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Załącznik nr 3 

dr Małgorzata Laskowska                                                      Warszawa, dn. 13.06.2018 r. 

Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

 

  

 

AUTOREFERAT 

 
 

1. Imię i nazwisko: Małgorzata Laskowska  

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/artystyczne – z podaniem  

nazwy, miejsca i roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej: 

 

o 15.12.2008 – stopień doktora z obszaru nauk humanistycznych w dziedzinie nauk teo-

logicznych, w zakresie teologii środków społecznego przekazu, nadany z wyróżnie-

niem uchwałą Rady Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy-

szyńskiego z dnia 15 grudnia 2008 roku. Tytuł rozprawy doktorskiej: „Ks. Stefan Wy-

szyński jako dziennikarz i redaktor (1924-1946)”. 

 

o 2010-2011 – studia podyplomowe „Dziennikarstwo internetowe”, Collegium Civitas 

w Warszawie. 

 

o 2005-2008 – studia doktoranckie z teologii środków społecznego przekazu  

w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na Uniwersytecie Kardynała Stefa-

na Wyszyńskiego w Warszawie. 

 

o 2000-2005 – studia magisterskie z teologii na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim 

w Olsztynie. 

 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach nauko-

wych/artystycznych: 

 

o Od 2010 roku – adiunkt w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na UKSW 

w Warszawie (w Katedrze Teorii, Aksjologii, Prawa Mediów). 

 

o 2014-2016 – zastępca Dyrektora Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa 

UKSW w Warszawie.  
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o Od 2016 roku – p.o. kierownika Katedry Teorii, Aksjologii, Prawa Mediów.  

 

o 2010-2014 – sekretarz Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW  

w Warszawie. 

 

o Od 2013 roku – koordynator Pracowni Radiowo-Telewizyjnej na UKSW  

w Warszawie. 

 

o 2007-2010 – praca na stanowisku redaktora w Wydawnictwie Sióstr Loretanek. 

 

o 2008-2009 – zajęcia zlecone w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na 

UKSW w Warszawie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (Podyplomowe 

Studia Dziennikarstwa; Edukacja medialna i dziennikarstwo – studia magisterskie), 

wykładane przedmioty: Etyka dziennikarska, Systemy medialne na świecie.  

 

o 2005-2008 – zajęcia w ramach studiów doktoranckich w Instytucie Edukacji Medial-

nej i Dziennikarstwa na UKSW w Warszawie (wykładane przedmioty: Etyka dzienni-

karska).  

 

o 2004-2005 – bibliotekarz, obsługa klienta w Bibliotece Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego w Olsztynie.  

 

4. Wskazanie osiągnięcia* wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o 

stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 

(Dz. U. 2016 r. poz. 882 ze zm. w Dz. U. z 2016 r. poz. 1311.):  

a) tytuł osiągnięcia naukowego/artystycznego: 

 

Kształcenie w zakresie etyki dziennikarskiej  

w kontekście mediów społecznościowych  
 

b) (autor/autorzy, tytuł/tytuły publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa, recen-

zenci wydawniczy):  

 

Małgorzata Laskowska, Kształcenie w zakresie etyki dziennikarskiej w kontekście mediów 

społecznościowych, Elipsa, Warszawa 2018, ss. 454; (recenzenci: prof. nadzw. dr hab. 

Katarzyna Pokorna-Ignatowicz, prof. dr hab. Tomasz Goban-Klas). 
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c) omówienie celu naukowego/artystycznego ww. pracy/prac i osiągniętych wyników 

wraz z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania: 

 

1. Uzasadnienie tematu i uwagi o stanie badań 

Temat współczesnego kształcenia studentów w zakresie etyki dziennikarskiej wpisuje się  

w problematykę edukacji dziennikarskiej i dyskusji wokół niej. W czasie aktualnych prze-

mian związanych z kształceniem uniwersyteckim ukierunkowanym na kształcenie praktyczne 

należy zadać pytanie o jakość edukacji dziennikarskiej, w tym – jakość kształcenia w zakresie 

etyki dziennikarskiej. Potrzeba weryfikowania kształcenia w tym temacie podyktowana jest 

również przemianami zachodzącymi w pracy dziennikarskiej, podyktowanymi wieloma czyn-

nikami, w tym m.in. mediami społecznościowymi i dylematami etycznymi wynikającymi  

z ich użytkowania. W ocenie kształcenia w zakresie etyki dziennikarskiej szczególnie ważna 

jest opinia jego odbiorców, czyli studentów dziennikarstwa – przyszłych dziennikarzy.  

Problematyka kształcenia w zakresie etyki dziennikarskiej w kontekście mediów spo-

łecznościowych w Polsce nie była dotąd podejmowana. Nie było również badane podejście 

studentów dziennikarstwa do zajęć z etyki dziennikarskiej. Poza Polską, można wymienić kil-

ka przykładów tego typu badań, m.in. Gary Hanson z Kent State University w 2001 roku 

przeprowadził badania na trzech uniwersytetach, podjąwszy zagadnienia takie, jak: aktualność 

treści omawianych na zajęciach, ich adekwatność do wyzwań rynku pracy i metod kształce-

nia. W badaniach tych szczególną uwagę zwrócił na zmienną, jaką jest status zawodowy, 

określając podejście do kształcenia w zakresie etyki dziennikarskiej studentów już pracują-

cych zawodowo. Inne badania dotyczące tej problematyki przeprowadzili w 2000 roku Lee 

Byung i George Padgett z Elon University. Celem ich badań było określenie wpływu kształ-

cenia w zakresie etyki dziennikarskiej na podejmowanie zawodowych decyzji. W 2007 roku 

Scott Reinardy oraz Jensen Moore także badali kompetencję etyczną studentów dziennikar-

stwa rozpoczynających i kończących studia. Badacze chcieli porównać obie grupy studentów 

i tym samym wykazać, jaki wpływ mają zajęcia z etyki dziennikarskiej oraz staże i praktyki 

podejmowane w czasie studiów na postrzeganie i praktykowanie etyki zawodowej. Wykazali 

oni m.in., że studenci kończący już studia, mając doświadczenie pracy zdobyte podczas prak-

tyk i staży, mają większą świadomość dylematów etycznych w zawodzie dziennikarza niż 

studenci pierwszego roku. Mając na uwadze te badania, można wnioskować, że doświadcze-

nie studentów dziennikarstwa w zakresie kształcenia etyki dziennikarskiej (odbiór i ocena za-

jęć), może istotnie wpływać na ich postrzeganie etyki zawodowej, a także jej przestrzeganie w 

przyszłej pracy dziennikarskiej.  

Poza badaniami empirycznymi można wymienić dodatkową literaturę przedmiotu na 

temat kształcenia w zakresie etyki dziennikarskiej autorstwa takich badaczy, jak m.in.: Ste-

phen Ward, Jane Kirtley, Angela Philips, Shannon Vallor, Suárez Villegas, Howard Good, 

Jay Black, Stuart Adam.  
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2. Podstawowe założenia metodologiczne 

2.1. Cel badań 

Głównym celem badań jest ocena kształcenia w zakresie etyki dziennikarskiej w opinii stu-

dentów dziennikarstwa w Polsce oraz określenie ich świadomości współczesnych dylematów 

etycznych związanych z użytkowaniem mediów społecznościowych w pracy dziennikarskiej. 

Ta ocena odnosi się do aktualnego kształcenia w zakresie etyki dziennikarskiej oraz wyzwań 

edukacyjnych w tym temacie, które wynikają z dylematów etycznych pracy dziennikarskiej 

związanych z użytkowaniem mediów społecznościowych. Z tak sformułowanego celu głów-

nego wynikają ogólne pytania badawcze: Jak studenci dziennikarstwa w Polsce oceniają zaję-

cia z etyki dziennikarskiej? Jaka jest świadomość studentów dziennikarstwa w Polsce współ-

czesnych dylematów etycznych związanych z użytkowaniem mediów społecznościowych 

przez dziennikarzy? oraz szczegółowe: Jak studenci dziennikarstwa oceniają zajęcia z etyki 

dziennikarskiej, w których brali udział podczas studiów? Jak oceniają przydatność tych zajęć? 

Czy – zdaniem studentów – taki przedmiot, jak etyka dziennikarska, jest potrzebny? Jak oce-

niają aktualność zagadnień poruszanych na zajęciach z etyki dziennikarskiej, w których brali 

udział? Jak oceniają sposób omówienia, opracowania tych zagadnień? Jak oceniają kompe-

tencje prowadzącego zajęcia z etyki dziennikarskiej? Z jakimi metodami kształcenia zetknęli 

się podczas zajęć z etyki dziennikarskiej? Jakie mocne i słabe strony zajęć z etyki dziennikar-

skiej mogą wymienić? Jakie zagadnienia były poruszane na zajęciach z etyki dziennikarskiej? 

