
Załącznik nr 1 do uchwały nr 84/2021/2022 
Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 

z dnia 28 kwietnia 2022 roku 

 

KARTA OPISU KIERUNKU 

Nazwa kierunku  DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 

Stopień kształcenia   PIERWSZY 

Profil kształcenia   PRAKTYCZNY   

Forma studiów   STACJONARNE I NIESTACJONARNE 

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta  LICENCJAT 

Przyporządkowanie do dyscypliny naukowej, do których odnoszą się efekty uczenia się: 

- dyscyplina wiodąca:  Nauki o komunikacji społecznej i mediach 66%,   

- dyscypliny dodatkowe: Nauki o zarządzaniu i  jakości 3%, językoznawstwo 5%, informatyka 

11%, ekonomia i finanse 3%, nauki o bezpieczeństwie 4%, historia 2%, nauki o sztuce 2%, 

nauki o polityce i administracji 2%, nauki prawne 1%, nauki socjologiczne 1% 

Związek z misją Uczelni i strategią jej rozwoju 

Misją Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach jest „zapewnienie nowoczesnej oferty 

dydaktycznej i wysokiej jakości badań w zakresie wybranych dyscyplin naukowych przez 

środowisko akademickie kreujące i upowszechniające wiedzę oraz nowe idee, otwarte na 

współpracę międzynarodową i ekspercką”. Misja ta realizowana jest m.in. poprzez Strategię 

Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na lata 2018-2025 z marca 2018  

r. Wskazać można ścisły związek kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna  

z wymienioną wyżej Strategią Rozwoju.  

Studia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna realizują na poziomie 

szczegółowym misję Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w zakresie: 

● innowacyjności – poprzez innowacyjne połączenie nauk humanistycznych, 

społecznych i technologii informatycznych, 

● profesjonalizmu – poprzez nacisk na doświadczenie praktyczne, zarówno 

wykładowców (praktycy biznesu), jak i studentów (przedmioty o charakterze 

praktycznym, warsztatowym),  

● jakości - praktyki w radiu, telewizji, redakcjach portali internetowych i korporacyjnych 

a także firmach (w działach PR), 

● integralności – poprzez wieloaspektowy rozwój umiejętności i kompetencji 

społecznych w zakresie nauk o i komunikacji i mediach oraz nauk o zarządzaniu  

i jakości, 



● odpowiedzialności społecznej – poprzez realizowanie przedmiotów dotyczących etyki 

i społecznej odpowiedzialności w środowisku medialnym, zarówno na studiach I, jak  

i II stopnia, 

● umiędzynarodowienia – realizacja przedmiotów w języku angielskim zarówno na 

studiach I, jak i II stopnia.  

 

Oferta programowa kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna została przygotowana 

z uwzględnieniem uczelnianych standardów jakości kształcenia, a także założeń wynikających 

z procesu bolońskiego, ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz wynikających z niej 

aktów normatywnych. Proponowany program kształcenia uwzględnia również najnowszy 

dorobek naukowy i wykorzystuje wzorce uczelni zagranicznych prowadzących studia na 

podobnych kierunkach. 

Cele kształcenia oraz metody prowadzenia zajęć 

Na studiach na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna studenci: 

● poznają warsztat pracy dziennikarza, specjalisty PR, rzecznika prasowego i specjalisty 

ds. komunikacji, wykonywanej zgodne z zasadami etyki dziennikarskiej i społecznej 

odpowiedzialności zawodu, 

● uczą się, jak efektywnie projektować komunikację w biznesie i organizacjach 

medialnych oraz samorządowych – zarówno zewnętrzną (firma-otoczenie),  

jak i wewnętrzną (firma – pracownicy), 

● poznają zasady tworzenia wizerunku  firmy w mediach (w tym w Internecie), 

● nabywają sprawność w zakresie redagowania tekstu, przekazu audio i video a także 

grafiki, multimediów oraz animacji, wykorzystując najnowsze narzędzia 

informatyczne, 

● uzyskują wiedzę z zakresu zarządzania, ekonomii, nowoczesnego marketingu, prawa, 

aby w pełni świadomie wkraczać na rynek pracy i w świat biznesu.  

