
Zagadnienia na obrony prac licencjackich – zagadnienia do wyboru przez 

prowadzących seminaria wedle ustalonych zasad 

 

Specjalność dziennikarska 

 

 

Zakład Historii Mediów 

 

1. Opiniotwórcza rola prasy społeczno-kulturalnej lat 1918-1939. 

2. Polska prasa konspiracyjna 1939-1945, skala zjawiska i społeczne funkcje. 

3. Mechanizmy funkcjonowania systemu mediów w latach 1944-1939 

4. Media PRL w okresach politycznych przełomów (na wybranych przykładach) 

5. Tygodniki społeczno-kulturalne i społeczno-polityczne w okresie PRL. 

6. Kulturotwórcze i edukacyjne funkcje polskiego radia i telewizji w wybranej dekadzie 

drugiej połowy XX wieku. 

7. Działalność wydawnicza demokratycznej opozycji w PRL 

8. Główne kierunki transformacji systemu mediów po 1989 roku. 

9. Polskie media poza granicami Polski i ich rola wobec kraju i emigracji (1945-1989). 

10. Wybitni polscy dziennikarze XX wieku. 

11. Kultura w PRL – bariery i sukcesy. Próba bilansu. 

12. Solidarność, stan wojenny – zmierzch systemu. 

13. Geneza i cechy gatunkowe felietonu. 

14. Formatowanie ramówek radiowych 

15. Prawda i fikcja w reportażu 

16. Przejawy tabloidyzowania się układów dzienników i czasopism 

17. Synkretyczne formaty telewizyjne na przykładzie talk-show i realisty  show 

 

Zakład Języka Mediów 

 

1. Słownictwo jako reprezentacja świata. 

2. Nominatywna i ekspresywna charakterystyka języka mediów. 

3. Zróżnicowanie stylistyczne języka mediów. 

4. Potoczność w mediach. 

5. Kryteria poprawności językowej. 

6. Innowacje frazeologiczne w języku mediów. 

7. Język i jego odmiany. 

8. Wartościowanie w języku mediów. 

9. Metafora w tekstach dziennikarskich. 

10. Szablon językowy. Wyrazy modne. 

 

 

Zakład Zagranicznych Systemów Medialnych (Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, 

Niemcy, Francja, Rosja) 

 

1. Gwarancje wolności mediów  w w/w krajach; ograniczenia swobody działalności w 

różnych sektorach mediów 

2. Rynek dzienników – charakterystyka danego rynku krajowego (najważniejsze tytuły, wg 

prestiżu, nakładu i zasięgu) 

3. Prasa masowa (popularna); uwarunkowania rozwoju; stan obecny 

4. Tygodniki opinii w w/w krajach, ich profil oraz afiliacje polityczne  



5. Rynek magazynów; fragmentacja   

6. Prasa ekonomiczna: najważniejsze dzienniki i tygodniki 

7. Kryzys prasy drukowanej w USA i Europie (powody, przejawy, proponowane środki 

zaradcze) 

8. Transformacja prasy rosyjskiej w l. 90:  stare tytuły post-radzieckie oraz nowe tytuły na 

rynku                                                                                                                                                                             

9. Radio i telewizja w Europie – dualizm systemu, liberalizacja/komercjalizacja/deregulacja 

w l. 80 

10. Media publiczne w USA – historia powstania oraz pozycja na rynku     

11. Nadawcy publiczni i komercyjni w Europie: sposób określania zadań mediów 

publicznych (tzw. misji) oraz  systemy finansowania, rywalizacja z mediami 

komercyjnymi 

12. Przemiany na rynku informacji telewizyjnej w USA -  najważniejsze informacyjne kanały 

telewizyjne  

13. Regulatory rynku mediów w USA i Europie: tryb powoływania oraz kompetencje i 

zadania  

14. Koncentracja w mediach; amerykańskie i europejskie koncerny medialne o zasięgu 

światowym 

15. Bariery dla kapitału zagranicznego w mediach; przykłady (limity udziałów w rynku i inne 

warunki)  

16. Rupert Murdoch na medialnym rynku w Europie i w USA 

17. Rynek informacji: największe światowe agencje informacyjne; regionalizacja i 

specjalizacja                                      

 

