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Zał�cznik  nr 10 do Uchwały nr 36/2012 Senatu UKSW 
z dnia 26 kwietnia 2012 r. 

 
 

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PODYPLOMOWYCH STUDIÓW DZIENNIKARSTWA 
I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ 
poziom studiów: studia podyplomowe  

Nazwa kierunku i kod 

programu wg USOS 

Kierunek: Podyplomowe Studium Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej 

WT-P-FW-PSDiKS 

 

Poziom kształcenia Studia podyplomowe 

Profil kształcenia  

Forma studiów  

Tytuł zawodowy uzyskiwany 

przez absolwenta 

 

Obszar/-y kształcenia Nauki społeczne 

Dziedzina nauki i dyscyplina 

naukowa 

Nauki społeczne 

Ró�nice w stosunku do innych 

programów o podobnie 

zdefiniowanych celach i 

efektach kształcenia 

prowadzonych na uczelni 

Nie ma podobnych 

Liczba uzyskanych punktów 

ECTS konieczna dla uzyskania 

tytułu zawodowego 

60 

 
 

Symbol Po uko�czeniu studiów podyplomowych absolwent: Odn. do ef. kszt.  
w zakresie nauk 

humanistycznych 
i społecznych 

Wiedza 

PDZ_W01 zna elementarn� terminologi� z zakresu nauk o mediach, rozumie 
ich �ródła oraz zastosowania w obr�bie zbli�onych dyscyplin 
naukowych 

 

PDZ_W02 posiada elementarn� wiedz� o normach i regulacjach prawnych (w 
tym dotycz�cych ochrony własno�ci intelektualnej i prawa 
autorskiego) oraz zasadach i bran�owych kodeksach etycznych, 
normach ogólnych oraz zasadach i przepisach dotycz�cych 
struktur pa�stwowych, społecznych, a szczególnie instytucji 
medialnych i rz�dz�cych nimi prawidłowo�ciach oraz o ich 
�ródłach, naturze, zmianach i sposobach działania 

 

PDZ_W03 zna najwa�niejsze fakty, procesy społeczne i reguły nimi rz�dz�ce 
w zakresie najnowszej historii Polski (XX-XXI wiek), kultury i 
cywilizacji XX wieku oraz historii mediów i dziennikarstwa 
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PDZ_W04 zna poszczególne rodzaje i gatunki dziennikarskie, ich genez�, 
proces kształtowania i ró�nice mi�dzy nimi.  

 

PDZ_W05 ma podstawow� wiedz� o Ko�ciele katolickim oraz zna 
podstawowe zasady katolickiej doktryny medialnej 

 

PDZ_W06 zna podstawowe zasady j�zyka polskiego (pisowni i wymowy), 
�rodki stylistyczne, retoryczne i erystyczne oraz zasady 
prowadzenia debat i sporów publicznych w mowie i na pi�mie 

 

PDZ_W07 Zna specyfik� i podstawowe ró�nice mi�dzy poszczególnymi 
mediami (prasa, radio i telewizja) oraz cechy gatunkowe wła�ciwe 
dla tych mediów (zasady konstruowania layoutu prasowego i 
internetowego, programu radiowego i telewizyjnego). 

 

PDZ_W08 ma uporz�dkowan� wiedz� w zakresie zasad i norm etyki 
dziennikarskiej 

 

Umiej�tno�ci 

PDZ_U01 zna, rozpoznaje i umie posługiwa� si� podstawowymi gatunkami 
dziennikarskimi, adekwatnymi do potrzeb informacji i 
publicystyki 

 

PDZ_U02 potrafi okre�li� i wykorzysta� rozmaite �ródła informacji 
dziennikarskich, swobodnie posługuje si� nimi w pracy 
dziennikarza i publicysty we wszystkich rodzajach mediów 

 

PDZ_U03 umie skonstruowa� krótkie formy informacyjne (pisemne i ustne), 
dokona� selekcji zdobywanych informacji, zauwa�y� i wskaza� na 
zale�no�ci mi�dzy nimi i ich wpływ na procesy społeczne i 
postawy indywidualne odbiorców 

 

PDZ_U04 posiada praktyczn� umiej�tno�� przygotowania typowych 
pisemnych tekstów dziennikarskich i publicystycznych w j�zyku 
polskim, zgodnie z regułami i zasadami ortografii, gramatyki i 
stylistyki j�zyka polskiego 

 

PDZ_U05 posiada praktyczn� umiej�tno�� przygotowania typowych 
wypowiedzi ustnych dziennikarskich i publicystycznych w j�zyku 
polskim, zgodnie z regułami i zasadami retoryki, wymowy, 
gramatyki i stylistyki j�zyka polskiego 

 

PDZ_U06 rozró�nia i konstruuje przekazy informacyjne oraz publicystyczne; 
analizuje i rozumie aktualne wydarzenia w Polsce i na �wiecie 
oraz przewiduje ich rozwój i skutki 

 

PDZ_U07 posługuje si� biegle komputerem w zakresie technik edycji 
dokumentów elektronicznych, projektowania graficznego, 
przygotowania tekstów pisemnych 

 

PDZ_U08 opanowuje   podstawowe  umiej�tno�ci z zakresu warsztatu 
dziennikarstwa prasowego, radiowego, radiowego, telewizyjnego i 
internetowego oraz  podstawowych umiej�tno�ci tworzenia i 
odbioru przekazu prasowego, radiowego, radiowego, 
telewizyjnego i internetowego w zakresie dziennikarstwa i 
publicystyki. 

 

Kompetencje społeczne 

PDZ_K01 w pracy stosuje si� do poznanych i przyswojonych norm 
prawnych i zasad etyki ogólnej i zawodowej 

 

PDZ_K02 ma �wiadomo�� poziomu swojej wiedzy i umiej�tno�ci, rozumie 
potrzeb� ci�głego dokształcania si� zawodowego i rozwoju 
osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i 
doskonali umiej�tno�ci, wyznacza kierunki własnego rozwoju i 
kształcenia 

 

PDZ_K03 docenia znaczenie nauk o mediach dla utrzymania i rozwoju 
prawidłowych wi�zi w �rodowiskach społecznych i odnosi 
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zdobyt� wiedz� do projektowania działa� zawodowych 
PDZ_K04 ma przekonanie o sensie, warto�ci i potrzebie podejmowania 

działa� dziennikarskich w �rodowisku społecznym; jest gotowy do 
podejmowania wyzwa� zawodowych; wykazuje aktywno��, 
podejmuje trud i odznacza si� wytrwało�ci� w realizacji 
indywidualnych i zespołowych działa� profesjonalnych w zakresie 
dziennikarstwa 

 

PDZ_K05 ma przekonanie o wadze zachowania si� w sposób profesjonalny, 
refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej 

 

PDZ_K06 dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne 
zwi�zane z własn� i cudz� prac�, poszukuje optymalnych 
rozwi�za�, post�puje zgodnie z zasadami etyki ogólnej i 
zawodowej 

 

PDZ_K07 jest �wiadomy istnienia etycznego wymiaru w działaniach 
instytucji medialnych oraz pracy dziennikarza  

 

PDZ_K08 odpowiedzialnie przygotowuje si� do swojej pracy, projektuje i 
wykonuje działania zwi�zane z prac� w instytucjach medialnych 
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