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OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Obowiązuje od roku akademickiego 2019/2020
Nazwa kierunku studiów

dziennikarstwo i komunikacja
społeczna

Poziom studiów

studia 2. stopnia

Profil studiów

ogólnoakademicki

Opis zakładanych efektów uczenia się dla kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia
uwzględnia uniwersalne charakterystyki pierwszego stopnia dla poziomów 6 - 7 określone w
ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 2153 z póżn. zm. ) oraz charakterystyki drugiego stopnia dla poziomów 6 – 7 określone w
rozporządzeniu
Ministra
Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2218) w sprawie
charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6 – 8 Polskiej
Ramy Kwalifikacji.
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Kierunkowe efekty uczenia się

zna w znacznie pogłębionym stopniu terminologię z zakresu
nauk o komunikacji społecznej i mediach, a także niezbędną
dla dziennikarza terminologię literacką, językoznawczą i
kulturoznawczą oraz rozumie źródła i zastosowanie ww.
dyscyplin naukowych
ma znacznie zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu nauk o
komunikacji społecznej i mediach, ich miejsca w systemie
nauk, a także podstaw teoretycznych oraz wybranych
zagadnień z zakresu wiedzy szczegółowej
w sposób znacząco pogłębiony orientuje się w
problematyce metodologii ww. dyscypliny naukowej z
dziedziny nauk społecznych
ma uporządkowaną i dosyć rozległą wiedzę ogólną
obejmującą zagadnienia z zakresu:
1. języka polskiego
2. literatury polskiej
3. kultury w Polsce i w krajach UE
(z uwzględnieniem kultury popularnej oraz mediów) ich
podstaw teoretycznych oraz wybranych zagadnień z
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zakresu wiedzy szczegółowej odnoszącej się do szeroko
rozumianej humanistyki
ma poszerzone i znacznie pogłębione rozeznanie w
problematyce metodologii ww. dyscyplin naukowych
(głównie z zakresu językoznawstwa)
ma znacznie pogłębioną wiedzę na temat warsztatu pracy
dziennikarza zatrudnionego w prasie, radiu, telewizji,
portalach internetowych oraz w zawodach
wykorzystujących możliwości języka ojczystego i szeroko
rozumianej komunikacji językowo-kulturowej i potrafi ją
profesjonalnie wykorzystać w działalności zawodowej
ma właściwą i kompletną wiedzę o normach i regulacjach
prawnych (w tym dotyczących ochrony własności
intelektualnej oraz prawa autorskiego), a także zna w
stopniu znacznym podstawy ekonomiczne różnych
rodzajów działalności zawodowej oraz zasady
i branżowe kodeksy etyczne, normy ogólne, również zasady
i przepisy dotyczące struktur państwowych, społecznych,
a szczególnie instytucji medialnych
zna nie tylko podstawowe zasady tworzenia i rozwoju
różnych form przedsiębiorczości
rozumie i podejmuje fundamentalne dylematy współczesnej
cywilizacji
ma znacznie poszerzoną wiedzę o powiązaniach
studiowanych dyscyplin w ramach kierunku studiów z
innymi dyscyplinami naukowymi, głównie z zakresu
humanistyki i nauk społecznych
rozumie w pogłębiony i dojrzały sposób potrzebę
komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej wykorzystującej
możliwości języka ojczystego i szeroko rozumianej
komunikacji językowo-kulturowej oraz dobrze zna
obowiązki i zadania rzecznika prasowego instytucji
bardzo dobrze zna zasady języka polskiego (pisowni i
wymowy), środki stylistyczne, retoryczne i erystyczne oraz
zasady prowadzenia debat i sporów publicznych
ma znaczną, usystematyzowaną i pogłębioną wiedzę o
instytucjach związanych z kultywowaniem języka, literatury
polskiej i kultury narodowej
bardzo dobrze orientuje się we współczesnym życiu
kulturalnym odnoszącym się do wszelkich wytworów
kultury narodowej(np. z zakresu literatury, malarstwa,
muzyki, filmu, teatru itd.)
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Umiejętności: absolwent potrafi
K_U01