Jakich zagadnień brakowało studentom na zajęciach z etyki dziennikarskiej? Czy aktywność 

dziennikarza w mediach społecznościowych była poruszana podczas zajęć z etyki dziennikar-

skiej, w których brali udział? Jakie zagadnienia z obszaru etyki dziennikarskiej – w opinii 

studentów – powinny być częściej obecne w programie zajęć tak, aby lepiej odpowiadały one 

na wyzwania, przed jakimi stają współcześni dziennikarze? Czy ich zdaniem rozwój mediów 

społecznościowych stwarza nowe dylematy etyczne w pracy dziennikarza? Jeśli tak, na czym 

one polegają? Ocena kształcenia w zakresie etyki dziennikarskiej dokonana przez studentów 

dziennikarstwa wyraża ich opinię na temat zajęć z etyki dziennikarskiej (i przedmiotów po-

krewnych, np. podstawy etyki dziennikarskiej, etyka mediów), a także ich doświadczenia 

związane z edukacją w zakresie tego przedmiotu.  

 

2.2. Proces badawczy  

Proces badawczy przebiegał na kilku etapach z wykorzystaniem różnych metod. Na 

pierwszym etapie badawczym dokonałam analizy treści wybranej literatury przedmiotu w 

języku polskim, a także angielskim, co pozwoliło mi określić problem badawczy i cel 

badawczy. Najpierw przeanalizowałam publikacje (monografie, artykuły) na temat etyki 

dziennikarskiej, edukacji dziennikarskiej, nauczania etyki dziennikarskiej, następnie mediów 

społecznościowych, zawodu dziennikarza, nowych narzędzi pracy dziennikarskiej. W analizie 

wzięłam także pod uwagę raporty badawcze, ukazujące aktywność dziennikarzy w mediach 

społecznościowych, sposoby ich wykorzystywania oraz ich przydatność w pracy zawodowej. 
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Były to przede wszystkim raporty przygotowane przez agencję Multi Communications przy 

współpracy z Millward Brown oraz Instytutem Monitorowania Mediów oraz inne, m.in. 

raporty badawcze Socialbakers oraz The Pew Research Center's Internet & American Life 

Project. Na podstawie analizy dokonanej na tym etapie – dla sprecyzowania tytułu monografii 

– wyłoniłam Facebooka i Twittera jako media społecznościowe najczęściej używane przez 

dziennikarzy. Z raportów Multi Communications z 2012 i 2014 roku pt.  „Dziennikarze i 

social media” wynika, iż dziennikarze najchętniej korzystają z Facebooka oraz Twittera i 

dlatego zdecydowałam się w pracy skupić właśnie na tych mediach. 

Na tym etapie badawczym posłużyłam się również dodatkowym źródłem dla 

opracowania zagadnień dotyczących mediów społecznościowych, aktywności dziennikarskiej 

za ich pośrednictwem oraz „społecznościowej” informacji i komunikacji dziennikarskiej. 

Były to materiały zgromadzone metodą analizy zawartości mediów, case study, obserwacji (z 

elementami obserwacji uczestniczącej) prowadzonej przeze mnie w latach 2012-2016 

aktywności dziennikarskiej na wybranych losowo profilach dziennikarzy i stronach redakcji 

na Facebooku oraz Twitterze. Dodatkowym natomiast źródłem dla opracowania zagadnień 

związanych z edukacją dziennikarską oraz nauczaniem etyki dziennikarskiej były sylabusy z 

etyki dziennikarskiej (i przedmiotów pokrewnych) dostępne online (na platformach 

uczelnianych USOS, na stronie internetowej instytutu dziennikarstwa lub wydziału) w celu 

ustalenia odpowiedzi na pytanie: Jakie zagadnienia najczęściej poruszane są w ramach zajęć z 

etyki dziennikarskiej? W analizie uwzględniłam uniwersytety w Polsce znajdujące się w 

wykazie publicznych uczelni nadzorowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego. 

Na kolejnym etapie badawczym przygotowałam narzędzie badawcze, jakim jest kwe-

stionariusz ankiety w celu określenia opinii studentów dziennikarstwa w Polsce na temat nau-

czania etyki dziennikarskiej oraz współczesnych wzywań etycznych związanych z używa-

niem mediami społecznościowymi w pracy dziennikarskiej. Posłużyłam się tu następującymi 

metodami: CAWI, PAPI, reprezentacyjną, sondażową.  

Następny etap to realizacja badań własnych. Przeprowadziłam je za pomocą kwestio-

nariusza ankiety w wybranych losowo uniwersytetach w Polsce: Uniwersytet Warszawski, 

Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uni-

wersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lu-

blinie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Łódzki. W losowym do-

borze uwzględniono te uniwersytety, które na etapie konceptualizacji badań i tworzenia na-

rzędzi miały uprawnienia w zakresie kształcenia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja 

społeczna, i które nie były związane z miejscem mojej pracy, w który prowadziłam zajęcia z 

etyki dziennikarskiej. Badania przeprowadziłam w okresie: październik 2015 – marzec 2016 

oraz luty 2016 – lipiec 2016. 

Na czwartym etapie dokonałam syntezy uzyskanych wyników badawczych, sformu-

łowałam wnioski oraz zweryfikowałam postawione wcześniej hipotezy. Otrzymane dane od-

niosłam także do wcześniej przeanalizowanych ujęć teoretycznych. Tak zaplanowane i zreali-
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zowane etapy pracy pozwoliły mi przygotować monografię o charakterze teoretyczno-

empirycznym.  

 

2.3. Struktura monografii 

Monografia stanowi opracowanie na temat edukacji dziennikarskiej dotyczącej kształcenia 

studentów w zakresie etyki dziennikarskiej ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych 

etycznych wyzwań pracy dziennikarskiej związanych z mediami społecznościowymi z 

uwzględnieniem opinii studentów dziennikarstwa w Polsce. Składa się z trzech części.  

Część pierwsza, teoretyczna, składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym rozdziale 

wyjaśniłam podstawowe pojęcia związane z mediami społecznościowymi, ich: definicję, 

rozumienie, klasyfikację, genezę, próbę porównania z mediami masowymi, a także 

najważniejsze funkcje, jakie pełnią. Zwróciłam tu również uwagę na media społecznościowe 

jako środki przekazu wykorzystywane w pracy dziennikarskiej, a także na funkcję 

informacyjną i komunikacyjną Facebooka i Twittera.  

W rozdziale drugim podjęłam temat etyki dziennikarskiej jako etyki zawodowej oraz 

przedmiotu akademickiego. Na podstawie literatury przedmiotu ukazałam wytyczne oraz 

spostrzeżenia edukacyjne i badawcze na temat kształcenia w zakresie etyki dziennikarskiej. 

Przedstawiłam tu także deontologiczne podstawy informacji i komunikacji w odniesieniu do 

etyki dziennikarskiej jako zbioru zasad etycznych charakterystycznych dla profesji 

dziennikarskiej. W rozdziale trzecim zaprezentowałam wybraną problematykę etyczną 

mediów społecznościowych, stan badań na ten temat oraz kierunki podejmowanych badań w 

tym zakresie, a także dylematy etyczne dziennikarzy korzystających zawodowo z mediów 

społecznościowych. W tym temacie zwróciłam szczególną uwagę na zagrożenia dla 

standardów etycznych pracy dziennikarskiej na Facebooku oraz Twitterze.  

W części drugiej monografii przedstawiłam wyniki badań empirycznych, 

wyrażających ocenę kształcenia w zakresie etyki dziennikarskiej w ujęciu studentów 

dziennikarstwa w Polsce oraz ich świadomość współczesnych dylematów etycznych 

związanych z korzystaniem z mediów społecznościowych w pracy dziennikarskiej.  

Część trzecia zawiera wnioski z przeprowadzonych badań, a także podsumowanie 

całej monografii, dotyczące postawy badanych studentów wobec zajęć z etyki 

dziennikarskiej, ich stosunek do omawianych zagadnień, tematów, jakich zabrakło na 

zajęciach, a także propozycje rozbudowy programu kształcenia.  

 

2.4. Osiągnięte wyniki i omówienie ich ewentualnego wykorzystania 

Studenci dziennikarstwa w Polsce są wyraźnymi zwolennikami zajęć z etyki dziennikarskiej 

jako elementu edukacji przyszłych dziennikarzy. Jednocześnie jednak wskazali oni, że obecna 

forma tych zajęć nie jest angażująca, ani praktyczna i dlatego nie spełnia w dużej mierze ich 

zawodowych potrzeb. A zatem według 77% badanych studentów etyka dziennikarska jest po-

trzebnym przedmiotem na studiach dziennikarskich, ale gdyby te zajęcia były dobrowolne 

prawie 34% studentów wskazało, że nie wzięłoby udziału w zajęciach z etyki. Najgorzej oce-

nianym elementem zajęć z etyki dziennikarskiej jest ich atrakcyjność, a także przydatność 
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omawianych treści na zajęciach. Najlepiej natomiast ocenianym przez studentów elementem 

zajęć z etyki dziennikarskiej jest osoba prowadzącego oraz aktualność zagadnień poruszanych 

na zajęciach.  

