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Nazwa ocenianego kierunku studiów: dziennikarstwo i komunikacja społeczna 

1. Poziomy studiów: I i II 
2. Formy studiów: stacjonarne i niestacjonarne 
3. Nazwa dyscypliny, do której został przyporządkowany kierunek: 

nauki o komunikacji społecznej i mediach 
 

Efekty uczenia się zakładane dla ocenianego kierunku, poziomu i profilu studiów 

Wydział: Filologiczny 

Kierunek studiów: dziennikarstwo i komunikacja społeczna 

Dyscyplina naukowa: nauki o komunikacji społecznej i mediach (100%)  

Poziom kształcenia: studia I stopnia 

Poziom kwalifikacji: 6 

Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Kod efektu 
uczenia się 

dla kierunku 
studiów 

   Efekty uczenia się dla kierunku studiów            

 

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku 
dziennikarstwo i komunikacja społeczna absolwent uzyska efekty 

uczenia się w zakresie: 

 

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego stopnia 
PRK z 

uwzględnieniem 
efektów 

właściwych dla 
dyscypliny nauki o 

komunikacji 
społecznej i 

mediach 

WIEDZA 

K_W01 ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk o 
komunikacji społecznej i mediach, znaczeniu teorii i pragmatyki 
języka; teorii, filozofii i aksjologii komunikacji; teorii 
komunikowania masowego; antropologii mediów; 
teoretycznych aspektów profesjonalnego komunikowania w 
sferze publicznej; rozumie w podstawowym zakresie 
powiązania pomiędzy dziedzinami nauki i dyscyplinami 
naukowymi, w szczególności relacje między naukami 
wykorzystywanymi w badaniach komunikologicznych i 
medioznawczych oraz w praktyce komunikacyjnej i medialnej a 
innymi dyscyplinami, zwłaszcza z dziedziny nauk 
humanistycznych i społecznych 

P6S_WG 

 

K_W02 zna podstawową terminologię z zakresu nauk o komunikacji 
społecznej i mediach; teorii i pragmatyki języka; teorii, filozofii i 
aksjologii komunikacji; teorii komunikowania masowego, 
antropologii mediów; teorii komunikowania masowego oraz 
teoretycznych aspektów profesjonalnego komunikowania w 
sferze publicznej 

P6S_WG 
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K_W03 ma uporządkowaną wiedzę ogólną (obejmującą 
terminologię, teorię i metodologię) z zakresu nauk o 
komunikacji społecznej i mediach; teorii i pragmatyki 
języka; teorii, filozofii i aksjologii komunikacji; teorii 
komunikowania masowego; antropologii mediów; teorii 
komunikowania masowego; semiotyki kultury popularnej 
oraz teoretycznych aspektów profesjonalnego 
komunikowania w sferze publicznej  

P6S_WG 

 

K_W04 ma uporządkowaną wiedzę szczegółową w niektórych 
obszarach studiowanych dyscyplin społecznych i 
humanistycznych  

P6S_WG 

K_W05 ma elementarną wiedzę o powiązaniach nauk o komunikacji 
społecznej i mediach; teorii i pragmatyki języka; teorii, filozofii i 
aksjologii komunikacji; teorii komunikowania masowego; 
antropologii mediów; teorii komunikowania masowego, 
semiotyki kultury popularnej oraz teoretycznych aspektów 
profesjonalnego komunikowania w sferze publicznej z innymi 
dyscyplinami nauk społecznych i humanistycznych 

P6S_WG 

 

K_W06 ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i 
najważniejszych nowych osiągnięciach w obszarze nauk o 
komunikacji społecznej i mediach; teorii i pragmatyki języka; 
teorii, filozofii i aksjologii komunikacji; teorii komunikowania 
masowego; antropologii mediów; teorii komunikowania 
masowego, semiotyki kultury popularnej oraz teoretycznych 
aspektów profesjonalnego komunikowania w sferze publicznej 

