobieństw i 
różnic między społecznościami 
wirtualnymi a „realnymi”.      

Merton’s,  Gerbner’s, Noelle Neumann’s, 
Stuart Hall’s,  Chomsky’s)  will be 
discussed. The notion and mechanisms of 
public opinion  will be studied, together 
with the role of public opinion leaders. 
Social consequences of technological 
innovations in the media will be debated 
on. The issue of innovations in media 
technology and their impact on the 
relationship between the medium and its 
audiences will be addressed.  The role of 
the new media and potential similarities 
between the off-line and on-line 
communities will be also studied.    

7. Wprowadzenie do public 
relations 

Introduction to Public 
Relations  

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z 
najważniejszymi podejściami 
teoretycznymi w zakresie public 
relations, jak również z praktycznym 
wymiarem działań w tym zakresie, 
związanych z przygotowaniem, 
implementacją oraz ewaluacją działań z 
zakresu PR. W pierwszej części zajęć 
studenci zapoznają się z następującymi 
zagadnieniami: prawne, społeczne, 
kulturowe, ekonomiczne i polityczne 
konteksty działań PR; definicje PR oraz 
historia i ewolucja public relations.  W 
drugiej części zajęć podejmowane są 
kwestie praktyczne, takie jak: 
najważniejsze pola działań z zakresu PR, 
najważniejsze metody i narzędzia działań 
PR, strategie PR, przygotowanie działań 
PR, implementacja działań PR oraz ocena 
skuteczności działań PR. 

The  aim of this  course is to introduce 
students to the most important 
theoretical approaches to public relations, 
as well as to the practical knowledge 
related to preparation, implementation 
and evaluation of public relations 
activities. First part of the course 
introduces following groups of topics : 
legal, social, cultural, economic and 
political context of public relations 
activities; definitions of public relations; 
and history and evolution of public 
relations. Second part of the lectures 
introduces practical aspects of public 
relations, including:  the most important 
fields of public relations activities;  the 
most important methods and tools used 
in public relations; public relations 
strategies;  preparation of public 
relations activities; implementation of 
public relations activities;  evaluation of 
public relations activities. 

8. Analiza mediów Media Analysis Celem przedmiotu jest zaprezentowanie 
metodologii badań medioznawczych, 
sposobów eksploracji danych i ich 
zastosowania w naukach społecznych. 
Kurs kładzie nacisk na praktyczne 
podejście do badań mediów. W trakcie 
kursu zaprezentowane zostanie 
oprogramowanie i bazy danych, które 

The course aims to introduce the 
methodology of data mining and its 
application in social sciences. The course 
presents a practical approach to media 
research. Software and databases that 
may be used for traditional media 
content analysis will be explained. 
Students will work on their project aimed 
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mogą być wykorzystywane do analizy 
treści tradycyjnych mediów. Studenci 
będą pracować nad własnym projektem 
mającym na celu analizę treści doniesień 
mediów globalnych. Studenci przetestują 
również nowe narzędzia analityczne do 
monitorowania mediów 
społecznościowych i treści 
internetowych. Omówione zostaną 
strategie budowania badań mediów 
społecznościowych. Studenci będą 
pracować w zespołach, prezentować 
swoje wyniki empiryczne i szukać 
wyjaśnień uzyskanych rezultatów. 
Zajęcia będą realizowane w formie 
warsztatów. 

at the content analysis of global media 
coverage. They will also test new 
analytical tools to monitor social media 
and the internet's content. Strategies for 
building social media research will be 
discussed. Students will work in teams, 
present their empirical findings, and 
search for their explanation. The classes 
will be organized in the form of 
workshops. 

9. Interdyscyplinarne metody 
badawcze 

Interdisciplinary Research 
Methods 

Podstawowym celem przedmiotu jest 
wyposażenie studentów/ek w narzędzia, 
które umożliwią im badania 
kompleksowych zjawisk społecznych z 
różnych perspektyw teoretycznych, przy 
użyciu metod badawczych wywodzących 
się z różnych dyscyplin naukowych. U 
podstaw tak zdefiniowanego celu leży 
teza, że nauki społeczne należy 
traktować holistycznie. Zamykanie badań 
zgodnie z liniami, mniej lub bardziej 
uzasadnionych podziałów 
dyscyplinarnych, zmniejsza ich 
efektywność. Dlatego też studenci/tki nie 
tylko będę zdobywać wiedzę teoretyczną 
na temat interdyscyplinarności, ale będę 
też pracować nad praktycznymi 
rozwiązaniami skomplikowanych 
problemów badawczych. Końcowym 
celem jest stan, w którym studenci/tki 
będą w praktyce realizowali założenie o 
interdyscyplinarności metodologicznej, a 
nie tylko postulowali je we wstępie 
swoich prac pisemnych. 

