
Logistyka i administrowanie w mediach (stacjonarne II stopień) 

Studia skierowane są̨ do osób zainteresowanych dziennikarstwem, zapleczem organizacyjnym i 

technologicznym Mediów. Mają przygotować specjalistów niezbędnych w każdej instytucji medialnej, 

potrafiących rozwiązywać problemy związane z projektowaniem, budową i funkcjonowaniem Nowych Mediów, 

a w nich internetu, wydawnictw, gazet i periodyków, stacji radiowych i telewizyjnych. W szczególności chodzi o 

wiedzę w zakresie ekonomiki mediów, zarządzania mediami, reklamy i marketingu oraz zastosowań technologii 

informacyjnych w mediach. 

Kierunek Logistyka i administrowanie w mediach  przygotowuje studentów do zarządzania mediami za pomocą 

metod i technik inżynierskich. W szczególności uczymy posługiwania się systemami informatycznego 

wspomagania zarządzaniem: koszty, finanse, kapitał, kadry.  

Podstawą programu kształcenia na kierunku Logistyka i administrowanie w mediach są przedmioty 

obowiązkowe z zakresu szeroko rozumianych nauk o mediach takie jak: Ekonomia przedsiębiorstwa 

mediowego. 

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

specjalistycznym Organizacja pracy menadżera, Edytory multimediów, Propedeutyka zarządzania, Reklama 

online, Analiza statystyczna w badaniach społecznych, Nowoczesna organizacja i procesy zarządzania firmą 

mediową.  

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. 

Absolwenci studiów zdobywają praktyczne umiejętności obsługi kamer, stołów mikserskich i profesjonalnego 

wykorzystania sprzętu informatycznego – w tym urządzeń mobilnych oraz specjalistycznego oprogramowania. 

Ponadto absolwenci kierunku Logistyka i administrowanie w mediach zdobędą wiedzę w zakresie: 

funkcjonowania mediów, PR, zarządzania firmą medialną, w tym problem infrastruktury, bezpieczeństwa, 

zarządzania: kadrami, produkcją i zaopatrzeniem, a także finansami instytucji medialnej.  

Kształcenie w ramach studiów będzie miało charakter interdyscyplinarny. Studia w wyniku połączenia wiedzy 

teoretycznej z zajęciami warsztatowymi w formie ćwiczeń i zajęciami w formie konwersatorium, zapewnią 

słuchaczom zdobycie nowej i udoskonalenie posiadanej wiedzy. 

 

 

 

 