W przypadku kształcenia w zakresie etyki dziennikarskiej w Polsce, na podstawie od-

powiedzi badanych studentów dziennikarstwa, zauważono, że etyka dziennikarska nauczana 

jest z wykorzystaniem metod tradycyjnych, typu wykład. Taka jednakże jest forma zajęć 

przypisana do etyki dziennikarskiej, wynikająca z programu studiów. Drugą metodą (po wy-

kładzie) stosowaną przez prowadzących zajęcia z etyki dziennikarskiej, jak zauważyli studen-

ci, jest dyskusja grupowa, a także referaty studenckie. Poza tym coraz częściej wykorzysty-

wane są inne metody takie, jak: studium przypadku i edukacyjne materiały wideo. Spora-

dycznie natomiast w nauczaniu etyki dziennikarskiej stosowany jest e-learning oraz odgrywa-

nie ról przez studentów.  

Według studentów do mocnych stron zajęć należy zaliczyć możliwość dyskusji z pro-

wadzącym, jego osoba (zachowanie, styl bycia, sposób komunikacji ze studentami) oraz 

przygotowanie do zajęć. Mocny akcent wśród badanych został postawiony na osobę nauczy-

ciela. Niemniej jednak zauważono, że słabą stroną zajęć jest brak indywidualnego podejścia 

wykładowcy do studenta. Do słabych stron zajęć z etyki dziennikarskiej studenci zaliczyli 

mało angażujące metody dydaktyczne oraz logistykę zajęć (niedogodne godziny zajęć, itp.).  

Studenci dziennikarstwa w Polsce wypowiedzieli się także na temat konstrukcji pro-

gramu zajęć z etyki dziennikarskiej. W ich ocenie zostały omówione wyczerpująco następują-

ce kwestie: oddzielanie informacji od opinii, problem bezstronności dziennikarza, rzetelności 

i weryfikacji źródeł dziennikarskich, ochrona źródeł dziennikarskich. Natomiast kwestie 

związane z dostępem do informacji tajnych, wrażliwych lub o strategicznym znaczeniu dla 

państwa, problem prezentacji treści drastycznych, konfliktów interesów, komercyjnego wyko-

rzystania wizerunku dziennikarza (np. w reklamie), niezależności dziennikarskiej od właści-

cieli medium zostały opracowane na zajęciach już zdecydowanie słabiej i marginalnie.  

Na zajęciach z etyki dziennikarskiej w 43% przypadków poruszana była rola mediów 

społecznościowych w pracy dziennikarza. Tę kwestię można pozytywnie ocenić. Z otrzyma-

nych danych wynika, że na zajęciach z etyki dziennikarskiej w Polsce w dużej mierze 

uwzględnia się współczesne realia pracy dziennikarskiej, związanymi z mediami społeczno-

ściowymi.  

Na podstawie przeprowadzonych badań wśród studentów dziennikarstwa w Polsce 

można także określić ich świadomość dylematów etycznych związanych z mediami społecz-

nościowymi w pracy dziennikarskiej. Zdaniem 75% respondentów rozwój mediów społecz-

nościowych przyczynia się do powstawania nowych dylematów etycznych w zawodzie 

dziennikarza. Wśród kluczowych dylematów związanych z użytkowaniem przez dziennikarzy 

mediów społecznościowych wymienili: wątpliwości, co do wiarygodności informacji pozy-

skiwanych poprzez media społecznościowe, nowe możliwości modyfikowania i manipulowa-

nia informacją stwarzane przez media społecznościowe, większe możliwości kreowania sie-

bie, gwiazdorstwa, kosztem misji i służby dziennikarskiej. Wymieniają często także następu-

jące zagrożenia i dylematy natury etycznej: tempo przekazywania informacji i wywoływana 
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przez nie bezrefleksyjność (informacje niesprawdzone, użycie materiałów amatorskich, fał-

szywe źródła – konta na Twitterze, Facebooku), konkurencja, jaką media społecznościowe 

tworzą dla dziennikarzy, co powoduje m.in. pojawianie się większej ilości treści amatorskich. 

Tym samym, w przekonaniu studentów dziennikarstwa w Polsce (63%) uprawianie zawodu 

dziennikarza stwarza obecnie więcej dylematów etycznych niż kiedyś. Podsumowując przea-

nalizowany materiał badawczy na temat dylematów etycznych w mediach społecznościo-

wych, zauważyłam, że studenci dziennikarstwa w Polsce mają dużą ich świadomość – potra-

fią bowiem nazwać określone dylematy i zagrożenie dla standardów etycznych związanych z 

pracą dziennikarską i mediami społecznościowymi. Odnosi się wrażanie, szczególnie na pod-

stawie odpowiedzi na pytania otwarte, że dobrze wyczuwają tematykę związaną z mediami 

społecznościowymi, rozumieją naturę tychże mediów i potrafią wydedukować lub zaobser-

wować dylematy etyczne w ich użytkowaniu.  

Wyniki badań w pełnej wersji (i po raz pierwszy) są przedstawione w monografii pt. 

„Kształcenie w zakresie etyki dziennikarskiej w kontekście mediów społecznościowych”, 

jednakże wyniki cząstkowe były rozpowszechniane podczas zagranicznych konferencji: 1) 

Referat wygłoszony: „Communicative and ethical competence in the context of the higher 

education system” (razem z K. Marcyńskim), International Scientific Conference pt. „Higher 

communication education: Serving or innovating the profession?”, Journalism & Communica-

tion Education ECREA Temporary Working Group, Uniwersytet Navarra w Pampelunie, 

Hiszpania; 19-20.05.2016; 2) Referat wygłoszony: „Communicative competence and ethical 

competence as the key competencies for the successful future education” (razem z K. Mar-

cyńskim), International Scientific Conference pt. „The Future of Education”, Pixel, Florencja, 

Włochy; 8-9.06.2017 oraz podczas jubileuszowej konferencji Instytutu Edukacji Medialnej i 

Dziennikarstwa na UKSW w Warszawie pt. „25-lecie studiów dziennikarskich na Wydziale 

Teologicznym UKSW” (25.10.2017); referat wygłoszony (razem z J. Sobkowiakiem): „Funk-

cjonowanie etyki na studiach dziennikarskich” (prezentacja działalności i wybranych badań 

Katedry Teorii, Aksjologii i Prawa Mediów).  

Wyniki przeprowadzonych badań posłużą również do reorganizacji programów 

kształcenia w zakresie etyki dziennikarskiej i przedmiotów pochodnych w Instytucie Edukacji 

Medialnej i Dziennikarstwa na UKSW w Warszawie, czyli miejscu pracy autorki badań, 

gdzie pełni funkcję p.o. kierownika Katedry Teorii, Aksjologii i Prawa Mediów.  

 

3. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych 

3.1. Obszary badawcze i ich opis 

Mój dorobek naukowy składa się z 51 publikacji [zob. załącznik nr 5], w tym: dwóch mono-

grafii (rozprawy habilitacyjnej pt. „Kształcenie w zakresie etyki dziennikarskiej w kontekście 

mediów społecznościowych” oraz książki pt. „Ks. Stefan Wyszyński – dziennikarz i redaktor 

(1924-1946)”, uzupełnionej pracy doktorskiej, wydanej przez Wydawnictwo Adam Marsza-

łek w 2011 roku, stanowiącej nie tylko opracowanie pracy dziennikarskiej i redaktorskiej ks. 

Stefana Wyszyńskiego, ale także zarys historii ówczesnych polskich mediów. Do mojego do-

robku zaliczane są także dwie współautorskie antologie zawierające współczesne nauczanie 
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Kościoła – Benedykta XVI oraz Franciszka na temat komunikacji społecznej, sztuki komuni-

kowania się w różnych obszarach życia. Antologie te przygotowałam wspólnie z Krzysztofem 

Marcyńskim [zob. Komunikacja społeczna według Benedykta XVI z przedmową prof. Jerzego 

Jastrzębskiego, oprac. i red. M. Laskowska, K. Marcyński, Petrus, Kraków 2016, ss. 377; 

Sztuka komunikacji według Franciszka z przedmową prof. Tomasza Goban-Klasa, oprac. i 

red. M. Laskowska, K. Marcyński, PWN, Warszawa 2015, ss. 314]. Na mój dorobek składa 

się również 8 książek redaktorskich, 7 artykułów anglojęzycznych, 11 artykułów w języku 

polskim opublikowanych w czasopismach naukowych, 18 rozdziałów w pracach zbiorowych, 

2 sprawozdań, 5 wstępów do książek redaktorskich, 4 recenzji książek. Moje artykuły były 

publikowane w czasopismach punktowanych przez MNiSW.  