The main aim of the course it to equip 
Students with a set of tools, enabling 
them to conduct  research of complex 
social phenomena, from different 
theoretical perspectives and with the use 
of multiples research methods, stemming 
from different disciplines of social 
sciences. The main premise behind this 
approach is the holistic approach to social 
sciences. Limiting research according to 
the lines of disciplinary divisions lowers 
the effectiveness of a research 
procedure. Therefore, Students will not 
only gain theoretical knowledge on 
interdisciplinarity, but will also work on 
practical solutions to complex research 
problems. The main forms of the 
coursework include: critical text analysis, 
discussion, group work, case study and 
working on their own project. After 
finishing the course, the Student should 
not only postulate an interdisciplinary 
approach in theoretical parts of their 
writings, but should be able to pursue it 
empirically. This means that the Student 
will be able to formulate a research 
problem, ask research questions, 
formulate a hypothesis and construct an 
analytical framework with the use of 
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methods from different disciplines of 
social sciences, and conduct research. 

10. Globalny biznes Global Business  Celem przedmiotu jest udoskonalenie 
kompetencji studentów w zakresie 
analizy funkcjonowania korporacji 
międzynarodowych w warunkach 
globalizacji oraz opanowanie wiedzy na 
temat narzędzi, metod i strategii 
wykorzystywanych przez korporacje w 
ramach swojej działalności inwestycyjnej 
i handlowej. W trakcie przedmiotu będą 
realizowane następujące zagadnienia: 
globalizacja a biznes międzynarodowy, 
korporacje międzynarodowe w 
globalizującym się świecie, instytucje 
formalne (polityka, prawo i ekonomia), 
instytucje nieformalne (kultura, wartości 
i normy), strategie internacjonalizacji, 
handel międzynarodowy, bezpośrednie 
inwestycje zagraniczne, integracja – 
wymiar regionalny i globalny, globalny 
system monetarny i rynek walutowy, 
produkcja globalna i zarządzanie 
łańcuchem dostaw, marketing globalny, 
globalne zarządzanie kadrami, transfer 
technologii i rola informacji, etyka i 
społeczna odpowiedzialność biznesu w 
warunkach globalnych.        

The central goal of this course is to 
enhance students’ understanding of 
global corporate strategies, tools and 
practices, employed by firms – both large 
multinationals and SME - in their 
investment and trade activities across the 
globe. More specifically, the course will 
discuss the following issues: globalization 
and international business, multinational 
firms in a globalized world, formal 
institutions (politics, law, economics), 
informal institutions (culture, values, 
norms), international strategies, 
international trade, foreign direct 
investment, economic integration – 
regional and global dimensions, global 
monetary system and forex, global 
production and supply chain 
management, global marketing, global 
HR management, technology transfer and 
the role of information, ethics and CSR in 
global business. 

11. Komunikacja polityczna Political Communication Celem kursu jest zapewnienie studentom 
umiejętności rozpoznawania i 
analizowania komunikacji politycznej, 
komunikacji między aktorami 
politycznymi i wyborcami za 
pośrednictwem środków masowego 
przekazu i mediów społecznościowych, 
metod korzystania z mediów i analizy ich 
skutków. Kurs obejmuje główne 
podejścia w badaniach dotyczących 
komunikacji politycznej, z 
uwzględnieniem zjawiska propagandy 
politycznej i jej historii w Europie.  
Obejmuje wprowadzenie do języka 
polityki; jego funkcji, stylów i symboli.  
Studenci poznają podstawy reklamy 

The aim if the course it to provide 
students with the ability to recognize and 
analyze political communication, 
communication among political actors 
and voters via the mass media and social 
media, the methods of use the media and 
analyze of its effects. The course covers 
the main approaches in studies on 
political communication, including 
political propaganda and its history in 
Europe.  The course offers introduction to 
the language of politics, its functions, 
styles and symbols, symbols. Students 
learn about the basics of political 
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politycznej. Dyskutują o znaczeniu 
mediów społecznościowych w 
kampaniach politycznych.   

advertising and discuss the relevance of 
social media in political campaigns.  

