
Dziennikarstwo i medioznawstwo (niestacjonarne I stopień) 

Studia stacjonarne I stopnia o profilu praktycznym na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo trwają 

6 semestrów. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania tytułu zawodowego licencjata wynosi 180. Jest on 

przyporządkowany do następujących dziedzin i dyscyplin 

• dziedziny – Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, Dziedzina 

nauk społecznych, Dziedzina sztuki 

• dyscypliny – historia, językoznawstwo, informatyk a techniczna i telekomunikacja, nauk o komunikacji 

społecznej i mediach , sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.  

Wiodącą dyscypliną na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo jest  nauka o komunikacji społecznej i mediach.  

Podstawą programu kształcenia na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo są przedmioty 

obowiązkowe z zakresu szeroko rozumianych nauk o mediach takie jak: Historia polski, Historia powszechna po 

1945 r., Filozofia, Współczesne systemy polityczne, Mikroekonomia, Makroekonomia, Podstawy prawa, Prawo 

prasowe z elementami własności intelektualnej, Polski system medialny, Współczesne modele systemów 

medialnych, Język wypowiedzi medialnej, Retoryka i erystyka, Teoria komunikacji społecznej.  

Treści kształcenia uzupełniają przedmioty ukierunkowane na poszerzenie wiedzy i umiejętności o charakterze 

specjalistycznym i praktycznym realizowanych w ramach trzech różnych specjalności:  

• Dziennikarstwo 

• Fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza, 

• Public relations i marketing medialny. 

Studenci będą rekrutowani na specjalności pod koniec pierwszego semestru. Informacje dotyczące kwalifikacji na 

poszczególne specjalności studenci znajdą na stronie Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii w 

zakładce Studenci (https://www.wdib.uw.edu.pl/studenci) 

Od drugiego semestru dla wszystkich specjalizacji przewidziany jest wspólny blok zajęć o charakterze 

podstawowym, wprowadzający studenta/kę w tematykę systemów medialnych, regulacji prawnych dotyczących 

mediów, technologii informacyjnych. Natomiast każda ze specjalizacji zawiera odrębnych blok modułów o 

charakterze specjalizacyjnym i warsztatowym.  

Zdecydowana większość przedmiotów obowiązkowych w programie studiów ma profil praktyczny. 

Oznacza to nakierowanie na osiąganie efektów kształcenia w zakresie praktycznego wykorzystania wiedzy, 

umiejętności oraz kompetencji społecznych, które bez wątpienia okażą się niezbędne na współczesnym rynku 

pracy. Zakładane efekty kształcenia osiągnięte zostaną poprzez realizację części modułów w formie 

konwersatoriów i ćwiczeń prowadzonych w małych grupach. Dokładny program studiów jest zamieszczony na 

stronie https://www.wdib.uw.edu.pl/studia/opis-studiow/programy-studiow.  

Szczególne znaczenie dla realizacji celów kształcenia mają praktyki zawodowe realizowane w trakcie trzech lat 

studiów w wymiarze nie mniejszym niż 6 miesięcy. Celem praktyk jest praktyczne przygotowania studenta/ki do 

wymagań współczesnego rynku pracy. Praktyki zawodowe odbywać się będą w publicznych i niepublicznych 

instytucjach związanych z funkcjonowaniem rynku mediów (stacje telewizyjne, stacje radiowe, biura prasowe, 

portale internetowe) oraz zaplecza medialnego takich jako koncerny medialne, agencje reklamowe, firmy PR. 

Absolwent specjalności dziennikarstwo uzyskuje umiejętności pozwalające mu na całkowicie 

samodzielną pracę w klasycznych instytucjach medialnych (redakcje prasowe, radiowe, telewizyjne). Absolwent 

po skończeniu specjalności public relations i marketing medialny będzie posiadał umiejętność prowadzenia 



działalności specjalisty public relations i marketingu medialnego oraz promocji wszelkich instytucji publicznych 

i państwowych, firm i przedsiębiorstw państwowych i prywatnych. Od specjalistów wykonujących obowiązki 

specjalisty public relations oczekuje się samodzielnego wykonywania zadań związanych z  komunikacją 

wewnętrzną i zewnętrzną podmiotów. Może być również aktywnym uczestnikiem w pracach większych zespołów 

ludzkich realizujących konkretne projekty PR, w pracach zespołów działających dla różnych wspólnot i instytucji. 

Absolwent specjalności fotografia prasowa reklamowa i wydawnicza będzie posiadał praktyczne umiejętności z 

zakresu technik fotograficznych, fotografii cyfrowej, projektowania graficznego, obrazowania graficznego, oraz 

będzie posiadał umiał wykorzystać ich zalety, a także ograniczenia w ich zastosowaniu w pracy zawodowej. 

Będzie przygotowany do swobodnego funkcjonowania w świecie sztuki, jako autor dzieł, ale też jako organizator 

działań fotograficznych, kurator wystaw i teoretyk obrazów realizowanych metodami fotograficznymi.  

 

 

 

 