P6S_WG 

K_W07 zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji 
różnych wytworów kultury i właściwe dla wybranych tradycji, 
teorii lub szkół badawczych w obrębie nauk o komunikacji 
społecznej i mediach; teorii i pragmatyki języka; teorii, filozofii i 
aksjologii komunikacji; teorii komunikowania masowego; 
antropologii mediów; teorii komunikowania masowego, 
semiotyki kultury popularnej oraz teoretycznych aspektów 
profesjonalnego komunikowania w sferze publicznej 

P6S_WG 

K_W08 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony 
prawa autorskiego 

P6S_WK 

 

K_W09 ma świadomość kompleksowej natury języka i innych 
kodów komunikacji symbolicznej, w tym zapośredniczonej 
przez media, oraz złożoności i historycznej zmienności 
znaczeń 

P6S_WG 

P6S_WK 

K_W10 ma podstawową wiedzę o współczesnym życiu kulturalnym i 
instytucjach kultury, także w relacji do mediów i kultury 
popularnej, ponadto zna i rozumie fundamentalne dylematy 
współczesnej cywilizacji 

P6S_WG 

P6S_WK 
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K_W11 rozumie rolę mediów w kształtowaniu społecznych postaw i 
zachowań 

P6S_WG 

K_W12 zna zasady pracy i etyki pracowników mediów i innych instytucji 
specjalizujących się w tworzeniu komunikatów publicznych 

P6S_WG 

P6S_WK 

K_W13 zna i rozumie podstawowe prawa regulujące współczesnym 
rynkiem pracy oraz zasady tworzenia i rozwoju różnych form 
przedsiębiorczości 

P6S_WK 

UMIEJĘTNOŚCI  

K_U01 potrafi wyszukiwać, selekcjonować, analizować, oceniać i 
użytkować wiedzę zwłaszcza dotyczącą nauk o komunikacji 
społecznej i mediach; teorii i pragmatyki języka; teorii, 
filozofii i aksjologii komunikacji; teorii komunikowania 
masowego; antropologii mediów; teorii komunikowania 
masowego, semiotyki kultury popularnej oraz 
profesjonalnego komunikowania symbolicznego w sferze 
publicznej, a także dotyczącej praktycznych aspektów 
funkcjonowania mediów i komunikacji publicznej oraz ich 
roli w życiu kulturalnym i społecznym 

P6S_UW 

 

K_U02 potrafi zastosować elementarne zasady i procedury 
badawcze, formułować i analizować problemy, dobrać 
odpowiednie narzędzia, formułować wnioski, opracować i 
zaprezentować rezultaty pracy w zakresie nauk o komunikacji 
społecznej i mediach; teorii i pragmatyki języka; teorii, filozofii 
i aksjologii komunikacji; teorii komunikowania masowego; 
antropologii mediów; teorii komunikowania masowego, 
semiotyki kultury popularnej oraz profesjonalnego 
komunikowania symbolicznego w sferze publicznej, a także 
dotyczącej praktycznych aspektów funkcjonowania mediów i 
komunikacji publicznej oraz ich roli w życiu kulturalnym i 
społecznym  

P6S_UW 

 

K_U03 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności 
badawcze w zakresie nauk o komunikacji społecznej i mediach; 
teorii i pragmatyki języka; teorii, filozofii i aksjologii komunikacji; 
teorii komunikowania masowego; antropologii mediów; teorii 
komunikowania masowego, semiotyki kultury popularnej oraz 
profesjonalnego komunikowania symbolicznego w sferze 
publicznej, a także dotyczącej praktycznych aspektów 
funkcjonowania mediów i komunikacji publicznej oraz ich roli w 
życiu kulturalnym i społecznym  

P6S_UW 

 

K_U04 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami 
teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami 
właściwymi dla nauk o komunikacji społecznej i mediach; 
teorii i pragmatyki języka; teorii, filozofii i aksjologii 
komunikacji; teorii komunikowania masowego; antropologii 
mediów; teorii komunikowania masowego, semiotyki 