12. Media i konflikty 
międzynarodowe 

Media and International 
Conflicts  

Głównym celem zajęć jest umożliwienie 
studentom zrozumienia sposobu 
interakcji mediów z konfliktami 
międzynarodowymi. W XXI wieku 
globalne sieci telewizyjne i wiodące 
serwisy społecznościowe mogą określać 
polityki dotyczące konfliktów, w 
szczególności polityki zagranicznej. Mają 
także wpływ na opinię publiczną i 
kształtują opinie różnych 
zainteresowanych stron. Z drugiej strony 
ugruntowane media i internetowe 
platformy medialne są na dużą skalę 
poddane wpływowi propagandy, 
dezinformacji, fałszywych wiadomości 
itp. Dlatego zjawiska te wymagają 
interdyscyplinarnego podejścia do nauk 
politycznych, badań międzynarodowych, 
badań medialnych i komunikacyjnych w 
połączeniu ponadnarodowy kontekst 
współczesnych wojen, kryzysów, 
konfliktów, problemów bezpieczeństwa. 
Zajęcia dotyczą wielu możliwych reakcji 
na konflikty międzynarodowe, w tym 
złożonych relacji między różnymi 
podmiotami (rządami, organizacjami 
pozarządowymi, organizacjami 
międzynarodowymi, wojskiem itp.) 
Zarówno na scenie międzynarodowej, 
jak i w środowisku mediów 
hybrydowych.  

Main objective of the course is to enable 
students to develop understanding of the 
ways in which media interact with 
international conflicts. In 21st century 
global television networks and leading 
social networking sites can determine 
policies towards conflicts, in particular 
foreign policy. They also have an impact 
on public opinion and they frame 
perceptions of various stakeholders. On 
the other hand the established media and 
online media platforms are to a large 
scale subjected to the influence of 
propaganda, disinformation, fake news 
etc. That is why this phenomena require 
interdisciplinary approach of political 
science, international studies, media and 
communication studies combined in 
supranational context of contemporary 
wars, crises, conflicts, security issues. 
This course offers consideration of many 
dimensions of the media coverage and 
responses to international conflicts, 
including complex relationship between 
various actors (governments, NGO’s, 
international organizations, the military 
etc.) both at the international scene and 
within hybrid media environment.  

13. Zimna Wojna i proces 
transformacji w Europie 
Środkowo-Wschodniej 

Cold War and Process of 
Transformation in Central-
Eastern Europe 

Celem przedmiotu jest wyjaśnienie 
kwestii geografii politycznej i 
współczesnej historii państw Europy 
Środkowo-Wschodniej. Zajęcia tłumaczą 
istotne linie podziałów politycznych, 
ekonomicznych, kulturalnych, Cold War 
and Process of Transformation in 
Central-Eastern Europe cywilizacyjnych, 
religijnych i etnicznych w regionie. 
Student rozumie i jest w stanie podać 

The objective of the course is to explain 
issues of the political geography and 
modern history of the states of the 
Central-Eastern Europe. The course 
explains the important lines of political, 
economic, cultural, civilization, religious 
and ethnic divisions of the region. 
Student understands and is able to 
exemplify the political, economic and 
social processes occurring in the region 
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przykłady politycznych, ekonomicznych i 
społecznych procesów zachodzących w 
regionie podczas zimnej wojny oraz 
może powiązać je z procesami 
transformacji politycznej i ekonomicznej. 
Student może przeanalizować i ocenić 
znaczenie kluczowych czynników 
regionalnych i międzynarodowych 
wpływających na sytuację Europy 
Środkowo-Wschodniej podczas Zimnej 
Wojny, takich jak dominacja sowiecka, 
totalitarne/autorytarne reżimy, 
przemiany społeczne i ekonomiczne, 
rywalizacja wschód-zachód, itp. Student 
zna uwarunkowania transformacji 
demokratycznej państw Europy 
Środkowo-Wschodniej i jest w stanie 
wyjaśnić zachodzące w nich procesy 
polityczne i socjo-ekonomiczne. 

during the times of the Cold War and can 
relate them to the process of political and 
economic transformation. Student is able 
to analyze and evaluate the meaning of 
the key regional and international factors 
influencing the situation of the Central-
Eastern European states during the Cold 
War, including the Soviet domination, 
totalitarian/authoritarian communist 
regimes, social and economic reforms 
and changes, East vs. West rivalry etc. 
Student knows the conditions of the 
democratic transformation of the Central-
Eastern European states and is able to 
explain the internal politics and socio-
economic processes of those states 
nowadays. 
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14. Globalne media i 
komunikowanie 

