PROGRAM STUDIÓW DOKTORANCKICH
WYDZIAŁU DZIENNIKARSTWA, INFORMACJI I BIBLIOLOGII

1. Profil kandydata
Kandydatami na Studia Doktoranckie Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i
Bibliologii mogą być absolwenci studiów drugiego stopnia, a także jednolitych
studiów magisterskich lub równorzędnych, bez względu na ukończony kierunek
studiów. Adresatami studiów trzeciego stopnia są przede wszystkim osoby aktywne i
twórcze, które kontynuując kształcenie i realizując projekty badawcze pragną
pogłębiać wiedzę specjalistyczną, jak również zdobywać umiejętności prowadzenia
badań naukowych oraz rozwijać zdolność aplikacji ich wyników w dydaktyce szkoły
wyższej.
2. Cel studiów
Celem studiów jest wykształcenie specjalistów ze stopniem naukowym doktora nauk
społecznych w zakresie nauk o mediach lub doktora nauk humanistycznych w
zakresie bibliologii i informatologii. Kształcenie i badania naukowe realizowane w
ramach studiów dotyczą wieloaspektowej analizy oraz interpretacji problemów z
zakresu dziennikarstwa, mediów i komunikacji społecznej oraz informacji naukowej i
studiów bibliologicznych. Studia bez względu na ich tryb (zarówno stacjonarne, jak
też niestacjonarne/ zaoczne) prowadzone są w oparciu o ten sam program kształcenia,
w którym zasadą jest równoległa realizacja indywidualnych studiów oraz własnych
projektów badawczych (pod kierunkiem opiekuna naukowego lub promotora z
możliwym udziałem promotora pomocniczego) oraz uczestnictwo w zajęciach i
praktykach dydaktycznych.
Plan kształcenia obejmuje moduły przedmiotów ogólnych, moduły dyscyplinarne, w
tym przedmioty fakultatywne i przedmioty z zakresy dydaktyki i metodyki szkoły
wyższej oraz zróżnicowane formy samokształcenia kierowanego.
Studia doktoranckie stwarzają warunki do uczestnictwa w życiu środowisk
naukowych w kraju i za granicą, w tym do współpracy naukowej w zespołach
badawczych, jak również do przygotowania przez studentów publikacji naukowej
(monografii naukowej lub artykułu przyjętego do druku w recenzowanym czasopiśmie
punktowanym albo w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji
naukowej). Studenci uczestniczą również w pracach organizacyjnych Uczelni,
Wydziału oraz Katedry, przy której są afiliowani (zgodnie z przynależnością
organizacyjną opiekuna lub promotora).
Program pracy naukowo-badawczej, realizowanej przez studenta pod kierunkiem
opiekuna naukowego lub promotora (z możliwym udziałem promotora pomocniczego)
obejmuje dwa kierunki kształcenia: 1) nauki o mediach oraz 2) bibliologię i
informatologię. Studenci, którzy w wyniku przeprowadzenia określonego odrębnymi
przepisami przewodu doktorskiego, zdadzą egzaminy doktorskie oraz złożą i obronią
dysertację doktorską, uzyskują – odpowiednio: 1) stopień naukowy „doktora nauk
społecznych w zakresie nauk o mediach” lub 2) „doktora nauk humanistycznych w
zakresie bibliologii i informatologii”.

3. Profil absolwenta
Absolwent studiów doktoranckich jest przygotowany do pracy o charakterze
badawczym lub badawczo-rozwojowym jako:
– naukowiec, specjalista podejmujący samodzielne prace naukowe (badania
podstawowe i wdrożeniowe) w placówkach PAN oraz instytutach badawczych;
– naukowiec-nauczyciel akademicki, specjalista podejmujący samodzielną działalność
naukowo-badawczą (badania podstawowe i wdrożeniowe) oraz wysokokwalifikowany
nauczyciel akademicki zatrudniony w szkołach wyższych (publicznych i
niepublicznych), prowadzących studia II stopnia (równorzędne), przygotowany do
samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych w różnych formach
(konwersatorium, ćwiczenia, seminarium dyplomowe);
– ekspert z zakresu komunikacji społecznej, mediów i dziennikarstwa (analityk,
doradca, itp.) lub z zakresu bibliologii albo informacji naukowej, specjalista
zatrudniony w mediach, instytucjach medialnych, instytucjach kultury lub innych
jednostkach, realizujących zadania szczegółowe z zakresu komunikacji społecznej,
technologii informacyjnych, zarządzania informacją oraz bibliologii.