 

Studia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna są studiami praktycznymi, 

wyposażającymi absolwentów w kluczowe współcześnie umiejętności/ kompetencje, m.in.:  

● kreatywnego tworzenia informacji i skutecznego jej przekazywania z wykorzystaniem 

różnych technik i kanałów komunikacji, w tym narzędzi informatycznych i nowych 

mediów,  

● analizy interdyscyplinarnej wiedzy wykorzystywanej w ekonomicznych mediach 

branżowych, biurach prasowych i jednostkach public relations  różnych organizacji 

(m.in przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych, placówek ochrony zdrowia, biur 

konsultingowych i kreatywnych, organizacji pozarządowych oraz instytucje kultury),  

● przygotowywania i opracowywania tekstów medialnych (prasowych, telewizyjnych  

i radiowych, jak i przeznaczonych do mediów internetowych) jako dziennikarz (media 



worker), rzecznik prasowy, specjalista  public relations, menedżera wewnętrznych  

i zewnętrznych systemów zarządzania komunikacją w organizacjach, 

● projektowania i redagowania multimedialnych treści (kontentu), 

● projektowania/opracowywania i analizowania interaktywnej komunikacji biznesowej,  

● administrowania treścią portali internetowych organizacji, 

● prowadzenia własnej firmy.  

 

Sylwetka absolwenta 

Absolwenci kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna wyróżniają się wysokimi 

kompetencjami językowymi , praktyką w posługiwaniu się różnymi narzędziami komunikacji 

w mediach cyfrowych oraz umiejętnościami niezbędnymi do ich wykorzystania  

w społeczeństwie informacyjnym. Uzyskana wiedza z zakresu zarządzania, public relations  

i marketingu pozwala im na rozumienie i sprawne funkcjonowanie w środowisku biznesowym.  

Różnorodność oferty edukacyjnej gwarantuje absolwentom przygotowanie do pracy  

w szerokim obszarze mediów na m.in. stanowiskach ( w roli): 

● dziennikarza, redaktora lub korektora w redakcjach koncernów wydawniczych, 

prasowych, radiowych i internetowych(m.in. w redakcjach ekonomicznych, gazetach 

firmowych), 

● rzecznika prasowego,  

● specjalisty ds. public relations, 

● redaktora i moderatora portalu społecznościowego, 

● redaktora portalu internetowego w organizacji biznesowej, 

● specjalisty ds. kreowania wizerunku marki,  

● specjalisty ds. komunikacji biznesowej (marketingowej),  

● specjalisty ds. marketingu i promocji,  

● twórcy koncepcji wizualnej akcji reklamowych,  

● projektanta/specjalisty ds. komunikacji (w tym wizualnej). 

 

Wskazanie dobrych praktyk lub wzorców krajowych i międzynarodowych wykorzystanych 

przy opisie efektów uczenia się 

W przygotowaniu koncepcji kształcenia brali i biorą udział zarówno interesariusze zewnętrzni 

jak i wewnętrzni. Przy jej opracowywaniu uwzględniono opinie Rady Programowej, w skład 

której wchodzą: przedstawiciele wykładowców akademickich, przedstawiciele pracodawców, 

przedstawiciel studentów, przedstawiciel absolwentów oraz menedżer i kurator kierunku. 

Na ustalenie i ewolucję programu studiów wpływ miały także m.in. zapisy Uchwał Senatu nr 

34/2011/2012 i nr 22/2017/2018 zawierające wytyczne do zmian w programach studiów oraz 

Ustalenia Procesu Bolońskiego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień standardów  

i wskazówek dotyczących zapewnienia jakości procesu kształcenia. Program kierunku 



Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna jest zgodny z założeniami Polityki Dydaktycznej 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 

Elementy wyróżniające, główne atuty kierunku 

Kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna przygotowuje nie tylko do pracy  

w mediach ale także do pracy z wykorzystaniem mediów. Głównym atutem jest połączenie 

wiedzy z zakresu nauk o komunikacji społecznej i mediach z wiedzą z zakresu  nauk  

o zarządzaniu, ekonomii i finansów  a także technologii informacyjno-komunikacyjnych. Dzięki 

temu studenci nabierają kompetencji  wykorzystywanych w zarządzaniu komunikacją,  

w marketingu i public relations a także zdobywają umiejętności użyteczne w sektorze 

biznesowym. Atutem są także poszukiwane na rynku umiejętności cyfrowe związane  

z projektowaniem komunikacji.  