Global Media and 
Communication 

Celem zajęć jest wprowadzenie 
studentów w teorię i praktykę globalnych 
mediów i komunikowania globalnego, w 
kontekście ich znaczenia w stosunkach 
międzynarodowych. Wykłady 
przedstawiają główne podejścia 
teoretyczne, wynikające z rozwoju 
mediów w ostatnich trzydziestu latach 
(jak ujęcie hybrydowe Chadwicka, 
koncepcja mediów globalnych i 
globalnych gatekeeperów lub 
„gatecheckerów”, kontrowersje wokół 
„globalnej opinii publicznej”), koncepcji 
komunikowania globalnego i jego relacji 
do komunikowania międzynarodowego 
oraz nowe ujęcia w relacjach między 
mediami a polityką, począwszy od trzech 
wymiarów siły (potęgi) J.S Nye w 
stosunkach międzynarodowych i 
koncepcji „siły komunikacji” Castellsa. 
Zajęcia integrują teorię stosunków 
międzynarodowych i studiów nad 
mediami i komunikacją. Wykłady 
wprowadzają do koncepcji zewnętrznej 
komunikacji państw i sposobów, w jakich 
rządy aktywują zasoby miękkiej siły 
danego państwa i tłumaczą swoje 
wartości, kulturę i politykę zagraniczną 
publiczności za granicą. Studenci 
poznają podstawy historii mediów 
globalnych, struktury własnościowej 
największych światowych 
konglomeratów medialnych, i 
międzynarodowych regulacji dotyczących 
mediów globalnych, ze szczególnym 
uwzględnieniem regulacji i polityki Unii 
Europejskiej w tej dziedzinie.   

The course is focused on soft power and 
its tools, and their relevance in 
international relations. The lectures give 
insight into main theoretical approaches 
in the field, starting with J.S Nye concept 
of the three dimensions of power. Public 
diplomacy (and also its new version – the 
so called New Public Diplomacy) will be 
discussed as a form of external political 
communication and the way, 
governments use the countries’ soft 
power assets and translate their values, 
culture and foreign policy for foreign 
audiences. Thus, soft power and its tools 
are presented as means of contemporary 
foreign policy, basing on the experiences 
of superpowers, middle powers and small 
countries.  The lectures introduce also 
nation branding as a term and as a policy 
and confront soft power tools with the 
theory and practice of propaganda. The 
course integrates approaches from 
international relations and media and 
communication studies. Poland’s public 
diplomacy is included into the course as 
one of the cases. 
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15. Etyka komunikacji Ethics of Communication Celem przedmiotu jest zapoznanie 
studentów z problematyką etyki 
komunikacji. Zagadnienie to rozpatruje 
się na trzech poziomach. Po pierwsze, 
zważywszy na „globalny” profil programu 
studiów, wprowadzone zostają 
zagadnienia dotyczące etyki komunikacji 
jako aktywności uwzględniającej wielość 
różnorodnych podmiotów (etyka 
dyskursywna, rozum publiczny wg Johna 
Rawlsa, filozofia Hanny Arendt i jej 
interpretacje, etyka różnicy seksualnej). 
Po drugie, analizuje się koncepcje 
przedstawiające komunikację jako 
podstawowe zjawisko etyczne (filozofia 
dialogu, etyka troski, egzystencjalizm 
Karla Jaspersa). Po trzecie, zadaje się 
pytanie o granice komunikacji – o to, czy 
można ją rozszerzyć poza świat ludzki 
(kategorie mówienia i słuchania jako 
kategorie etyko-polityczne, ekologia wg 
rdzennych kosmologii, np. w ujęciu 
Kyle’w Whyte’a). 

The purpose of the course is to introduce 
students into the ethics of 
communication. The curriculum covers 
three basic areas. First, given the 
“global” orientation of the programme, 
issues related the pluralism inherent in 
communication (i.e. communication as 
the activity involving diverse subjects) 
are discussed (discourse ethics, John 
Rawls’s idea of public reason, Hannah 
Arendt’s philosophy and its 
interpretations, ethics of sexual 
difference). Second, the approaches that 
present communication as the basic 
ethical phenomenon are analysed (the 
philosophy of dialogue, ethics of care, 
Karl Jaspers’s existentialism). Third, the 
course asks about the limits of 
communication, meaning: whether it can 
be extended beyond the human world 
(speaking and listening as ethico-political 
categories, the ecologies of indigenous 
cosmologies, i.e. as presented by Kyle 
Whyte).  