Moja działalność naukowo-badawcza kształtowała się w Instytucie Edukacji Medial-

nej i Dziennikarstwa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W 

pierwszych jej latach przeważały publikacje z obszaru teologii środków społecznego przeka-

zu, w kolejnych – z etyki dziennikarskiej. Etyka dziennikarska i kształcenie w jej zakresie, 

następnie: media społecznościowe w pracy dziennikarza – aspekty etyczne, a także internet i 

nowe formy komunikowania – aspekty etyczne i edukacyjne to obszary badawcze, które naj-

bardziej mnie interesują i zawodowo absorbują (także w dydaktyce). Jako p.o. Kierownika 

Katedry Teorii, Aksjologii i Prawa Mediów (od 2016 roku) bliska jest mi także tematyka 

współczesnej edukacji dziennikarskiej, co wyraża m.in. temat rozprawy habilitacyjnej. Poniż-

szy opis przedstawię w kolejności według najbardziej angażujących mnie naukowo tematów, 

którym również w najbliższym czasie chciałabym poświęcić uwagę z uwzględnieniem jako-

ściowych i ilościowych metod badawczych.  

Oprócz wskazanego głównego osiągnięcia naukowego, stanowiącego podstawę do 

wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, moje inne, pozo-

stałe osiągniecia koncentrowały się na następujących obszarach: A) Etyka dziennikarska i 

kształcenie w jej zakresie; B) Media społecznościowe w pracy dziennikarza - aspekty etycz-

ne; C) Internet i nowe formy komunikowania - aspekty etyczne i edukacyjne; D) Teologia 

środków społecznego przekazu.  

 

 

A) Etyka dziennikarska i kształcenie w jej zakresie 

Zagadnienia związane z etyką dziennikarską oraz szeroko pojętą problematykę etyczną ko-

munikacji poruszam w większości moich publikacji. Szczególną uwagę zwracam na współ-

czesne wyzwania etyki zawodowej dziennikarzy, a także aktualne wyzwania i dylematy 

etyczne komunikacji zapośredniczonej. Tej tematyce została głównie poświęcona pierwsza 

część książki pt. „Kształcenie w zakresie etyki dziennikarskiej w kontekście mediów społecz-

nościowych”. Poza tym problematykę tę podejmowałam wcześniej – w publikacjach oraz re-

feratach wygłoszonych podczas konferencji naukowych.  

W artykule pt. „Program M*A*S w odniesieniu do komunikacji sieciowej. Propozycja 

działań” podjęłam zagadnienie „Media Accountability Systems”, czyli programu mediów od-

powiedzialnych, propagowanego przez Claude’a Bertranda. W kontekście tego programu pi-
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sałam m.in. o znaczeniu etyki zawodowej w profesji dziennikarskiej [zob. Program M*A*S w 

odniesieniu do komunikacji sieciowej. Propozycja działań, „Sapere Aude” 4 (2014), s. 314-

330]. Na ten temat wygłosiłam następujące referaty: 1) „How to teach social responsibility? 

On the issue of teaching Media Ethics” na konferencji międzynarodowej w Bratysławie [zob. 

załącznik nr 4, pkt. I/4]; 2) „Contemporary challenges of media ethics” na konferencji mię-

dzynarodowej w Popradzie [zob. załącznik nr 4, pkt. I/7]; 3) „Program M*A*S w odniesieniu 

do komunikacji sieciowej. Propozycja działań” na European Pedagogy Forum w Czechach 

[zob. załącznik nr 4, pkt. I/11); 4) „Media Accountability Systems, czyli o koncepcji mediów 

odpowiedzialnych” podczas konwersatorium pt. „Etyka w mediach” w Warszawie [zob. za-

łącznik nr 4, pkt. I/41].  

W artykule pt. „Infotainment – analiza aksjologiczno-etyczna zjawiska” pisałam o ety-

ce dziennikarskiej, m.in. w odniesieniu do połączenia informacji i rozrywki – infotainmentu. 

Zwróciłam tu szczególnie uwagę na zagrożenia i dylematy etyczne związane z tym zjawi-

skiem [zob. Infotainment – analiza aksjologiczno-etyczna zjawiska, w: Media – czwarta wła-

dza?, t. 2, red. M. Gołda-Sobczak, W. Machura, J. Sobczak, Poznań-Opole 2011, s. 127-136].  

Poza tematem etyki zawodowej, podejmowałam również kwestie związane z kształce-

niem w zakresie etyki dziennikarskiej. Temu poświęcona jest książka pt. „Kształcenie w za-

kresie etyki dziennikarskiej w kontekście mediów społecznościowych” (2018) oraz rozdział w 

książce pt. „Ethics of journalism as an academic discipline. Problems and challenges defined 

on the basis of research conducted among polish students” [zob. załącznik nr 4 pkt. C/7], refe-

raty wygłoszone podczas konferencji naukowych [zob. załącznik nr 4 pkt. I/1-4, 7, 10, 11, 41] 

oraz projekty naukowe [zob. załącznik nr 4 pkt. G/1, 5, 7].  

Problematyka etyki zawodowej w pracy dziennikarza jest dla mnie punktem wyjścio-

wym do badania jej współczesnych wyzwań, szczególnie związanych z użytkowaniem me-

diów społecznościowych w pracy dziennikarza, co zostanie opisane w dalszej części.  

 

 

B) Media społecznościowe w pracy dziennikarza – aspekty etyczne 

W pracy badawczej zajmuję się również dziennikarstwem, którego środkiem wyrazu i prze-

kazu jest internet oraz media społecznościowe. Znaczna część mojego dorobku poświęconego 

zagadnieniom etycznym dotyczy pracy dziennikarskiej związanej z mediami społecznościo-

wymi, komunikacją sieciową, internetem.  

W artykule pt. „Nowe media – nowa etyka?” zadałam pytanie o znaczenie i miejsce 

etyki zawodowej, a także etyki ogólnej w przestrzeni tzw. „nowych mediów”, postępu techno-

logicznego, a tym samym komunikacyjnego. Postawiłam w nim tezę, że środki przekazu są 

nowe i nieustannie się zmieniają, jednakże dylematy „stare”, dobrze znane starożytnej myśli 

etycznej. Istnieje jednakże potrzeba, by zasady etyczne na nowo odczytać, zreinterpretować w 

odniesieniu do współczesnych uwarunkowań pracy dziennikarskiej [zob. Nowe media – nowa 

etyka?, w: Nowe media, ale nowe czy stare problemy?, red. J. Hajdasz, Poznań 2011, s. 97-

116]. Podczas konferencji naukowej pt. „Teoria i praktyka współczesnej komunikacji spo-

łecznej. Nowe media, ale nowe, czy stare problemy?”, która odbyła się w Poznaniu w 2011 
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roku, wygłosiłam na ten temat referat [zob. załącznik nr 4, pkt. I/12]. To wydarzenie zapo-

czątkowało nowy rozdział w mojej pracy badawczej, skupionej na reinterpretacji starożytnej 

myśli etycznej w kontekście nowoczesnego i współczesnego oblicza pracy dziennikarza i wy-

zwań z tym związanych. W tamtym czasie zdecydowałam się na ukończenie studiów pody-

plomowych „Dziennikarstwo internetowe” w Collegium Civitas, których program w dużej 

mierze skupiał się na naturze mediów społecznościowych i ich użytkowaniu w dziennikar-

stwie. Poprzez te studia chciałam lepiej poznać i zrozumieć współczesne dziennikarstwo, pra-

cę dziennikarza korzystającego z nowych narzędzi – internetu i mediów społecznościowych. 

W tym samym okresie mojej pracy badawczej pisałam o dziennikarstwie internetowym, jego 

uwarunkowaniach i sytuacji w Polsce. Mając na względzie specyfikę tego rodzaju dziennikar-

stwa, zadawałam pytania o etykę dziennikarską w jego kontekście, reinterpretację zasad 

etycznych w odniesieniu do niego [zob. Dziennikarstwo internetowe w Polsce, w: Media – 

czwarta władza?, t. 3, cz. 1, red. M. Gołda-Sobczak, W. Machura, J. Sobczak, Poznań-Opole 

2011, s. 151-160; Nowe media – możliwości i pułapki, red. M. Laskowska, A. Adamski, Opo-

le-Poznań 2011, ss. 174].  

W mojej pracy badawczej interesuje mnie także znaczenie mediów społecznościowych 

dla informacji oraz komunikacji dziennikarskiej. W artykule pt. „Social media w pracy dzien-

nikarza. Ujęcie etyczne” pisałam o tym, w jaki sposób media społecznościowe zmieniają spo-

sób postrzegania zawodu dziennikarza oraz wykonywanie go w kontekście etyki dziennikar-

skiej oraz etyki mediów. Stają się one coraz bardziej powszechne, obecne w przestrzeni pu-

blicznej, stąd też należy przyjrzeć się dylematom etycznym wynikającym z korzystania z 

nich. W pracy tej podjęłam się także próby konceptualizacji takich pojęć, jak: media społecz-

nościowe, dziennikarstwo 2.0. W artykule tym przedstawiłam również kilka praktycznych 

wskazówek dla dziennikarzy, pozyskujących i przekazujących informacje za pomocą mediów 

społecznościowych [zob. Social media w pracy dziennikarza. Ujęcie etyczne, w: Pomiędzy 

wolnością a odpowiedzialnością. Problemy współczesnych mediów, t. I, red. R. Kowalczyk, 

W. Machura, J. Sobczak, Poznań-Opole 2012, s. 139-157]. O znaczeniu mediów społeczno-

ściowych dla komunikacji, w tym także komunikacji dziennikarskiej, w ujęciu etycznym pisa-

łam również w artykule pt. „Komunikacja za pomocą social media – możliwości i zagrożenia. 