Zakład Polskiego Systemu Medialnego 

1. Media – definicja, klasyfikacje, funkcje, formy własności. 

2. Pojęcie prasy – znaczenie potoczne i definicja normatywna 

3. System prasowy – pojęcie 

4. Rynek prasowy – pojęcie 

5. Prasoznawstwo i medioznawstwo 

6. Prasa codzienna i czasopisma – definicje, zasięg, struktura, funkcje 

7. Magazyny – klasyfikacja według formuły wydawniczej 

8. Prasa lokalna – pojęcie 

9. Prasa lokalna i regionalna współcześnie – najważniejsze tytuły, funkcje, liderzy lokalnych 

i regionalnych rynków prasowych 

10. Koncerny medialne na polskim rynku prasowym – główni gracze i charakterystyczne 

cechy ich działalności (najważniejsze tytuły z portfolio) 

11. Prasa wyznaniowa – różnice między prasą religijną, wyznaniową i kościelną – ich 

funkcje. 

12. Prasa parafialna – cechy szczególne. 

13. Tabloidy – historia i współczesność – najważniejsze tytuły i cechy szczególne tabloidów 

14. Tabloidy na polskim rynku prasowym – cechy szczególne 

15. Dzienniki – sytuacja na polskim rynku – liderzy, główne tendencje i zmiany w ofercie, 

sposoby promowania, nowe formy reklamowe. 

16. Tygodniki opinii – sytuacja na polskim rynku – liderzy, główne tendencje i zmiany w 

ofercie, sposoby promowania, nowe formy reklamowe. 

17. Magazyny – sytuacja na polskim rynku – liderzy, główne tendencje i zmiany w ofercie, 

sposoby promowania, nowe formy reklamowe. 

18. Ustawa o radiofonii i telewizji z 29 grudnia 1992 roku (zadania mediów, rola i zadania 

KRRiT, skład i sposób wyboru [wraz ze zmianami w zapisach ustawy], zobowiązania 



dotyczące nadawców radiowych i telewizyjnych, zadania mediów publicznych, dostęp 

partii politycznych, obcy kapitał w mediach, zapisy nowelizacyjne). 

19. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (działalność prawodawcza, procesy koncesyjne na 

rynku radiowym i telewizyjnym, KRRiTV jako organ kontrolny) 

20. Polski rynek radiofoniczny (Polskie Radio SA – charakterystyczne cechy i struktura 

gatunkowa programów PR; ogólnopolscy nadawcy prywatni, proces koncesyjny, zmiany 

własnościowe, ewolucja programowa nadawców ogólnokrajowych; grupy rozgłośni 

radiowych – proces koncentracji, Radio Maryja jako nadawca społeczny) 

21. Rynek telewizyjny 

i. ostatnie lata Radiokomitetu i działalności telewizji w okresie od wyborów z czerwca 

1989 roku do grudnia 1993 

ii. Telewizja Polska S.A. - zmiany we władzach telewizji publicznej i spory polityczne 

wokół tychże, rola Rady Programowej, ewolucja programowa głównych „anten” 

TVP, sposób finansowanie telewizji publicznej 

iii. nadawcy prywatni – Polonia 1; Polsat, TV4 i pozostałe kanały Zygmunta Solorza; 

TVN i pozostałe projekty telewizyjne ITI, kanały katolickie, platformy cyfrowe 

iv. agencje prasowe 

 
Zakład Retoryki Dziennikarskiej 

 

1. Cechy leksykalne i gramatyczne tekstów pozwalające wyróżnić odmiany językowe. 

2. Funkcje perswazyjne elementów językowych. 

3. Analiza tekstów pod względem sprawności i poprawności językowej. 

4. Analiza tekstów pod względem typu i siły perswazji. 

5. Analiza tekstów pod względem wiarygodności. 

6. Kategorie językowe wyznaczające ramy gatunkowe wypowiedzi publicznych. 

7. Teksty perswazji politycznej i ich charakterystyka językowa. 

8. Język i ideologia. 

9. Retoryka reklamy. 

10. Językowe aspekty tworzenia wizerunku publicznego. 

11. Analiza tekstu medialnego w kategoriach retorycznych. 

12. Status wniosków wyciąganych na podstawie analizy tekstu. 

13. Elementy sytuacji komunikacyjnej zależne od mówcy i od medium.  

14. Medium, rodzaj narracji, bohater narracji i przypisana mu rola społeczna a wiarygodność i 

perswazyjność przekazu. 