16. Trening public relations Public Relations Training Zajęcia te służą wypracowaniu 
praktycznej wiedzy i umiejętności w 
planowaniu i zarządzaniu kampaniami 
komunikacji strategicznej i innymi 
typami działań komunikacyjnych między 
organizacjami i ich interesariuszami. 
Skuteczne i twórcze planowanie i 
zarządzanie kampaniami to podstawa dla 
wszelkich działań public relations. 
Elementy strategii kampanii public 
relations będą badane poprzez 
bezpośrednie doświadczenie. Główne 
tematy dotyczą  społecznych i 
organizacyjnych kontekstów zarządzania 
public relations, różnych typów planów, 
badań PR, strategii planowania, 
zastosowania i oceny skuteczności 
kampanii PR. Zajęcia skupiają się na 

This course provides students with the 
practical knowledge and skills of planning 
and managing strategic communication 
campaigns and other types of 
communicative activities between 
organizations and their stakeholders. 
Effective and creative campaign planning 
and management are central to all public 
relations activities. The elements of 
strategic public relations campaign are 
explored through direct experience. 
Topics explored include the social and 
organizational contexts of public relations 
management, the different types of 
plans, PR research, strategies for 
planning, implementing and evaluating 
public relations campaigns. 
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umiejętnościach istotnych dla tworzenia i 
zarządzania kampaniami PR, które 
wspierają cele organizacji i wspierają jej 
reputację. Zajęcia wprowadzają w różne 
aspekty planowania PR jak tożsamość 
interesariuszy, planowanie współpracy z 
mediami, tworzenie budżetu i 
monitorowanie, ocena efektów w 
mediach, w tym w mediach 
społecznościowych. Zajęcia obejmują 
także podstawowe działania PR jak 
przygotowanie prezentacji, pisanie dla 
PR, planowanie publikacji i rozumienie 
podstawowych przekazów i cech różnych 
kanałów komunikacji. Zajęcia te dają 
możliwość zintegrowania i zastosowania 
wiedzy, którą studenci już pozyskali na 
kursach z dziedziny PR i mediów. 
Analizowane będą kampanie zarówno 
skierowane na zysk, jak i przypadki 
komunikacji publicznej.  

The course focusses on skills relevant to 
developing and managing PR campaigns 
which support organisational goals and 
result in enhancing reputation. The 
course looks at different aspects of PR 
planning such as stakeholder 
identification, media planning, budgeting 
and monitoring and evaluation across a 
range of media including social media. 
The course also outlines key PR activities 
such as making presentations, PR 
writing, publications planning and an 
understanding of relevant messages and 
the features of different communication 
channels. This course represents an 
opportunity to bring together and apply 
knowledge students have already learned 
in other public relations and 
communication courses. 

Several profit oriented as well as public 
communication campaigns will be 
analysed. 

17. Prawo mediów i prawa 
człowieka  

Media Law and Human 
Rights 

Zajęcia będą wprowadzeniem w 
zagadnienie prawa mediów. Ukazane 
zostaną różne aspekty tej 
interdyscyplinarnej gałęzi prawa. 
Studenci nauczą się rozróżniać pomiędzy 
prawami odbiorców oraz jednostek, 
których prawa człowieka zostały 
naruszone a obowiązkami nadawców, 
którzy z jednej strony posiadają prawo 
swobody wypowiedzi, z drugiej jednakże 
ograniczają ich demokratyczne 
standardy i prawa człowieka. Dzięki 
rozpoznaniu roli zdrowych mediów w 
społeczeństwie demokratycznym, 
słuchacze nauczą się odkrywać sytuacje 
ich nadużywania dla celów politycznych. 

The course would be a kind of 
introduction into Media Law and its 
different aspects. Students should easily 
recognize interdisciplinary character of 
this legal branch and shall divide between 
rights of viewers and individuals, whose 
human rights have been violated and 
obligations imposed on media without the 
violating their rights of free expression 
and freedom of the press. Precise 
depiction of the role played by media 
democratic society shall allow to see the 
proper standards for them and how 
political propaganda works. 