Zarys problematyki”. Podjęłam w nim także temat współczesnych dylematów etycznych, cha-

rakterystycznych dla pracy dziennikarskiej związanych z mediami społecznościowymi [zob. 

Komunikacja za pomocą social media – możliwości i zagrożenia. Zarys problematyki, w: Ko-

munikacja – (po)rozumienie – obecność społeczna, red. M. Biedroń, M. Wawrzak-

Chodaczek, Toruń 2012, s. 29-41].  
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C) Internet i nowe formy komunikowania – aspekty etyczne i edukacyjne  

Mediami społecznościowymi i szeroko pojętą komunikacją zapośredniczoną zajmowałam się 

nie tylko w odniesieniu do zawodu dziennikarza. Dla „Online Journal of Communication and 

Media Technologies” pisałam o znaczeniu mediów społecznościowych dla ustroju politycz-

nego, a przede wszystkim dla demokracji. Używane przez dziennikarzy, polityków oraz pozo-

stałych obywateli stanowią przestrzeń wymiany poglądów politycznych, a także strefę walki o 

wolność słowa oraz ustroju w wielu rejonach świata. W tym artykule pisałam m.in. o możli-

wościach, jakie stwarzają media społecznościowe dla podtrzymywania demokracji, zwłaszcza 

w procesie dążenia do demokracji – w państwach, gdzie demokracji brakuje [zob. Social net-

working services in service of democracy – chosen case studies, „Online Journal of Commu-

nication and Media Technologies” 4 (2014), nr 1, s. 131-147].  

W artykule pt. „Media wobec śmierci naturalnej. Zarys problematyki w ujęciu etycz-

nym” uwzględniłam nowe formy komunikowania się i relacjonowania śmierci za ich pośred-

nictwem (np. w blogosferze, mediach społecznościowych); [zob. Media wobec śmierci natu-

ralnej. Zarys problematyki w ujęciu etycznym, w: Media wobec śmierci, t. 2, red. P. Drze-

wiecki, A. Gralczyk, M. Laskowska, Warszawa 2012, s. 168-179; Media wobec śmierci, t. 2, 

red. P. Drzewiecki, A. Gralczyk, M. Laskowska, Warszawa 2012].  

 W kontekście mediów społecznościowych badałam również temat aktywności kobiet 

w tych mediach. Zadałam tu m.in. następujące pytania badawcze: Z jakich portali społeczno-

ściowych najczęściej korzystają kobiety? Jaki wizerunek kobiety wyłania się na podstawie 

analizy „kobiecej” blogosfery? [zob. Naprawdę jaka jesteś? Aktywność kobiet w social media 

na wybranych przykładach, w: Media audiowizualne wobec wyzwań współczesnego społe-

czeństwa, red. A. Adamski, A. Gralczyk, K. Kwasik, M. Laskowska, Warszawa 2012, s. 228-

238]. 

W badaniach podejmowałam zagadnienie możliwości związanych z użytkowaniem 

mediów społecznościowych [zob. Nowe media w służbie człowieka. Zarys problematyki w 

kontekście etyki i aksjologii mediów, „Teologia praktyczna” 13 (2012), s. 123-137; Nowe me-

dia dla cierpiących. Etyczna i aksjologiczna analiza blogosfery, „Disputationes scientificae” 4 

(2012), s. 138-153], a także zagrożeń z tym związanych i nadużyć natury etycznej [zob. Gos-

siping in the social media as a barrier in becoming competent and ethical communicator 

(razem z K. Marcyńskim), „Sapere Aude” 7 (2017), s. 40-48; Wartości realne i wirtualne. 

Studium aksjologiczno-etyczne, w: Nowe media – możliwości i pułapki, red. M. Laskowska, 

A. Adamski, Opole-Poznań 2011, s. 21-33; Człowiek w medialnym labiryncie, red. K. Guzek, 

M. Laskowska, Warszawa 2011].  

W badaniach podejmowałam również temat oddziaływania mediów [zob. Oddziały-

wanie i wpływ mediów audiowizualnych. Zarys problematyki, „Studia Ełckie” 14 (2012), s. 

351-360; Media audiowizualne i cyfrowe wobec współczesnych wyzwań, red. A. Adamski, A. 

Gralczyk, K. Kwasik, M. Laskowska, Warszawa 2012], zagrożeń związanych z ich użytko-

waniem przez dzieci [zob. Child and media chaos, „Disputationes scientificae” 1 (2012), s. 

28-36]. Pisałam także o tym, w jaki sposób media społecznościowe są i mogą być wykorzy-

stywane we współczesnej edukacji [zob. Media społecznościowe dla edukacji. Sprzymierze-
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niec czy wróg?, w: Media w edukacji. Obszary lokalności – różnorodność współczesności, 

red. A. Roguska, Siedlce 2013, s. 143-160; Edukacyjna funkcja mediów społecznościowych, 

„Magnanimitas” 2 (2012)].  

 

D) Teologia środków społecznego przekazu 

W teologii środków społecznego przekazu interesował mnie przede wszystkim wymiar meto-

dologiczny, stanowiący fundament jej naukowej tożsamości. W artykule pt. „Media i teologia. 

Kierunki badań teologicznych w ujęciu magisterium Kościoła” zadałam następujące pytania 

badawcze: Jak należy rozumieć teologię środków społecznego przekazu? Jakich terminów – 

dla ukazania właściwego przedmiotu teologii środków społecznego przekazu – należy używać 

– teologia mediów, teologia środków społecznego komunikowania, teologia komunikacji czy 

teologia mediów i komunikacji? Jaki jest stan wiedzy, stan badań w zakresie teologii środków 

społecznego przekazu w Polsce? Jakie kierunki badań w tym zakresie proponuje Kościół? 

[zob. Media i teologia. Kierunki badań teologicznych w ujęciu magisterium Kościoła, „Teo-

logia Praktyczna” 14 (2013), s. 137-158].  

Zajmowałam się również analizą nauczania Kościoła o mediach i komunikacji. W 

książkach pt. „Sztuka komunikacji według Franciszka” oraz „Komunikacja społeczna według 

Benedykta XVI”, razem z Krzysztofem Marcyńskim, szczegółowo przeanalizowałam współ-

czesne nauczanie Kościoła na temat mediów, dokonując kategoryzacji kluczowych zagadnień 

podejmowanych w tym zakresie [zob. Sztuka komunikacji według Franciszka ze wstępem 

prof. T. Goban-Klasa, red. i oprac. M. Laskowska, K. Marcyński, PWN, Warszawa 2016, ss. 

304; Komunikacja społeczna według Benedykta XVI ze wstępem prof. J. Jastrzębskiego, red. 

M. Laskowska, K. Marcyński, Petrus, Kraków 2016].  

Analizując nauczanie Kościoła, brałam pod uwagę również takie zagadnienia, jak: ro-

dzina [zob. Rodzina a nowe media. Analiza relacji na podstawie nauczania Kościoła, w: 

Ksiądz i rodzina w mediach, red. A. Adamski, K. Kwasik, G. Łęcicki, Warszawa 2012, s. 

138-150], rodzaj i cechy charakterystyczne przekazu religijnego [zob. Sprawcza rola przeka-

zu w „Spe salvi”, w: Zbawienie w nadziei. Wokół encykliki Spe salvi Benedykta XVI, red. K. 

Parzych-Blakiewicz, Olsztyn 2010, s. 143-158], znaczenie ciszy w ludzkiej mediosferze [zob. 

Teologiczne podstawy wychowania do galenosfery, „Paedagogia Christiana” 2 (2009), s. 139-

150; Galenosphere of Nazareth Theological and pedagogical analysis of education to silence, 

w: Mary and Joseph at the origins of Christian culture, red. K. Parzych-Blakiewicz, J. Wojt-

kowski, Olsztyn 2012, s. 141-149], wizerunek przywódców religijnych [zob. Wizerunek 

Franciszka na Facebooku (razem z A. Gralczyk, K. Marcyńskim), „Biuletyn Edukacji Me-

dialnej” 2 (2015), s. 70-82], przekaz audiowizualny [zob. Audiovisuality in the context of 

communicative and ethical competencies – media theology approach (razem z K. Marcyń-

skim), „Communication Today” 6 (2015), nr 2, s. 4-19], sposoby wykorzystywania mediów, 

szczególnie mediów społecznościowych w duszpasterstwie [zob. Nowe media w duszpaster-

stwie, w: Media w duszpasterstwie, red. M. Przybysz, T. Wielebski, Warszawa 2014, s. 199-

230; Środki społecznego przekazu w duszpasterstwie. Etyczna analiza relacji, w: Media w 

duszpasterstwie, red. M. Przybysz, T. Wielebski, Warszawa 2014, s. 83-115], edukacja me-
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dialna [zob. Dziecko w świecie cyfrowym. Kompetencje komunikacyjne w nauczaniu Benedyk-

ta XVI (razem z K. Marcyńskim), w: Nowe media a styl życia, red. K. Stępniak, Pułtusk 2016, 

s. 225-240] i etyka komunikacji i mediów [zob. Wolność w mediach i w komunikacji według 

Jana Pawła II (razem z K. Marcyńskim), w: Sociálne posolstvo Jána Pavla II. Pre dnešný 

svet. „1989 a 25 rokov po...”, red. A. Lisnik, K. Grenova, M. Ambrozy, Ružomberok 2015, s. 

