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ZAGADNIENIA NA OBRONY PRAC LICENCJACKICH* 

 

SPECJALNOŚĆ PUBLIC RELATIONS I MARKETING MEDIALNY 
 

 

Wiedza ogólnodziennikarska 

1. Wartościowanie w języku mediów. 

2. Prasa codzienna i czasopisma w Polsce – liderzy, odbiorcy, cykl wydawniczy, tematyka, 

sposoby promowania. 

3. Polska prasa lokalna i regionalna współcześnie – najważniejsze tytuły, funkcje, liderzy 

lokalnych i regionalnych rynków prasowych. 

4. Koncerny medialne na polskim rynku – główni gracze i charakterystyczne cechy 

działalności, tytuły, stacje TV, radiowe, Internet. 

5. Retoryka reklamy. 

6. Językowe aspekty tworzenia wizerunku publicznego. 

7. Uwarunkowania użycia języka w przekazach medialnych: gatunki, publiczności, 

autoprezentacje, perswazja. 

8. Mediatyzacja polityki – analiza pojęcia. 

9. Propaganda jako dziedzina perswazyjna (znaczenie pojęcia i zastosowanie). 

10. Odpowiedzialność dziennikarza wobec źródła informacji. 

 

Wiedza public relations 

11. Definicje i strategie public relations. 

12. CSR i PR – wzajemne związki. 

13. Społeczny wymiar działań public relations. 

14. Elementy teorii zarządzania PR (Management Theory of Public Relations). 

15. Modele PR. 

16. Skutki oddziaływania mediów. 

17. Cechy sytuacji kryzysowej. 

18. Etapy zarządzania sytuacją kryzysową. 

19. Zasady RACE i ROSIE. 

20. Pojęcia publiczności i organizacji w PR. 

21. Najczęściej spotykane publiczności w praktyce PR. 

22. Community relations. 

23. PR a propaganda. 

24. PR a reklama. 

25. Branding, marka, wizerunek. 

26. Marketing, promocja i reklama – relacje wzajemne. 
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27. Sfery zastosowań reklamy komercyjnej, politycznej i społecznej. 

28. Rola publicity w PR 

29. Cechy efektywnych relacji z mediami (media relations). 

30. Zastosowanie public relations w polityce. 

31. Publiczności aktywistów i publiczności „niezainteresowanych”. 

32. Etapy kształtowania się publiczności z punktu widzenia praktyka PR.     

33. Techniki i narzędzia PR. 

34. Dziedziny public relations. 

35. Pojęcie tzw. „czarnego PR”. 

36. Rola i miejsce badań w PR. 

37. Etyka w public relations. 

38. Znaczenie komunikacji wewnętrznej w PR. 

39. Marketing medialny a media relations. 

40. Media społecznościowe w public relations. 

Warszawa, 1 czerwca 2013 r. 

* Podczas obrony licencjackiej student losuje jedno pytanie z grupy ogólnodziennikarskiej oraz jedno z grupy PR. 