 

18. 1 Seminarium magisterskie 
1: Media i komunikacja 

Masters Seminar 1: Media 
and Communication 

Celem seminarium magisterskiego jest 
przygotowanie studentów do 
prowadzenia własnych badań, 
planowania ich, stawiania pytań 
badawczych i weryfikowania hipotez, a w 

The objective of the MA seminar is to 
prepare students to conduct their own 
research, plan it, learn how to ask 
research questions and to verify 
hypotheses, and eventually how to 
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końcu obrony pracy. Tematyka 
seminarium i prac magisterskich będzie 
związana z szeroko pojętym 
komunikowaniem globalnym i 
międzynarodowym, relacjami między 
mediami a polityką w środowisku 
międzynarodowym, ze szczególnym 
uwzględnieniem zastosowania 
dyplomacji publicznej i brandingu jako 
narzędzi polityki zagranicznej.  

defend the thesis. The seminar and the 
master theses will be focused on global 
and international communication, 
relations between media and politics in 
international environment, especially on 
public diplomacy and branding as tools of 
foreign policy.  

 

18. 2 Seminarium magisterskie 
2: Stosunki 
międzynarodowe 

Masters Seminar 2: 
International Relations  

Przedmiot zawiera elementy 
wykładu/seminarium na temat 
metodologii badań, metod, procedur i 
technik oraz indywidualnej pracy nad 
poszczególnymi tematami wybranymi 
przez studentów na ich prace 
magisterskie. Finalnie studenci powinni 
się nauczyć jak prowadzić badania 
naukowe i pisać pracę. Seminarium 
dyplomowe jest ukierunkowane głównie 
na polityczne aspekty stosunków 
międzynarodowych i skierowane do 
wszystkich studentów, którzy chcieliby 
pogłębić swą wiedzę i rozwinąć 
umiejętności analizowania procesów i 
wydarzeń, które dominują we 
współczesnej polityce i dyskursie 
międzynarodowym.  

This course combines elements of 
lectures/seminars on research 
methodology, methods, procedures and 
techniques with individual work on the 
particular topics chosen by students for 
their MA thesis. Finally, students should 
learn how to research and write their 
thesis. 

Seminar is focused mainly on political 
aspects of international relations and 
offered to all the students, who would 
like to deepen their knowledge and 
develop their skills in analyzing various 
processes and events which dominate in 
contemporary world politics and 
discourse. 

19. Komunikacja dla rozwoju Communication for 
Development 

Celem kursu jest zapoznanie studentów 
z ogólną wiedzą z zakresu komunikacji 
dla rozwoju, co pozwoli im precyzyjnie 
rozróżniać takie pojęcia jak: media dla 
rozwoju, rozwój mediów, projekty 
pomocy rozwojowej dotyczące mediów, 
komunikowanie rozwoju, nadawanie 
zagranicę, agenda. Studenci będą 
potrafili badać inicjatywy dotyczące 
komunikacji dla rozwoju, zarówno pod 
kątem miejsca i czasu ich realizacji, jak i 
pod kątem interesariuszy oraz efektów 
ich działań. 

The aim of the course is to equip 
students with general knowledge in the 
area of development communication, 
which allows them to precisely distinguish 
differences between concepts such as 
media for development, media 
development, media assistance, 
communicating development, media aid 
projects, foreign broadcasting and 
agenda. Afterwards students will be able 
to research different initiatives on 
development communication conducted 
in different parts of the world, at different 
times, by different stakeholders and with 
different results. 
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20. Komunikacja online Online Communication Celem warsztatu jest przygotowanie 
studentów do samodzielnej pracy online, 
jak przygotowanie prostej strony 
internetowej i otwieranie publicznych 
kont w mediach społecznościowych. 
Studenci zostaną wprowadzeni w 
podstawy grafiki komputerowej oraz 
zapoznają się z zasadami 
bezpieczeństwa pracy i komunikacji 
online. Zajęcia prowadzone przez 
pracowników Działu Usług 
Informatycznych UWr pozwolą 
studentom na przećwiczenie 
umiejętności tworzenia witryn 
internetowych, przy użyciu najbardziej 
popularnych i dostępnych schematów i 
programów, przy zachowaniu zasad 
bezpieczeństwa online. 

The objective of the workshop is to 
prepare students for self-organized work 
online, for example, for the construction 
of simple website projects (basing on 
available forms) and opening of public 
social media accounts. Students will be 
introduced into the basics of computer 
graphics and will be familiar with the 
rules of cybersecurity while working and 
communicating online. The course taught 
by the colleagues from the IT Service 
Section at the University of Wroclaw 
allows for training the skills such as 
creating websites, based on most popular 
and available forms and schemes, while 
caring for the rules of security online. 