563-568].  

W obszarze teologii środków społecznego przekazu zajmowałam się również działal-

nością dziennikarską i redaktorską ks. Stefana Wyszyńskiego, a także jego postrzeganiem 

etyki zawodowej w dziennikarstwie [zob. Praca dziennikarska i redaktorska ks. Stefana Wy-

szyńskiego w latach 1924-1946, „Studia Prymasowskie” 3 (2009), s. 157-185; Zadania prasy 

katolickiej w publicystyce ks. Stefana Wyszyńskiego, „Studia Prymasowskie” 4 (2010), s. 175-

187; „Łódzkie Studia Teologiczne” 19 (2010), s. 145-157; Postulaty etyczne dla mediów w 

publicystyce ks. Stefana Wyszyńskiego, „Kultura-Media-Teologia” 3 (2010), nr 3, s. 92-104]. 

Oprócz artykułów napisałam na ten temat rozprawę doktorską (2008). Uzupełnioną w 2011 

roku wydałam w formie książki [zob. Ks. Stefan Wyszyński – dziennikarz i redaktor (1924-

1946), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, ss. 339].  

 

3.2. Współpraca międzynarodowa  

W środowisku międzynarodowym miałam okazję współpracować szczególnie podczas zagra-

nicznych konferencji naukowych. Tego typu wydarzenia naukowe to dla mnie okazja nie tyl-

ko do nawiązywania nowych kontaktów naukowych, ale również do zaprezentowania własnej 

pracy badawczej, popularyzacji wyników badań. Na temat kompetencji etycznej zdobywanej i 

rozwijanej w ramach kształcenia dziennikarskiego, a także znaczenia etyki dziennikarskiej w 

edukacji dziennikarskiej mówiłam w Pampelunie na konferencji pt. „Education: Serving or 

innovating the profession?”, zorganizowanej przez Journalism & Communication Education 

ECREA Temporary Working Group [zob. załącznik nr 5, pkt I/3], a także we Florencji pod-

czas konferencji pt. „The Future of Education” zorganizowanej przez Pixel, międzynarodową 

organizację, powstałą przy Włoskim Ministerstwie Edukacji oraz Toskańskim Regionalnym 

Rządzie, mającą na celu podnoszenie jakości w edukacji.  

Poza Polską, miałam również okazję podjąć temat kształcenia w zakresie etyki dzien-

nikarskiej [zob. referat pt. „How to teach social responsibility? On the issue of teaching Me-

dia Ethics”; załącznik nr 5, pkt I/4] oraz współczesnych wyzwań związanych z etyką mediów 

i komunikacji [zob. referat pt. „Contemporary challenges of media ethics”; załącznik nr 4, pkt 

I/7]. W Niemczech wygłosiłam dwa referaty: 1) na temat komunikacji za pośrednictwem me-

diów społecznościowych i jej etycznych aspektów [zob. referat pt. „Communication via social 

media – opportunities and threats. Outline of issues”; zob. załącznik nr 5, pkt I/6] oraz zna-

czeniu mediów społecznościowych we współczesnej edukacji [zob. referat pt. „Social media 

in education. Opportunities and pitfalls”; zob. załącznik nr 5, pkt I/5]. Podczas International 

Scientific Conference European Pedagogy Forum również podjęłam problematykę etyczną 

mediów społecznościowych [zob. załącznik nr 5, pkt I/11]. 

Brałam również udział w konferencjach poświęconych teologii mediów i komunikacji, 
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wygłaszając referat pt. „Freedom of the media according to John Paul II” podczas VI Interna-

tional Science Conference w 2013 roku w Popradzie oraz referat pt. „Freedom in communica-

tion and media according to John Paul II” podczas konferencji pt. „Socialne posolstvo Jana 

Pavla II” w 2015 roku również w Popradzie. Uczestniczyłam również w warsztatach na temat 

języka religijnego prowadzonych w trakcie kongresu w Brixen we Włoszech w 2013 roku pt. 

„God in question: Religious language and secular languages”.  

Jako członek European Communication Research and Education Association realizuję 

swoje zainteresowania związane z etyką dziennikarską i edukacją dziennikarską. Zaangażo-

wanie w działalność tego stowarzyszenia rozpoczęłam udziałem w Europejskim Kongresie 

Komunikacji pt. „Communication for empowerment Citizens, Markets, Innovations” w Liz-

bonie w dn. 12-15 listopada 2014 roku. W European Society for Catholic Theology podtrzy-

muję zainteresowania naukowe związane z teologią środków społecznego przekazu, w The 

International Association of Religion Journalists – z dziennikarstwem religijnym.  

Poza tym, warto dodać, że w zakresie kształcenia dziennikarskiego moje zajęcia w In-

stytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa są otwarte dla zagranicznych studentów uczest-

niczących w programie Erasmus. Ponieważ są one prowadzone w języku polskim, ze studen-

tami zagranicznymi pracuję indywidualnie (w języku angielskim).  

Miałam również okazję doskonalić swoje kompetencje organizacyjne w środowisku 

naukowym i międzynarodowym, biorąc udział w przygotowaniu konferencji międzynarodo-

wej European Society for Catholic Theology (ESCT) oraz Komitetu Nauk Teologicznych 

Polskiej Akademii Nauk pt. „Theology between secularization, secularism and multicultural-

ism”, która odbyła się 21 lutego 2014 roku w Warszawie.  Posiadam także publikacje w języ-

ku angielskim [zob. załącznik nr 5].  

 

3.3. Kierowanie i udział w projektach naukowych 

Od początku mojej pracy akademickiej miałam okazję kierować projektami naukowymi, ze-

społowymi lub indywidualnymi. W 2015 roku kierowałam projektem Narodowego Centrum 

Badań i Rozwoju pt. „Absolwent z kompetencjami” o nr POKL.04.01-00-117/14, realizowa-

nym na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie. Poza tym, większość realizowanych 

przez mnie projektów naukowych to projekty dla młodych naukowców lub na podtrzymanie 

potencjału badawczego, finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  

Pierwszym i jednym z największych wyzwań badawczych i zarządzających było kiero-

wanie projektem pt. „Media audiowizualne wobec wyzwań współczesnego społeczeństwa” 

(2011). W ramach tego projektu, wraz z zespołem, przygotowałam publikację zbiorową, za-

wierającą wyniki badań: „Media audiowizualne i cyfrowe wobec współczesnych wyzwań” 

(Warszawa 2012, ss. 324; zob. załącznik nr 5, pkt C/3). Została również zakupiona specjali-

styczna aparatura badawcza i powstała Pracowania Radiowo-Telewizyjna na UKSW w War-

szawie, której jestem koordynatorem od jej założenia (od 2013 roku). W pracowni prowadzo-

ne są zajęcia warsztatowe dla specjalizacji telewizyjnej i radiowej dla studentów dziennikar-

stwa. Po realizacji tego projektu otrzymałam dofinansowanie badań na temat znaczeniu me-

diów społecznościowych w demokracji. Wyniki przeprowadzonych badań zostały opubliko-
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wane w języku angielskim w „Online Journal of Communication and Media Technologies” 

(zob. załącznik nr 5, pkt. B/4).  

W kolejnym, 2013 roku, realizowałam projekt indywidualny pt.: „Etyka nowego dzien-

nikarstwa”. Już w tym czasie kształtowało się we mnie zainteresowanie badawcze kształce-

niem w zakresie etyki dziennikarskiej w Polsce. Wstępne wyniki badań przeprowadzonych 

wśród studentów dziennikarstwa UKSW w Warszawie na temat programu kształcenia w za-

kresie etyki dziennikarskiej zaprezentowałam w języku angielskim w Bratysławie w referacie 

pt. „How to teach social responsibility? On the issue of teaching Media Ethics” [zob. załącz-

nik nr 5, pkt I/4] oraz w rozdziale pt. „Ethics of journalism as an academic discipline. Prob-

lems and challenges defined on the basis of research conducted among polish students” 

[załącznik 5, pkt C/7].  