15. Cechy narracji medialnych. Funkcja gwiazdy, ekspertów, celebrytów.  

16. Perspektywa dramaturgiczna w retoryce: najważniejsze założenia. 

17. Schematy przekazywania treści w mediach: na czym polega schematyzacja. 

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

autoprezentacje, perswazja. 

19. Metafory w opisie medialnym a sposób rozumienia świata. 

20. Rodzaje interpretacji komunikatów medialnych. 

21. Komunikacja niewerbalna jako element retorycznego actio w mediach. 

22. Retoryczny wymiar grzeczności. 

 

Zakład Teorii Komunikacji Społecznej 

 

1. Funkcje komunikowania 

2. Media masowe w systemie politycznym – doktryny medialne 

3. Mediatyzacja polityki – analiza pojęcia 



4. Media a  reklama – wzajemne relacje 

5. Znaczenie prób reprezentatywnych w badaniach 

6. Znaczenie technik perswazyjnych (pojęcie, stosowanie) 

7. Kompetencja komunikacyjna – definicja i elementy składowe 

8. Komunikacja niewerbalna – znaczenie i zastosowanie 

9. Komunikowanie interpersonalne – dynamika procesu 

10. Media – zakres pojęcia i możliwe typologie 

11. Skutki oddziaływania mediów – główne koncepcje 

12. Marketing, promocja i reklama – relacje wzajemne 

13. Poziomy i rodzaje komunikowania w systemie społecznym – piramida komunikowania 

14. Media masowe – typy instytucji narodowych 

15. Sfery zastosowań reklamy komercyjnej, politycznej i społecznej 

16. Jakościowa i ilościowa analiza zawartości 

17. Przekaz jako narracja 

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

 

Zakład Prawa Prasowego 

 

1. Ustawowe gwarancje wolności prasy  

2. Zasady legalności krytyki prasowej  

3. Tajemnica zawodowa dziennikarza  

4. Ochrona dóbr osobistych  

5. Restytucja i represja a ochrona dóbr osobistych 

6. Omów różnice między zniewagą a pomówieniem  

7. Przedmiot ochrony w sprostowaniu i odpowiedzi  

8. Prawo do informacji 

9. Tryb udzielania informacji  

10. Dostęp do informacji publicznej  

11. Rozwój dziennikarskiej etyki normatywnej w Polsce  

12. Instytucje medialne i ich kodeksy etyczne 

13. Etyka normatywna i etyka analityczno-opisowa 

14. Aksjologiczne antynomie dziennikarstwa 

15. Odpowiedzialność dziennikarza wobec źródła informacji  

16. Krytyka podmiotowa i krytyka przedmiotowa  

17. Zasada szczególnej staranności zawodowej dziennikarza  

18. Koncepcja odpowiedzialności w zawodzie dziennikarza  

19. Podstawy etycznego informowania  

20. Kategoria służby w zawodzie dziennikarza  

21. Dualistyczna koncepcja ochrony praw autorskich  

22. Przedmiot i podmiot prawa autorskiego  

23. Pojęcie plagiatu i jego postacie 

24. Przenoszenie autorskich praw majątkowych 

 

Technologie Informacyjne 

 

1. Podstawowe funkcje i parametry sprzętu informatycznego i oprogramowania, które są 

wykorzystywane w codziennej pracy dziennikarza.   

2. Multimedialne formy cyfrowego zapisu informacji w komputerze (tekst, obraz, wideo i 

dźwięk).  



3. Systemy bazodanowe – operowanie zbiorami informacji (wprowadzanie, archiwizacja, 

wyszukiwanie). 

4. Podstawowe funkcje sieci komputerowych (LAN, MAN, WAN). 

5. Bezpieczeństwo teleinformatyczne (zagrożenia, ochrona, identyfikacja, podpis 

elektroniczny). 

6. Istota Internetu (zasada funkcjonowania – adresacja, funkcje/usługi, dostęp). 

7. Zasoby informacyjne WWW. 

8. Komunikacja sieciowa.  

9. Marketing online. 

10. Komercja online. 

 