P6S_UW 
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kultury popularnej oraz profesjonalnego komunikowania 
symbolicznego w sferze publicznej, a także dotyczącej 
praktycznych aspektów funkcjonowania mediów i 
komunikacji publicznej oraz ich roli w życiu kulturalnym i 
społecznym 

K_U05 potrafi identyfikować różne rodzaje wytworów kultury z zakresu 
studiowanej dyscypliny oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę 
i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu 
określenia ich znaczeń i oddziaływania społeczne 

P6S_UW 

 

K_U06 umie formułować i wyrażać własne poglądy i idee w ważnych 
sprawach społecznych i światopoglądowych. Posiada 
umiejętność argumentowania z wykorzystaniem poglądów 
innych autorów oraz formułowania wniosków (zwłaszcza w 
zakresie nauk o komunikacji społecznej i mediach; teorii i 
pragmatyki języka; teorii, filozofii i aksjologii komunikacji; 
teorii komunikowania masowego; antropologii mediów; teorii 
komunikowania masowego, semiotyki kultury popularnej oraz 
profesjonalnego komunikowania symbolicznego w sferze 
publicznej, a także dotyczącej praktycznych aspektów 
funkcjonowania mediów i komunikacji publicznej oraz ich roli 
w życiu kulturalnym i społecznym) 

P6S_UK 

P6S_UO 

K_U07 potrafi porozumiewać się ze specjalistami w zakresie nauk o 
komunikacji społecznej i mediach; teorii i pragmatyki języka; 
teorii, filozofii i aksjologii komunikacji; teorii komunikowania 
masowego; antropologii mediów; semiotyki kultury popularnej 
oraz profesjonalnego komunikowania symbolicznego w sferze 
publicznej, a także dotyczącej praktycznych aspektów 
funkcjonowania mediów i komunikacji publicznej oraz ich roli w 
życiu kulturalnym i społecznym 

P6S_UK 

 

K_U08 posiada umiejętność tworzenia typowych prac pisemnych w 
języku polskim i obcym dotyczących zagadnień szczegółowych w 
zakresie nauk o komunikacji społecznej i mediach; teorii i 
pragmatyki języka; teorii, filozofii i aksjologii komunikacji; teorii 
komunikowania masowego; antropologii mediów; teorii 
komunikowania masowego, semiotyki kultury popularnej oraz 
profesjonalnego komunikowania symbolicznego w sferze 
publicznej, a także dotyczącej praktycznych aspektów 
funkcjonowania mediów i komunikacji publicznej oraz ich roli w 
życiu kulturalnym i społecznym 

P6S_UK 

P6S_UW 

 

K_U09 posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w 
języku polskim i obcym, dotyczących zagadnień w zakresie nauk 
o komunikacji społecznej i mediach; teorii i pragmatyki języka; 
teorii, filozofii i aksjologii komunikacji; teorii komunikowania 
masowego; antropologii mediów; teorii komunikowania 
masowego, semiotyki kultury popularnej oraz profesjonalnego 
komunikowania symbolicznego w sferze publicznej, a także 
dotyczącej praktycznych aspektów funkcjonowania mediów i 

P6S_UK 

P6S_UW 
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komunikacji publicznej oraz ich roli w życiu kulturalnym i 
społecznym 

K_U10 jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu 
problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii 
ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym 
rozwiązaniem problemu 

P6S_KK 

K_U11 potrafi planować i organizować pracę własną i zespołową; w 
pracy zespołowej (również interdyscyplinarnej) umie 
skutecznie współpracować z innymi uczestnikami, przyjmuje 
w niej różne role, dzieli się posiadaną wiedzą i 
umiejętnościami 

P6S_UO 

K_U12 ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin 
naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, 
zgodne z wymaganymi określonymi dla poziomu B 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia językowego 

P6S_UK 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie P6S_KK 

K_K02 umie odpowiednio określić priorytety służące realizacji 
zadań; potrafi gospodarować czasem i realizować określone 
zadania w wyznaczonych terminach 