właściwie i dojrzale potrafi określić, dokonać wyboru i
wykorzystać rozmaite źródła informacji dziennikarskich
oraz swobodnie i profesjonalnie posługuje się nimi w pracy
dziennikarza i publicysty we wszystkich rodzajach mediów,
a także sprawnie dokonuje ich oceny oraz krytycznej
analizy, ponadto potrafi syntetyzować zdobyte informacje
posiada umiejętność zarówno twórczej interpretacji, jak
i atrakcyjnej prezentacji zdobytych przez siebie informacji
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umie poprawnie skonstruować krótkie formy informacyjne
(pisemne i ustne), profesjonalnie dokonać selekcji
zdobywanych informacji, zauważyć i wskazać na zależności
między nimi i ich wpływ na procesy społeczne i postawy
indywidualne odbiorców, wykorzystując w komunikacji z
otoczeniem specjalistyczną terminologię
w celu zdobycia informacji oraz przygotowania właściwych
form wypowiedzi potrafi profesjonalnie dokonać doboru
oraz zastosować właściwe metody i narzędzia, a także
korzysta z zaawansowanych technik informacyjnokomunikacyjnych
w celu zdobycia informacji oraz przygotowania właściwych
form wypowiedzi potrafi dojrzale przystosować już
istniejące metody i narzędzia, a w razie potrzeby także
opracować nowe
formułuje i rozwiązuje złożone i nietypowe problemy jako
profesjonalista, a także innowacyjnie wykonuje różnorodne
zadania w warunkach nieprzewidywalnych, wykorzystując
przy tym podstawowe umiejętności badawcze pozwalające
na dojrzałą analizę konkretnych badań oraz prowadzenie
prostych procedur medioznawczych dotyczących różnych
etapów komunikacji (potrafi wnioskować, opracować i
przedstawić wyniki badań oraz wskazać dalsze ich etapy i
kierunki)
formułuje i testuje hipotezy związane z prostymi
problemami badawczymi
posiada praktyczną umiejętność dojrzałego przygotowania
typowych ustnych oraz pisemnych tekstów dziennikarskich
i publicystycznych w języku polskim, zgodnie z regułami
i zasadami ortografii, gramatyki i stylistyki języka polskiego
posługuje się biegle i profesjonalnie komputerem w zakresie
technik edycji dokumentów elektronicznych, projektowania
graficznego, przygotowania tekstów pisemnych
umie przedstawić poprawne i dojrzałe pod względem
językowym i logicznym argumenty na rzecz własnych
poglądów, jak i poglądów innych autorów oraz potrafi
formułować wnioski z uwzględnieniem adekwatnych
kontekstów historycznoliterackich i kulturowych, a także
prowadzić debatę, profesjonalnie przedstawiając i oceniając
w trakcie dyskusji różne opinie i stanowiska
potrafi dobrze porozumiewać się (także w języku obcym) na
tematy dotyczące literatury, języka i kultury z
wykorzystaniem różnych kanałów i technik
komunikacyjnych (np. internetu, telefonu, faxu itd.) ze
specjalistami w zakresie dziedzin nauki studiowanych w
ramach kierunku, z uwzględnieniem różnych odmian
funkcjonalnych języka (zwłaszcza rodzimego)
ma umiejętności językowe w zakresie przynajmniej jednego
obcego języka nowożytnego zgodne z wymaganiami
określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego
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w pracy zawodowej potrafi być elastyczny, kreatywny
i niezależny, jednocześnie zdyscyplinowany i potrafiący
skutecznie i dojrzale oraz profesjonalnie planować i
organizować (także kierować) zarówno pracę/ą własną, jak i
zespołową (także o charakterze interdyscyplinarnym),
współdziałając z innymi osobami
ma świadomość dojrzałego poziomu swojej wiedzy i
umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego samodzielnego
planowania i realizowania procesu uczenia się przez całe
życie, a także potrafi w tym zakresie ukierunkowywać
swoich współpracowników
potrafi krytycznie ocenić zarówno poziom posiadanej przez
siebie wiedzy, jak i odbieranych treści
ma świadomość znaczenia posiadanej wiedzy podczas
rozwiązywania problemów zawodowych, a w sytuacji
trudności z samodzielnym ich rozwiązaniem zasięga opinii
ekspertów
wypełnia zobowiązania społeczne oraz współorganizuje
działalność na rzecz środowiska społecznego poprzez
inicjowanie działań na rzecz interesu publicznego
myśli i działa w sposób przedsiębiorczy
w pracy stosuje się do przestrzegania poznanych
i przyswojonych norm prawnych oraz zasad etyki ogólnej
i zawodowej, także wymagając ich respektowania przez
współpracowników
dba o dorobek i tradycje zawodowe
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*Na podst. Zarządzenia nr 12/2019 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 7 marca 2019 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad dotyczących projektowania studiów […], paragraf 2, p. 6,
przedmioty ogólnouniwersyteckie wlicza się do dyscypliny wiodącej.
J - ozn. nazwę dyscypliny: J – językoznawstwo; L – literaturoznawstwo; K – nauki i kulturze i religii; NoKiM –
nauki o komunikacji społecznej i mediach.