W 2014 roku w kolejnym projekcie podjęłam się zgłębienia tematu: „Etyka w służbie 

teologii”. Rezultatem tych badań jest m.in.: artykuł w języku angielskim pt. „Audiovisuality 

in the context of communicative and ethical competencies – media theology approach” [zob. 

załącznik nr 5, pkt. B/5] oraz wygłoszony referat pt. „Freedom in communication and media 

according to John Paul II” [załacznik nr 5, pkt I/9].  

W 2015 roku kierowałam projektem zespołowym pt. „E-retoryka w mediach społeczno-

ściowych”. Wyniki podjętych badań zostały przedstawione m.in. w artykule pt. „Wizerunek 

Franciszka na Facebooku” [zob. załącznik nr 5, pkt B/11]. Badania były inspiracją do podję-

cia kolejnych, w następnych latach: w 2016 roku – pt. „Kompetencja etyczna i kompetencja 

komunikacyjna przywódców w przestrzeni publicznej”, w 2017 roku – pt. „Kompetencja 

etyczna i kompetencja komunikacyjna przywódców w przestrzeni publicznej. Kontynuacja 

badań”. Ich rezultatem są dwie książki: „Sztuka komunikacji według Franciszka” (razem z K. 

Marcyńskim), PWN, Warszawa 2016 oraz „Komunikacja społeczna według Benedykta XVI” 

(razem z K. Marcyńskim), Petrus, Kraków 2016. W ramach tych badań podjęłam się koncep-

tualizacji pojęcia „kompetencja etyczna”, co zostało zaprezentowane w referatach: „Commu-

nicative competence and ethical competence as the key competencies for the successful future 

education” [zob. załącznik nr 5, pkt I/1] oraz „Communicative and ethical competence in the 

context of the higher education system” [zob. załącznik nr 5, pkt I/3]. Badania nad kompeten-

cją etyczną w obszarze edukacji dziennikarskiej – mam zamiar – w najbliższym czasie konty-

nuować. Na 2018 rok złożyłam wniosek na badania pt. „Edukacja dziennikarska w kontekście 

kompetencji etycznej i kompetencji komunikacyjnej”. Został on pozytywnie oceniony i prze-

znaczony do sfinansowania. Oprócz tego przez kilka lat (2014-2017) byłam członkiem zespo-

łu badawczego w projekcie pt. „Debaty UKSWordzkie”.  

 

3.4. Popularyzacja nauki  

Staram się, przede wszystkim, popularyzować wiedzę i badania na temat etyki dziennikar-

skiej, problematyki etycznej mediów społecznościowych, etyki komunikacji. Wygłosiłam 10 

referatów podczas zagranicznych naukowych konferencji oraz 32 – podczas krajowych lub 

międzynarodowych w Polsce. Siedem referatów dotyczyło kształcenia w zakresie etyki 

dziennikarskiej, pozostałe – etyki dziennikarskiej, etyki komunikacji za pośrednictwem me-

 



17 

 

diów społecznościowych i teologii środków społecznego przekazu. W zakresie popularyzacji 

teologii środków społecznego przekazu interesuje mnie przede wszystkim uwspółcześnianie 

języka nauczania Kościoła o mediach, stąd pomysł na dwie książki (we współpracy z Krzysz-

tofem Marcyńskim): „Sztuka komunikacji Franciszka” (którą zainteresowało się Wydawnic-

two Naukowe PWN i wydało w 2016 roku) oraz „Komunikacja społeczna według Benedykta 

XVI” (wydana przez krakowskie wydawnictwo PETRUS w 2016 roku). Pierwsza z tych ksią-

żek została zrecenzowana przez prof. nadzw. dr. hab. Katarzynę Pokorną-Ignatowicz oraz 

prof. dr. hab. Jerzego Jastrzębskiego. Przedmowę do niej napisał: prof. dr hab. Tomasz Go-

ban-Klas. Natomiast druga publikacja została zrecenzowana przez prof. dr hab. Tomasza Go-

ban-Klasa oraz prof. nadzw. dr. hab. Katarzynę Pokorną-Ignatowicz. Przedmowę do niej na-

pisał prof. dr. hab. Jerzy Jastrzębski.  

Jako badacz etyki dziennikarskiej, etyki mediów i komunikacji, szczególnie jej współ-

czesnych wyzwań, zostałam zaproszona do udziału w pracach komisji ogólnouczelnianej - 

Komisji Etyki i Bioetyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, opi-

niującej wnioski z zakresu bioetyki, ale również z obszaru nauk społecznych. W 2011 roku 

zostałam poproszona o wygłoszenie referatu pt. „Etyka w nowych mediach” podczas konfe-

rencji naukowej pt. „Uwaga: Internet” na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 

w 2011 roku. W 2012 roku zaproszono mnie do dyskusji na temat kondycji dziennikarstwa w 

kontekście etyki zawodowej. Przed dyskusją panelową wygłosiłam referat na temat propozy-

cji zmian w zakresie przestrzegania etyki dziennikarskiej, zawartych w programie Media Ac-

countability Systems [zob. załącznik 5, pkt I/41]. Rok później przyjęłam również zaproszenie 

z Wydziału Filozofii w Bratysławie, do wygłoszenia referatu na temat kształcenia w zakresie 

etyki dziennikarskiej [zob. załącznik 5, pkt I/41]. Byłam również kilkakrotnie zapraszana do 

prowadzenia sesji plenarnych lub paneli, w tym także dyskusyjnych w czasie konferencji na-

ukowych: 1) podczas III Kongresu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej 28 wrze-

śnia 2013 roku w Krakowie, 2) III Konferencji Młodych Naukowców z cyklu „Wyzwania 

Nowych Mediów” pt. „Wspólnota czy ekshibicjonizm? O mediach społecznościowych” 7 

grudnia 2011 roku w Warszawie, 3) I Międzynarodowej Konferencji pt. „Śmierć w mediach” 

z cyklu Warszawskie Dni Medialnych w dniach 6-7 kwietnia 2011 roku w Warszawie, 4) II 

Międzynarodowej Konferencji pt. „Sport w mediach” z cyklu Warszawskie Dni Medialne 9 

maja 2012 roku w Warszawie, 5) konferencji pt. „Media-Edukacja-Teologia. 20. rocznica 

studiów dziennikarskich na Wydziale Teologicznym UKSW” 24 października 2012 roku w 

Warszawie, 6) V Konferencji Młodych Naukowców z cyklu Wyzwania Nowych Mediów pt. 

„Rozrywka w przestrzeni wirtualnej” 5 grudnia 2013 roku w Warszawie, 7) III konferencji 

Naukowej z cyklu „Manipulacja w mediach” pt. „Fakt i narracja? Medialna manipulacja hi-

storią” 13 marca 2014 roku w Warszawie.  

 

3.5. Praca w zakresie zarządzania i organizacji uczelni  

Z Instytutem Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW w Warszawie jestem związana od 

2008 roku. Od początku pracy w tym instytucie miałam opinię osoby organizacyjnie kompe-
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tentnej, zaangażowanej i zainteresowanej sprawami uczelni.  

Jako wicedyrektor Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa (w latach 2014-2016; 

zastępca ks. prof. nadzw. dr. hab. Andrzeja Adamskiego, ówczesnego dyrektora) brałam bez-

pośredni udział w zarządzaniu i kierowaniu instytutem. Byłam zaangażowana w prace zwią-

zane z zarządzaniem dydaktyki, nauki, badań i promocji instytutu. Zdobywałam wówczas 

cenne doświadczenie związane z zarządzaniem instytucją oświatową dzięki ścisłej współpra-

cy z ówczesnym Kolegium Dziekańskim. Dzięki moim dużym kompetencjom organizacyj-

nym inicjowałam spotkania służbowe, biznesowo-naukowe, podtrzymywałam kontakty waż-

ne dla instytutu, a także reprezentowałam instytut na polskich i zagranicznych konferencjach 

naukowych.  

Obecnie, od 2016 roku, zasiadam w Radzie Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikar-

stwa i dzięki temu posiadam decyzyjny głos w sprawach strategicznych dotyczących instytu-

tu. A zatem, jako członek tejże rady nadal jestem zaangażowana w bezpośrednie zarządzanie 

instytutem.  

Od 2016 roku pełnię także funkcję p.o. Kierownika Katedry Prawa, Teorii i Aksjologii 

Mediów i dlatego też mam możliwość kierowania kilkuosobowym zespołem pracowników 

naukowo-badawczych, zajmujących się etyką dziennikarską, filozofią komunikacji oraz pra-

wem prasowym i autorskim. W skład mojej katedry wchodzą: adiunkci: dr Joanna Błeszyń-

ska-Wysocka, dr Ewa Czaczkowska, ks. dr Rafał Leśniczak, ks. dr Jarosław Sobkowiak, asy-

stent: mgr Kamil Goral, starszy wykładowca: mgr Marek Markiewicz, wykładowcy – zajęcia 

zlecone: dr hab. Tomasz Słomka, doktorantka: mgr Magdalena Jeżak-Śmigielska.  