P6S_UO 

K_K03 ma świadomość różnic kulturowych i związanych z tym 
wyzwań, potrafi w praktyce stosować wiedzę o 
mechanizmach komunikacji interkulturowej 

P6S_KO 

K_K04 potrafi uczestniczyć w życiu kulturalnym, korzystać z 
różnorodnych jego form i różnych mediów 

P6S_KO 

K_K05 jest świadomy współodpowiedzialności za zachowanie 
dziedzictwa kulturowego danego regionu, kraju (zwłaszcza 
ojczystego, Polski oraz kraju studiowanego języka), Europy  

P6S_KO 

K_K06 jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, 
ma świadomość znaczenia zasad etyki zawodowej i uczciwości 
intelektualnej w działaniach własnych i innych osób; postępuje 
zgodnie z tymi zasadami; jest przygotowany do tego, by dbać 
o dorobek i tradycje zawodu  

P6S_KR 

K_K07 jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, 
współorganizowania działalności na rzecz środowiska 
społecznego; potrafi inicjować działania na rzecz interesu 
publicznego; myśli i działa w sposób przedsiębiorczy 

P6S_KO 
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Wydział: Filologiczny 

Kierunek studiów: dziennikarstwo i komunikacja społeczna 

Dyscyplina naukowa: nauki o komunikacji społecznej i mediach (100%)  

Poziom kształcenia: studia II stopnia 

Poziom kwalifikacji: 7 

Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Kod efektu 
uczenia się 

dla kierunku 
studiów 

   Efekty uczenia się dla kierunku studiów            

 

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku 
dziennikarstwo i komunikacja społeczna absolwent uzyska efekty 

uczenia się w zakresie: 

 

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego stopnia 
PRK z 

uwzględnieniem 
efektów 

właściwych dla 
dyscypliny nauki o 

komunikacji 
społecznej i 

mediach 

WIEDZA 

K_W01 ma pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk o komunikacji 
społecznej i mediach; teorii i pragmatyki języka; teorii, filozofii i 
aksjologii komunikacji; teorii komunikowania masowego; 
antropologii mediów; teorii mediów; semiotyki kultury 
popularnej oraz teoretycznych aspektów profesjonalnego 
komunikowania w sferze publicznej, w systemie nauk, zwłaszcza 
nauk społecznych i nauk humanistycznych oraz o ich specyfice 
przedmiotowej i metodologicznej, wiedzę tę jest w stanie 
rozwijać i twórczo stosować w działalności profesjonalnej 

P7S_WG 

K_W02 zna na poziomie rozszerzonym terminologię nauk o 
komunikacji społecznej i mediach; teorii i pragmatyki języka; 
teorii, filozofii i aksjologii komunikacji; teorii komunikowania 
masowego; antropologii mediów; teorii mediów semiotyki 
kultury popularnej oraz teoretycznych aspektów 
profesjonalnego komunikowania w sferze publicznej 

P7S_WG 

K_W03 ma uporządkowaną pogłębioną i rozszerzoną wiedzę ogólną 
(obejmującą terminologię, teorię i metodologię) z zakresu nauk 
o komunikacji społecznej i mediach; teorii i pragmatyki języka; 
teorii, filozofii i aksjologii komunikacji; teorii komunikowania 
masowego; antropologii mediów; teorii mediów; semiotyki 
kultury popularnej oraz teoretycznych aspektów 
profesjonalnego komunikowania w sferze publicznej 

P7S_WG 

K_W04 ma pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji, wiedzę 
szczegółową w zakresie wybranej tematyki dotyczącej 
nauk o komunikacji społecznej i mediach  

P7S_WG 
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K_W05 zna i rozumie rozwinięte metody analizy, interpretacji, 
wartościowania i problematyzowania różnych wytworów 
kultury właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół 
badawczych w obrębie nauk o komunikacji społecznej i 
mediach; teorii i pragmatyki języka; teorii, filozofii i aksjologii 
komunikacji; teorii komunikowania masowego; antropologii 
mediów; teorii mediów; semiotyki kultury popularnej oraz 
teoretycznych aspektów profesjonalnego komunikowania 
symbolicznego w sferze publicznej (w tym zwłaszcza metody 
analizy i interpretacji: symbolicznych efektów zachowań 
komunikacyjnych, tekstów kultury, przekazów medialnych: 
dziennikarskich i wizerunkowych, symbolicznych elementów 
systemów samoregulacji sfery profesjonalnej komunikacji 
publicznej) 