21. Migracje jako problem 
globalny 

Migration as a global issue  Celem zajęć jest zapoznanie studentów z 
teoriami wyjaśniającymi proces migracji 
oraz wynikami badań empirycznych. 
Szukając odpowiedzi na pytanie jakie są 
przyczyny i konsekwencji migracji 
międzynarodowych studenci będą 
analizowali teksty z zakresu nauk o 
polityce, ekonomii, demografii, socjologii 
i nauk pokrewnych, aby lepiej zrozumieć 
interdyscyplinarnych charakter procesu 
migracji. Najważniejsze pytania 
dotyczyły będą przyczyn migracji, 
kategorii osób migrujących, 
konsekwencji migracji dla państw 
wysyłających i przyjmujących, wyzwań 
związanych z zarządzaniem migracjami 
oraz debaty publicznej nad zjawiskiem 
migracji. 

The course is prepared as an introduction 
to the international migration both from 
the theoretical and empirical perspective. 
While studying the interdisciplinary and 
complex nature of migration, students 
will be analysing readings from 
economics, political science, geography, 
demography, sociology, and other 
disciplines in order to learn the causes 
and effects of this process. 

We will study the mechanism of 
international migration to answer the 
main questions: 1) why do people 
migrate, 2) what are the categories of 
migrants, 3) what are the consequences 
of migration for sending and receiving 
societies, 4) what are the challenges of 
migration governance. The language of 
the public debate on migration, as well as 
media coverage of this issues will be one 
of the crucial element of the entire 
course.  

22. Dyplomacja publiczna i 
kulturalna  

Public and Cultural 
Diplomacy   

Celem warsztatów jest wprowadzenie 
studentów do tematyki wykorzystania 

The objective of the course is to 
introduce the students into the use of 
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zasobów miękkich, a zwłaszcza kultury, 
w polityce zagranicznej i stosunkach 
międzynarodowych oraz przygotowanie 
do tworzenia planów działań dyplomacji 
publicznej i kulturalnej, w tym wydarzeń 
medialnych, i rozumienia podstaw 
współpracy z mediami. Przedmiot 
wprowadza w teorię  i praktykę 
dyplomacji publicznej i kulturalnej, ich 
struktury, cele i narzędzia. Na podstawie 
studiów przypadków, studenci analizują 
działania dyplomacji publicznej i 
kulturalnej, i w czasie pracy nad 
referatami, pozyskują podstawy wiedzy 
o tworzeniu projektów dyplomacji 
publicznej i kulturalnej, jak np.  
wydarzeń dyplomacji kulturalnej. Zajęcia 
bazują na doświadczeniach w badaniach 
nad dyplomacją publiczną i kulturalną z 
dwóch perspektyw: teorii stosunków 
międzynarodowych, polityki zagranicznej 
oraz studiów nad mediami i 
komunikacją. 

Dyplomacja publiczna (a także jej nowa 
wersja tzw. nowa dyplomacja publiczna) 
zostaną przedyskutowane jako formy 
zewnętrznej komunikacji i sposób, w jaki 
rządy aktywują zasoby miękkiej siły 
danego państwa; bazując na 
doświadczeniach superpotęg, państw 
średniej rangi i państw małych.  

soft assets, first of all culture, in foreign 
policy and international relations, to 
prepare to the construction of strategies, 
including media events, and to the 
understanding of the basics of media 
relations. The course introduces  to the 
theory and practice of public and 
diplomacy, their structures, objectives 
and tools. On the basis of case studies, 
students will analyse public and cultural 
diplomacy efforts and while working on 
papers, learn the basics of public and 
cultural diplomacy projects such as 
cultural diplomacy events.  
The course is based on the effects of 
research on public and cultural diplomacy 
from two angles: theory of international 
relations and foreign policy, media and 
communication. 

Public diplomacy (and its new version, 
the so called New Public Diplomacy) will 
be discussed as forms of external 
communication and the way, 
governments activate the soft power 
assets of the country; while basing on 
the cases of the superpowers, middle 
powers and small states.  

