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programów
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i

efektach

kształcenia

prowadzonych na uczelni
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60

ECTS konieczna dla uzyskania
tytułu zawodowego

Symbol

PDZ_W01
PDZ_W02

PDZ_W03

Po ukoĔczeniu studiów podyplomowych absolwent:

Odn. do ef. kszt.
w zakresie nauk
humanistycznych
i społecznych

Wiedza
zna elementarną terminologiĊ z zakresu nauk o mediach, rozumie
ich Ĩródła oraz zastosowania w obrĊbie zbliĪonych dyscyplin
naukowych
posiada elementarną wiedzĊ o normach i regulacjach prawnych (w
tym dotyczących ochrony własnoĞci intelektualnej i prawa
autorskiego) oraz zasadach i branĪowych kodeksach etycznych,
normach ogólnych oraz zasadach i przepisach dotyczących
struktur paĔstwowych, społecznych, a szczególnie instytucji
medialnych i rządzących nimi prawidłowoĞciach oraz o ich
Ĩródłach, naturze, zmianach i sposobach działania
zna najwaĪniejsze fakty, procesy społeczne i reguły nimi rządzące
w zakresie najnowszej historii Polski (XX-XXI wiek), kultury i
cywilizacji XX wieku oraz historii mediów i dziennikarstwa
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zna poszczególne rodzaje i gatunki dziennikarskie, ich genezĊ,
proces kształtowania i róĪnice miĊdzy nimi.
ma podstawową wiedzĊ o KoĞciele katolickim oraz zna
podstawowe zasady katolickiej doktryny medialnej
zna podstawowe zasady jĊzyka polskiego (pisowni i wymowy),
Ğrodki stylistyczne, retoryczne i erystyczne oraz zasady
prowadzenia debat i sporów publicznych w mowie i na piĞmie
Zna specyfikĊ i podstawowe róĪnice miĊdzy poszczególnymi
mediami (prasa, radio i telewizja) oraz cechy gatunkowe właĞciwe
dla tych mediów (zasady konstruowania layoutu prasowego i
internetowego, programu radiowego i telewizyjnego).
ma uporządkowaną wiedzĊ w zakresie zasad i norm etyki
dziennikarskiej
UmiejĊtnoĞci
zna, rozpoznaje i umie posługiwaü siĊ podstawowymi gatunkami
dziennikarskimi, adekwatnymi do potrzeb informacji i
publicystyki
potrafi okreĞliü i wykorzystaü rozmaite Ĩródła informacji
dziennikarskich, swobodnie posługuje siĊ nimi w pracy
dziennikarza i publicysty we wszystkich rodzajach mediów
umie skonstruowaü krótkie formy informacyjne (pisemne i ustne),
dokonaü selekcji zdobywanych informacji, zauwaĪyü i wskazaü na
zaleĪnoĞci miĊdzy nimi i ich wpływ na procesy społeczne i
postawy indywidualne odbiorców
posiada praktyczną umiejĊtnoĞü przygotowania typowych
pisemnych tekstów dziennikarskich i publicystycznych w jĊzyku
polskim, zgodnie z regułami i zasadami ortografii, gramatyki i
stylistyki jĊzyka polskiego
posiada praktyczną umiejĊtnoĞü przygotowania typowych
wypowiedzi ustnych dziennikarskich i publicystycznych w jĊzyku
polskim, zgodnie z regułami i zasadami retoryki, wymowy,
gramatyki i stylistyki jĊzyka polskiego
rozróĪnia i konstruuje przekazy informacyjne oraz publicystyczne;
analizuje i rozumie aktualne wydarzenia w Polsce i na Ğwiecie
oraz przewiduje ich rozwój i skutki
posługuje siĊ biegle komputerem w zakresie technik edycji
dokumentów elektronicznych, projektowania graficznego,
przygotowania tekstów pisemnych
opanowuje
podstawowe umiejĊtnoĞci z zakresu warsztatu
dziennikarstwa prasowego, radiowego, radiowego, telewizyjnego i
internetowego oraz podstawowych umiejĊtnoĞci tworzenia i
odbioru
przekazu
prasowego,
radiowego,
radiowego,
telewizyjnego i internetowego w zakresie dziennikarstwa i
publicystyki.
Kompetencje społeczne
w pracy stosuje siĊ do poznanych i przyswojonych norm
prawnych i zasad etyki ogólnej i zawodowej
ma ĞwiadomoĞü poziomu swojej wiedzy i umiejĊtnoĞci, rozumie
potrzebĊ ciągłego dokształcania siĊ zawodowego i rozwoju
osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i
doskonali umiejĊtnoĞci, wyznacza kierunki własnego rozwoju i
kształcenia
docenia znaczenie nauk o mediach dla utrzymania i rozwoju
prawidłowych wiĊzi w Ğrodowiskach społecznych i odnosi
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zdobytą wiedzĊ do projektowania działaĔ zawodowych
ma przekonanie o sensie, wartoĞci i potrzebie podejmowania
działaĔ dziennikarskich w Ğrodowisku społecznym; jest gotowy do
podejmowania wyzwaĔ zawodowych; wykazuje aktywnoĞü,
podejmuje trud i odznacza siĊ wytrwałoĞcią w realizacji
indywidualnych i zespołowych działaĔ profesjonalnych w zakresie
dziennikarstwa
ma przekonanie o wadze zachowania siĊ w sposób profesjonalny,
refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej
dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne
związane z własną i cudzą pracą, poszukuje optymalnych
rozwiązaĔ, postĊpuje zgodnie z zasadami etyki ogólnej i
zawodowej
jest Ğwiadomy istnienia etycznego wymiaru w działaniach
instytucji medialnych oraz pracy dziennikarza
odpowiedzialnie przygotowuje siĊ do swojej pracy, projektuje i
wykonuje działania związane z pracą w instytucjach medialnych
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