P7S_WG 

K_WO6 zna i rozumie ekonomiczne, prawne, etyczne i inne 
uwarunkowania różnych rodzajów działalności zawodowej 
związanych z kierunkiem studiów; zna i rozumie pojęcia i zasady 
z zakresu prawa autorskiego i konieczność zarządzania zasobami 
własności intelektualnej  

P7S_WK 

K_W07 zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji; 
potrafi wskazać ich kontekst, uwarunkowania i skutki na 
przykładzie zjawisk z zakresu studiowanych dyscyplin 

P7S_WK 

K_W08 zna metody podstawowe zasady tworzenia i rozwoju 
różnych form przedsiębiorczości 

 

P7S_WK 

UMIEJĘTNOŚCI  

K_U01 potrafi zbudować, zarówno ustnie, jak i na piśmie, spójny 
wywód o charakterze argumentacyjnym, odwołując się do 
własnych i cudzych poglądów 

P7S_UW 

P7S_UK 

K_U02 potrafi zbudować obszerną wypowiedź pisemną o charakterze 
naukowym 

P7S_UW 

P7S_UK 

K_U03 posiada pogłębione umiejętności badawcze (obejmujące 
analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i 
poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi 
badawczych, opracowanie i prezentację wyników) 
pozwalające na rozwiązywanie typowych problemów 
teoretycznych w obrębie teorii pragmatyki języka, teorii, 
filozofii i aksjologii komunikacji; teorii komunikowania 
masowego; antropologii mediów; teorii mediów; semiotyki 
kultury popularnej oraz profesjonalnego komunikowania w 
sferze publicznej, a także pogłębione umiejętności 
rozwiązywanie typowych zadań praktycznych związanych z 
komunikacją interpersonalną i medialną, dziennikarstwem 
oraz innym formami profesjonalnego komunikowania w 

P7S_UW 

P7S_UK 
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sferze publicznej 

K_U04 potrafi porozumiewać się w kwestiach szczegółowych ze 
zróżnicowanymi kręgami odbiorców, w tym ze specjalistami w 
zakresie wybranej specjalności; potrafi prowadzić debatę 

P7S_UK 

K_U05 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i 
integrować informacje z różnych źródeł oraz formułować na tej 
podstawie krytyczne sądy; potrafi zdobyć wiedzę z różnych 
dyscyplin społecznych i humanistycznych i stosować ją w 
nowych sytuacjach;  

P7S_UW 

 

K_U06 potrafi samodzielnie pogłębiać uzyskaną wiedzę; potrafi celowo 
i skutecznie zastosować w sytuacjach zawodowych zdobyte 
umiejętności; potrafi efektywnie dostosować i modyfikować 
wiedzę i umiejętności do potrzeb zawodowych (analizować 
problemy oraz rozwiązywać zadania o charakterze 
praktycznym)  

P7S_UU 

 

K_U07 potrafi odpowiednio dobrać i wykorzystać właściwe metody i 
narzędzia we własnej pracy, w tym zaawansowane techniki 
informacyjno-komunikacyjne; w razie potrzeby potrafi 
przystosować istniejące lub opracować nowe metody i 
narzędzia 

P7S_UW 

 

K_U08 potrafi zorganizować pracę zespołu, współdziałać w nim i 
sprawnie nim kierować 

P7S_UO 

K_U09 potrafi planować i realizować proces permanentnego 
uczenia i doskonalenia się; potrafi inspirować i 
organizować proces uczenia się innych osób 