 

23. Kształtowanie marki 
inteligentnych miast 

Branding Smart Cities Celem zajęć jest przedstawienie 
głównych koncepcji promocji miast 
inteligentnych oraz wiodących 
problemów w tej dziedzinie. Promocja 
miast inteligentnych jest rozumiana jako 
aktywność obejmująca redefinicję, 
redeskrypcję i upowszechnianie 
unikatowych cech miasta w celu 
wzmocnienia perspektyw jego rozwoju. 
Proces ten zakłada konstruowanie i 
upowszechnianie nowatorskich narracji, 
komunikujących poczucie wyjątkowości 
miasta, zachęcanie do emocjonalnego 

The aim of the class is to present main 
conception of branding smart cities and 
chief problems in this area. Branding 
smart cities is understood as an activity 
involving the task of re-invention, re-
description, and promotion of 
characteristic features of a city, and is 
aimed at enhancing its developmental 
prospects. As such, the process implies 
construction and promulgation of 
imaginative narratives, persuasively 
conveying the sense of uniqueness of a 
city, encouraging an emotional 
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związku z nim i wspieranie jego 
wizerunku jako atrakcyjnego ośrodka 
życia społecznego, gospodarczego i 
kulturalnego. Promocja miasta jest 
podporządkowane zasadom: 
wyjątkowości, zaufania, innowacji, 
emocjonalności, inkluzywności i 
możliwości. Wiarygodność komunikatu 
zależy od zastosowania innowacyjnej 
redeskrypcji historii i kondycji miasta, 
jego energii i potencjału. Twórcze 
wykorzystanie kategorii emocjonalnych 
wzmacnia identyfikację osobistą z nim i 
wspiera wizerunek miasta jako miejsca 
możliwości. 

 

relationship to it, and supporting its 
image as an attractive centre of social, 
economic and cultural life. The activity is 
to convey the message of uniqueness, 
trust, innovation, emotionality, 
inclusiveness and opportunity. Such a 
message will be trustworthy if based 
upon an innovative re-description of the 
history and the condition of the city, 
aimed at communicating its intrinsic 
resilience and potential. The imaginative 
employment of concepts referring to 
emotionality, signaling the inclusiveness 
of the city, serves as a mode of building 
a personal identification with it, thus 
fostering the image of the city as a place 
of opportunities. 

24. Protokół dyplomatyczny Diplomatic Protocol  Głównym celem zajęć jest 
przedstawienie podstawowych norm i 
środków protokołu dyplomatycznego. 
Studenci zyskają wiedzą o zasadach 
protokołu i etykiety, wymaganych w 
dyplomatycznych relacjach. Pierwsza 
część kursu zawiera następujące 
zagadnienia: wprowadzenie do 
współczesnej dyplomacji, definicje i 
ujęcia protokołu dyplomatycznego; 
historyczny rozwój norm i zasad 
składających się na protokół 
dyplomatyczny, cele i funkcje protokołu 
dyplomatycznego we współczesnych 
relacjach.  

W ramach drugiej części kursu 
przedstawione zostaną zasady 
precedencji, ceremoniału 
dyplomatycznego oraz organizacji wizyt, 
dyplomatycznych przyjęć, spotkań i 
konferencji, etykiety, w tym zagadnień 
związanych z savoir-vivre, oraz dress 
code. 

The main aim of the course is to 
introduce general rules, norms and 
methods of diplomatic protocol. Students 
will gain fundamental knowledge of 
protocol and etiquette in the diplomatic 
world. The first part of the course 
introduces the following topics: 
introduction to contemporary diplomacy, 
definitions and functions of diplomatic 
protocol; historical development of 
diplomatic protocol; aims and functions 
of diplomatic protocol in contemporary 
official relations. The second part focuses 
on topics of precedence, organization of 
ceremonial, official and occupational 
visits; diplomatic receptions, meetings 
and conferences; etiquette: “savoir-
vivre”, and dress code. 

In the frame of the second part of the 
course students will practice 
competencies and skills entwined with 
diplomatic etiquette and good manners.   

25. Sztuka negocjacji The Art of Negotiation Kurs daje podstawy teoretyczne i 
praktyczne do analizy i przygotowania 
negocjacji. Studenci zostaną wyposażeni 
w wiedzę na temat zasad i mechanizmów 

The course provides background for 
analysis and preparation of negotiations. 
Students will be exposed to issues 
related to problems and conflicts solving 
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związanych z rozwiązywaniem 
problemów i konfliktów na różnych 
poziomach: regionalnym, krajowym i 
międzynarodowym. Będą trenować 
umiejętności i techniki negocjacyjne. 
Nauczą się stosować różne podejścia 
negocjacyjne. Warsztaty dają możliwość 
trenowania umiejętności negocjacji i 
zastosowania poznanych strategii.  

at various levels: regional, national and 
international. They will train negotiation 
skills and techniques. They will learn how 
to apply different types of negotiations. 
The course gives the ability to train the 
main skills in negotiations and implement 
the learned strategies.  

 

 

 

 


