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Zagadnienia egzaminacyjne w zakresie treści podstawowych i kierunkowych 

dla II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 

na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 

na Wydziale Informatyki i Komunikacji 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

1.Poziomy komunikowania i narzędzia komunikowania w teorii komunikacji 
społecznej.

2.Funkcje komunikowania i ich charakterystyka w teorii komunikacji społecznej.

3.Cele psychologii społecznej jako nauki empirycznej.

4.Rola mass mediów w procesie socjalizacji i kształtowaniu postaw oraz wartości.

5.Dystrybucja treści w erze cyfrowej.

6.Zarządzanie nowoczesnym przedsiębiorstwem medialnym.

7.Planowanie mediów - wykorzystanie mediów w kampaniach promocyjnych, 
reklamowych i marketingowych.

8.Czynniki kształtujące aktywność Polski na arenie międzynarodowej.

9.Zakres podmiotowy i przedmiotowy polityki zagranicznej, jej uwarunkowania, cele,
środki oraz metody realizacji.

10. Koncepcje dotyczące kierunków ewolucji stosunków międzynarodowych po 
upadku ładu dwubiegunowego.

11. Zintegrowana komunikacja marketingowa – pojęcie, geneza, istota. 

12. Komunikacja formalna i komunikacja nieformalna w ramach zintegrowanej 
komunikacji marketingowej. 

13.Wymogi metodologiczne (wg ESOMAR) dziennikarskiego doniesienia prasowego
na temat wyników badania opinii publicznej.

14. Cele, funkcje i zasady badania exit-poll.

15. Dyskurs jako zdarzenie komunikacyjne (w odniesieniu do koncepcji T. van Dijka, 
M. Bachtina, M. Foucaulta).

16. Nowoczesna teoria aktów mowy (z uwzględnieniem 3 aspektów aktów mowy).

17.Miejsce pragmatyki językowej wśród innych nauk. 

18. Podstawowe zasady użycia języka, sformułowane na gruncie teorii implikatur 
konwersacyjnych.

19. Czynniki pozajęzykowe odgrywające ważną rolę podczas wykonywania aktów 
mowy.



20. Przykłady i znaczenie paradygmatów w dyskursie medialnym.

21. Dyskursywne sposoby badania tekstów medialnych.

22. Pojęcie komunikacji międzykulturowej oraz typy komunikacji międzykulturowej 
(na wybranych przykładach).

23. Dialog międzykulturowy na przykładach wybranych międzynarodowych 
projektów artystycznych i edukacyjnych.

24. Infotainment, tabloidyzacja i mechanizmy skandalizacji w mediach.

25. Zakres i formy wpływu mediów na politykę.

26. Teorie oddziaływania mediów.

27. Historia sztuki XX wieku jako historia ewolucji stylów – omówienie zmian trzech 
stylów na przykładzie wybranej dyscypliny (malarstwo, architektura, teatr, 
literatura, film).

28. Tabu w kulturze współczesnej – analiza zjawiska w oparciu o wybrany przykład. 

29. Technologie zarządzania wiedzą i komunikacją w organizacji medialnej.

30. Strategie zarządzania wiedzą w organizacji.

 

 


