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Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku studiów: 

dziennikarstwo i komunikacja społeczna/medioznawstwo 

w Zakładzie Komunikacji Społecznej i Public Relations  ( 2016 rok) 

 
1. Ustawowe gwarancje wolności prasy.  

2. Tajemnica zawodowa dziennikarza.  

3. Odpowiedzialność dziennikarza wobec źródła informacji.  

4. Pojęcie plagiatu i jego postacie  

5. Ochrona dóbr osobistych.  

6. Prawo do informacji.  

7. Główne kierunki transformacji systemu mediów po 1989 roku.  

8. Przejawy tabloidyzowania się układów dzienników i czasopism  

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

10. Geneza i cechy gatunkowe felietonu.  

11. Formatowanie ramówek radiowych  

12. Wybitni polscy dziennikarze XX wieku.  

13. Szablon językowy. Wyrazy modne.  

14. Kryteria poprawności językowej.  

15. Metafora w tekstach dziennikarskich.  

16. Język i jego odmiany.  
17. Rynek informacji: największe światowe agencje informacyjne; regionalizacja i specjalizacja  

18. Koncerny medialne na polskim rynku prasowym – główni gracze i charakterystyczne cechy ich 

działalności (najważniejsze tytuły z portfolio)  

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

sposoby promowania, nowe formy reklamowe.  

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

radiowym i telewizyjnym, KRRiTV jako organ kontrolny)  

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

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

promowania, nowe formy reklamowe.  

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

24. Metafory w opisie medialnym a sposób rozumienia świata.  

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

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

27. Funkcje komunikowania.  

28. Media masowe w systemie politycznym – doktryny medialne  

29. Mediatyzacja polityki – analiza pojęcia  

30. Kompetencja komunikacyjna – definicja i elementy składowe.  

31. Komunikacja niewerbalna – formy i ich funkcje komunikacyjne.  

32. Skutki oddziaływania mediów – główne koncepcje.  

33. Marketing, promocja i reklama – relacje wzajemne.  

34. Poziomy i rodzaje komunikowania w systemie społecznym – piramida komunikowania  wg 

Denisa McQuaila. 

35. Propaganda jako dziedzina perswazyjna- różne kryteria podziału propagandy. 

36. Media katolickie w Polsce. 

37. Kondycja mediów drukowanych na tle ekspansji internetu. 

38. Pozainstytucjonalne formy cenzurowania mediów.  

39. Luka informacyjna- przyczyny powstania różnicy w poziomie wiedzy w społeczeństwie 

informacyjnym. 

40. Public relations i reklama- definicje, różnice i podobieństwa.  
 

 