Od 2011 roku jestem członkiem Rady Wydziału. Oprócz tego jestem zaangażowana w 

pracę różnych, strategicznych komisji wydziałowych. Od 2013 roku jestem członkiem: Wy-

działowej Komisji ds. Parametryzacji Jednostki, Wydziałowej Komisji ds. Restrukturyzacji 

WT, Wydziałowej Komisji ds. Oceny Pracowników Naukowo-Dydaktycznych (2013-2017), 

Wydziałowej Komisji ds. tematów prac licencjackich. Pracowałam w bezpośrednich przygo-

towaniach Wydziału Teologicznego do przyjęcia Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Byłam w 

zespole przygotowującym raport samooceny.  

Od 2013 roku jestem również sekretarzem Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. W latach 

2014-2017 pracowałam w Wydziałowej Komisji ds. Raportu Samooceny Wydziału Teolo-

gicznego. Od 2014 roku jestem zaangażowana w prace Wydziałowej Komisji ds. Badań Nau-

kowych, a od 2016 roku – Wydziałowej Komisji ds. Profilu Praktycznego, odpowiedzialnej 

za przygotowanie profilu praktycznego oraz nowych specjalizacji o charakterze praktycznym 

dla kierunku „Dziennikarstwo i komunikacja społeczna”.  

Brałam również udział w przygotowaniu innych programów studiów: w latach 2009-2010 

- programu studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku „dziennikarstwo i komunikacja spo-

łeczna” na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie; w 2012 roku - programu studiów 

stacjonarnych II stopnia na kierunku „Dziennikarstwo i komunikacja społeczna”, w latach 

2014-2015 - programu studiów nowej specjalności „Coaching i mediacje społeczne”. W 2014 

roku pracowałam w zespole tworzącym studia MBA Chrześcijańska Szkoła Przywództwa na 

UKSW w Warszawie. W 2014 roku brałam udział w przygotowaniu uchwały w sprawie we-
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ryfikacji efektów kształcenia w zakresie praktyk na Wydziale Teologicznym UKSW w War-

szawie. Natomiast w latach 2013-2015 byłam kronikarzem Wydziału Teologicznego. Kroniki 

te są publikowane w punktowanym czasopiśmie naukowym: „Studia Theologica Varsavien-

sia” [zob. załącznik nr 5, pkt G/7].  

Od 2013 roku jestem Koordynatorem Pracowni Radiowo-Telewizyjnej na UKSW w 

Warszawie. Odpowiadam za działalność w tej pracowni, m.in. komercyjną. Z racji tej funkcji 

w 2014 roku m.in. przygotowałam i współprowadziłam rekrutację studentów Instytutu Edu-

kacji Medialnej i Dziennikarstwa na staż do TVP Warszawa.  

 

3.6. Praca dydaktyczna  

W czasie mojej pracy na UKSW prowadziłam zajęcia dydaktyczne przede wszystkim z zakre-

su etyki dziennikarskiej dla studentów I, II stopnia (na studiach stacjonarnych, niestacjonar-

nych i podyplomowych): Etyka dziennikarska, Podstawy etyki dziennikarskiej, Współczesne 

wyzwania etyki mediów, Etyczne fundamenty i wyzwania mediów, komunikacji oraz przed-

siębiorczości. Na szczególną uwagę zasługuje tu program kształcenia w zakresie przedmiotu 

pt. „Współczesne wyzwania etyki mediów”. Został on przygotowany po badaniach przepro-

wadzonych wśród studentów dziennikarstwa na UKSW w Warszawie, którzy zaliczyli już 

takie przedmioty, jak: „Podstawy etyki dziennikarskiej” lub „Etyka dziennikarska”. Celem 

tych badań była weryfikacja programu kształcenia etyki dziennikarskiej w kontekście aktual-

nych potrzeb rynku pracy w opinii studentów. Zadane pytania badawcze to: Czy etyka dzien-

nikarska/etyka mediów wykładana na studiach dziennikarskich spełnia oczekiwania studen-

tów? Na ile treści prezentowane na tym przedmiocie odpowiadają na aktualne, współczesne 

problemy etyczne i moralne w dziennikarstwie? Na ile – po przepracowaniu, zaliczeniu tego 

przedmiotu – student jest przygotowany do zmierzenia się z etycznymi dylematami w zawo-

dzie dziennikarza? Wyniki uzyskane w badaniach pozwoliły zaproponować nową ofertę edu-

kacyjną w zakresie etyki dziennikarskiej – nowy przedmiot akademicki pt. „Współczesne wy-

zwania etyki mediów”. W opinii studentów na zajęciach z etyki dziennikarskiej brakowało 

m.in. podejmowania problematyki etycznej mediów społecznościowych w zawodzie dzienni-

karza. Zajęcia „Współczesne wyzwania etyki mediów” są odpowiedzią na tę potrzebę studen-

tów i głównie stanowią odniesienie do aspektów etycznych nowych form komunikowania i 

przekazu informacji w dziennikarstwie. Przedmiot ten prowadzę w Instytucie Edukacji Me-

dialnej i Dziennikarstwa na UKSW w Warszawie na II stopniu studiów na specjalności „Ko-

munikacja medialno-marketingowa”.  

Oprócz tego, prowadziłam/prowadzę, również zajęcia z etyki komunikacji w biznesie: 

Etyka komunikacji w biznesie, Etyka w biznesie i PR. Poza tym kształciłam studentów w za-

kresie innych przedmiotów takich, jak: Informacja i komentarz dziennikarski, Informacja 

dziennikarska, Systemy medialne na świecie, Media w Polsce, Misja i osobowość dziennika-

rza, Nauka Kościoła o mediach i dziennikarstwie. Z racji mojej pracy doktorskiej poświęconej 

ks. Stefanowi Wyszyńskiemu prowadziłam również wykład ogólnouczelniany pt. „Aktual-

ność dziedzictwa Kardynała Stefana Wyszyńskiego”.  
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Od trzech lat prowadzę zajęcia pt. „Ewolucja katolickiej doktryny medialnej” dla stu-

dentów III stopnia. Poświęcone są one nauczaniu Kościoła na temat mediów, komunikacji 

oraz dziennikarstwa.  

Od 2010 roku prowadzę również seminarium dyplomowe – magisterskie, początkowo 

pod nazwą: „Teoria, aksjologia i prawo mediów”, a od 2017 roku – „Etyka mediów – współ-

czesne wyzwania”. Wypromowałem 63 magistrów, zrecenzowałem 65 prac licencjackich. 

Bardzo lubię prowadzić i kształcić studentów w zakresie metodologii i badań naukowych na 

temat działań w obszarze mediów i komunikacji w ujęciu etycznym. Kilka prac przygotowa-

nych na moim seminarium zostało obronionych z wyróżnieniem. Dwie osoby rozpoczęły stu-

dia doktoranckie. Jedna z nich w 2017 roku obroniła stopień naukowy doktora, druga jest na 

pierwszym roku studiów.  

Miałam również okazję pracować ze studentami poza zajęciami obowiązkowymi, 

uwzględnionymi w planie zajęć. W 2011 roku założyłam – w ramach Koła Naukowego Insty-

tutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa – Sekcję Naukowo-Badawczą Koła Naukowego 

Studentów IEMiD otwartą przede wszystkim dla doktorantów oraz innych studentów, którzy 

chcą doskonalić swój warsztat naukowy i badawczy. Moim podstawowym zamiarem było 

zorganizowanie studentom przestrzeni i okazji ku temu, aby pogłębiać kompetencje naukowe 

poprzez pisanie artykułów naukowych, poznawanie i dobieranie metod badawczych, pozna-

wanie całego procesu wydawniczego artykułu naukowego, a także uczenie się prezentacji 

wyników badań na konferencji naukowej. Razem z młodzieżą akademicką przynależną do tej 

sekcji w latach 2011-2014 każdego roku organizowałam konferencję naukową z udziałem 

doktorantów UKSW, ale także z całej Polski. Podczas konferencji w 2013 roku gościliśmy 

także doktorantów z Niemiec. Celem tej cyklicznej konferencji było zgłębianie zaproponowa-

nego tematu, ale przede wszystkim zdobywanie przez młodych i przyszłych naukowców do-

świadczenia w wygłaszaniu referatów, prowadzenia paneli i dyskusji.  

Moje zaangażowanie i podejście do pracy dydaktycznej zostało docenione przez spo-

łeczność studencką. W 2017 roku zostałam nominowana do nagrody studenckiej na najlep-

szego „Belfra Roku”. W 2016 roku za zaangażowanie i osiągniecia edukacyjne i wychowaw-

cze otrzymałam Medal Komisji Edukacji Narodowej.  

 

Podsumowując wszystkie opisane wyżej moje osiągnięcia i działania w obszarze nau-

ki, badań, dydaktyki i organizacji akademickiej, z pełnym przekonaniem mogę dodać, iż mam 

poczucie aktywnej i wytężonej pracy w tych obszarach. Dzięki jednakże tej aktywności nau-

czyłam się samodzielności naukowo-badawczej, zdobywając cenne doświadczenie, dające mi 

impuls i motywację do dalszego rozwoju naukowego.  

 

 