Realizacja zajęć dydaktycznych w większości odbywa się w formie ćwiczeń, warsztatów 

i laboratoriów komputerowych, a więc w formie praktycznej i z wykorzystaniem 

nowoczesnych rozwiązań informatycznych. 

Kadrę wykładowców stanowią nie tylko doświadczeni nauczyciele akademiccy, ale również 

praktycy z obszaru mediów (radio, telewizja) i biznesu (agencje reklamowe, agencje PR). 

Wymagania szczególne 

1.1.        Harmonogram realizacji studiów 

Zajęcia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna obejmują przedmioty 

obowiązkowe (w ramach danego kierunku, poziomu i profilu studiów), do wyboru 

(specjalnościowe, które kształtują specjalność), swobodnego wyboru oraz inne. Wszystkie 

wymienione zajęcia, wymagają bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 

i studentów. 

Na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna studenci uczestniczą także w zajęciach 

w języku obcym (lektoraty). Ponadto kierunek oferuje także przedmioty swobodnego wyboru 

(lista przedmiotów podlega aktualizacji). 

  

1.2.        Osiąganie efektów uczenia się 

Efekty uczenia są osiągane i oceniane poprzez pracę własną studentów oraz w ramach 

bezpośredniego kontaktu z prowadzącym. Dzięki zastosowaniu metod praktycznego 

rozwiązywania problemów oraz realizacji prac projektowych, a także innych metod 

aktywnego uczenia studenci są aktywizowani do systematycznego zdobywania wiedzy 

teoretycznej i umiejętności praktycznych. Studenci dodatkowo są aktywizowani poprzez 

ocenę ich umiejętności autoprezentacyjnych oraz umiejętności przekazywania innym osobom 

wiedzy o sposobach rozwiązywania problemów (dyskusje, prezentacje). 

  

 



1.3.        Formy zajęć 

Przedmioty na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna są realizowane w formie 

wykładów (kierunkowych, specjalnościowych) oraz ćwiczeń, w tym również prowadzonych 

w pracowniach komputerowych. Wśród dodatkowych form prowadzenia zajęć wskazać 

można: lektoraty z języka obcego, zajęcia z wychowania fizycznego, seminaria  

i konsultacje.  Konsultacje są realizowane w wymiarze 2h tygodniowo przez nauczycieli 

akademickich. 

  

1.4.        Praktyki 

Zasady organizacji i odbywania praktyki studenckiej reguluje Zarządzenie nr 119/20 Rektora 

UE z późniejszymi zmianami. Program studiów I stopnia przewiduje obowiązkową 6-cio 

miesięczną praktykę w wymiarze nie mniejszym niż 720 godzin, realizowaną na V semestrze 

studiów. Podstawą jej realizacji i zaliczenia jest plan, karta realizacji praktyki oraz 

porozumienie o jej prowadzeniu. Wskazane wyżej dokumenty regulują również zasady 

weryfikacji efektów kształcenia osiąganych na praktykach zawodowych. Zaliczenie praktyki 

następuje na podstawie: potwierdzenia przez pracodawcę specyfikacji wykonanych zadań, 

raportu z odbytych praktyk zawodowych (Karta Realizacji Praktyki) oraz zaświadczenia  

o odbyciu praktyki (ocena dokonana przez pracodawcę). 

  

1.5 Przedmioty specjalnościowe 

W ramach kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna studenci są zobowiązani do 

wyboru specjalności, którą będą realizować na semestrze 3 oraz 4 i 6.  Oferowane do wyboru 

specjalności: Dziennikarstwo Ekonomiczne i PR, Projektowanie komunikacji wizualnej  

i narracji, Nowe Media i Komunikacja Elektroniczna w Organizacjach. Warunkiem 

uruchomienia specjalności jest utworzenie grupy liczącej minimum 25 studentów. 

  

1.6 Wybór przedmiotów swobodnego wyboru (SW) 

Na semestrze 6 studenci są zobowiązani do wyboru przedmiotów z grupy swobodnego 

wyboru. Wśród grupy przedmiotów swobodnego wyboru student zobowiązany jest do 

realizacji - 2 (dwóch) przedmiotów swobodnego wyboru realizowanych w języku angielskim 

w formie wykładu  i w wymiarze 15 godz. każdy. 

  

 

Więcej informacji o kierunku i specjalnościach 

https://sylabusy.ue.katowice.pl/kandydat/ 
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