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Oznaczenia:  

KD – kod efektu uczenia się (K) da kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna 

(D) 

W – kategoria wiedzy w efektach uczenia się 

U – kategoria umiejętności w efektach uczenia się 

K – kategoria kompetencji społecznych w efektach uczenia się 

01, 02, 03... – numer efektu uczenia się  

P6S – poziom szósty Polskiej Ramy Kwalifikacji (tj. dla studiów I stopnia) 

P6S_W – charakterystyki w zakresie wiedzy (+G – głębia i zakres, lub K – kontekst)  

P6S_U – charakterystyki w zakresie umiejętności(+W – wykorzystanie wiedzy, lub K – 

komunikowanie się, lub O – organizacja pracy, lub U – uczenie się) 

P6S_K – charakterystyki w zakresie kompetencji społecznych (+K – krytyczna ocena, lub 

O – odpowiedzialność, lub R – rola zawodowa)  

 

Kod efektu uczenia się Efekty uczenia się 

Odniesienie do 

charakterystyk 

Polskiej Ramy 

Kwalifikacji 

W zakresie WIEDZY 

KD_W01  Ma podstawową wiedzę o charakterze 

nauk społecznych i humanistycznych, ich 

miejscu w systemie nauk i relacjach do 

innych nauk. 

P6S_WG  

KD_W02  Ma podstawową wiedzę o różnych 

rodzajach struktur i instytucji społecznych 

a pogłębioną w odniesieniu do wybranych 

struktur i instytucji komunikowania 

społecznego. 

P6S_WG, 

P6S_WK 

KD_W03  Ma podstawową wiedzę o relacjach 

między strukturami i instytucjami 

społecznymi w odniesieniu do krajowych 

i międzynarodowych systemów 

medialnych. 

P6S_WK 



 

KD_W04  Ma elementarną wiedzę o różnych 

rodzajach więzi społecznych, w tym 

pogłębioną wiedzę na temat więzi 

komunikacyjnych, zna rządzące nimi 

prawidłowości 

P6S_WK  

KD_W05  Ma podstawową wiedzę o człowieku jako 

podmiocie struktur społecznych oraz 

zasadach jego funkcjonowania i 

komunikowania w życiu społecznym. 

P6S_WG 

KD_W06  Zna wybrane metody i narzędzia pracy 

dziennikarza, rzecznika prasowego oraz 

podmiotów funkcjonujących w sferze 

komunikacji społecznej. 

P6S_WG 

KD_W07  Ma wiedzę na temat wybranych 

systemów norm i reguł organizujących 

struktury medialne i instytucje społeczne, 

w tym administracji publicznej oraz 

sektora mediów komercyjnych, a także o 

ich podstawach prawnych, metodach i 

sposobach działania. 

P6S_WG  

KD_W08  Ma elementarną wiedzę o procesach 

zmian wybranych struktur i instytucji 

społecznych (w tym systemów 

medialnych oraz podmiotów 

stanowiących społeczne otoczenie tych 

systemów), zna rządzące nimi 

prawidłowości. 

P6S_WG, 

P6S_WK  

KD_W09 Ma wiedzę o poglądach na temat 

wybranych struktur,   instytucji   i   więzi  

w   obszarze komunikacji społecznej oraz 

o ich historycznej ewolucji. 

P6S_WG 

KD_W10  Zna podstawowe pojęcia i zasady z 

zakresu ochrony własności przemysłowej 

i prawa autorskiego oraz konieczność 

zarządzania zasobami własności 

intelektualnej. 

P6S_WG  

KD_W11 Zna ogólne zasady rozwoju 

przedsiębiorczości, wykorzystującej 

wiedzę z zakresu funkcjonowania 

systemów medialnych. 

P6S_WG  

 



 

W zakresie UMIEJĘTNOŚCI 

KD_U01 Potrafi prawidłowo interpretować 

zjawiska społeczne oraz rozpoznawać 

praktyczne znaczenie  relacji pomiędzy 

nimi. 

P6S_UW  

KD_U02 Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę 

teoretyczną do opisu i analizowania w 

praktyce przyczyn i przebiegu procesów i 

zjawisk społecznych z punktu widzenia 

komunikacji społecznej oraz formułować 

własne opinie na ten temat. 

P6S_UW  

KD_U03 Potrafi prognozować skutki zmian w 

strukturach medialnych i praktyce ich 

funkcjonowania. 

P6S_UW  

KD_U04 Prawidłowo posługuje się narzędziami z 

zakresu komunikacji społecznej i pracy 

dziennikarskiej w celu rozwiązania 

konkretnych problemów. 

P6S_UW 

KD_U05  Posiada umiejętność wykorzystania 

zdobytej wiedzy w różnych obszarach 

komunikacji społecznej i dziennikarstwa 

z uwzględnieniem umiejętności nabytych 

w trakcie praktyk zawodowych. 

P6S_UW  

KD_U06 Posiada umiejętność proponowania 

rozwiązań konkretnego problemu 

dotyczącego pracy dziennikarskiej. 

P6S_UW  

KD_U07 Posiada umiejętność przygotowania 

typowych materiałów dziennikarskich i 

strategii komunikacyjnych. 

P6S_UW  

KD_U08  Posiada umiejętności rozumienia i 

analizowania zjawisk społecznych, 

rozszerzone o umiejętność praktycznej 

oceny tych zjawisk w obszarze 

komunikacji społecznej i dziennikarstwa. 

P6S_UW  

KD_U09  Ma umiejętności językowe w zakresie 

przygotowania prac pisemnych w języku 

polskim i języku obcym właściwych dla 

kierunku dziennikarstwa i komunikacji 

społecznej. 

P6S_UW,  

P6S_UO  



 

KD_U10  Ma umiejętności językowe w zakresie 

przygotowania typowych wystąpień 

ustnych i pisemnych w języku polskim i 

języku obcym właściwych dla kierunku 

dziennikarstwa i komunikacji społecznej. 

P6S_UK  

 

W zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH 

KD_K01  Rozumie potrzebę uczenia się przez całe 

życie. 

P6S_KK, 

P6S_KO  

KD_K02  Potrafi komunikować się w sposób 

przystępny i zrozumiały z osobami z 

różnych grup społecznych i zawodowych. 

P6S_KO 

KD_K03  Potrafi odpowiednio określić priorytety 

służące realizacji określonego przez 

siebie lub innych zadania i przełożyć to na 

konkretne działania. 

P6S_KK,  

P6S_KO  

KD_K04 Posługuje się podstawową wiedzą z 

zakresu dziennikarstwa i komunikacji 

społecznej z zachowaniem zasad etyki 

właściwych dla swojej roli zawodowej. 

P6S_KO 

KD_K05 Umie uczestniczyć w przygotowywaniu 

projektów z zakresu komunikacji 

społecznej uwzględniając różnorodne 

aspekty praktyczne. 

P6S_KO  

KD_K06  Potrafi samodzielnie i krytycznie 

uzupełniać wiedzę i umiejętności. 

P6S_KK  

KD_K07  Potrafi myśleć i działać w sposób 

przedsiębiorczy 

P6S_KO 

 

 

 

 

 