P7S_UU 

K_U10 potrafi gospodarować czasem i realizować w wyznaczonych 
terminach, samodzielnie lub w zespole, określone zadania; 
potrafi dokonać wyboru optymalnego rozwiązania i 
skutecznie przekonać do swoich racji; jest odpowiedzialny za 
wyniki uzyskane w pracy zespołowej 

P7S_UO 
P7S_UU 

K_U11 potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację 
różnych rodzajów tekstów i wytworów kultury materialnej 
stosując oryginalne podejścia, uwzględniające nowe 
osiągnięcia humanistyki (w tym teorii i pragmatyki języka; 
teorii, filozofii i aksjologii komunikacji; teorii komunikowania 
masowego; antropologii mediów; teorii mediów; semiotyki 
kultury popularnej; profesjonalnego komunikowania 
symbolicznego w sferze publicznej), w celu określenia ich 
znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie 
historyczno-kulturowym) 

P7S_UW 

P7S_UK 

K_U12 ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin 
naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, 
zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ 

P7S_UK 
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Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i 
odbieranych treści; uznaje znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu 
problemów poznawczych i praktycznych 

P7S_KK 

K_K02 rozumie zasady pluralizmu kulturowego; potrafi w praktyce 
stosować wiedzę o mechanizmach komunikacji 
interkulturowej 

P7S_KO 

K_K03 ma świadomość znaczenia zasad etyki zawodowej i 
uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych 
osób; postępuje zgodnie z tymi zasadami i jest gotów, aby 
je rozwijać  

P7S_KO 

K_K04 ma pogłębioną świadomość znaczenia nauk społecznych i 
humanistycznych dla utrzymania i rozwoju więzi społecznej na 
różnych poziomach; jest gotów do wypełniania zobowiązań 
społecznych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz 
środowiska społecznego, interesu publicznego 

P7S_KO 

K_K05 jest świadomy współodpowiedzialności za zachowanie 
dziedzictwa kulturowego danego regionu, kraju), Europy oraz 
możliwości działań w tym kierunku 

P7S_KO 

K_K06 jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, 
do współpracy i współdziałania, negocjacji, posługiwania się 
metodami i narzędziami zarządzania własną ścieżką kariery 
zawodowej 

P7S_KO 

K_K07 jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, z 
uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, w 
tym rozwijania dorobku zawodu i podtrzymywania jego etosu 

P7S_KR 

 

Objaśnienie symboli: 

PRK – Polska Rama Kwalifikacji 

P6S_WG/P7S _WG – kod składnika opisu kwalifikacji dla poziomu 6 i 7 w charakterystykach drugiego 
stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji  

K_W - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie wiedzy 

K_U - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie umiejętności 

K_K - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie kompetencji społecznych 

01, 02, 03 i kolejne - kolejny numer kierunkowego efektu uczenia się 
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Prezentacja uczelni 

 

Uniwersytet Wrocławski (UWr) jest największą Uczelnią na Dolnym Śląsku, w skład której wchodzi 
dziesięć wydziałów i kilka jednostek międzywydziałowych zatrudniających ponad 2 tys. nauczycieli 
akademickich, kształcących około 23 tys. studentów. Badania naukowe oraz kształcenie studentów 
prowadzone są na UWr w wielu dyscyplinach naukowych, zarówno z dziedziny nauk humanistycznych, 
nauk społecznych, a także nauk ścisłych i przyrodniczych. Obecnie UWr prowadzi 147 kierunków 
studiów I i II stopnia, w tym 11 programów studiów w języku angielskim.  

Misją Uczelni, od początku jej działalności, jest dbanie o wysoki poziom badań naukowych i najwyższą 
jakość kształcenia młodego pokolenia. Uczelnia była i jest beneficjentem licznych grantów 
międzynarodowych oraz krajowych, współpracując z partnerami zagranicznymi i krajowymi. Wysoki 
poziom naukowy potwierdzają kategorie poszczególnych wydziałów, z których na UWr dwa mają 
kategorię A+, pięć – kategorię A, a trzy wydziały kategorię B. O wysokim potencjale UWr świadczy 
dobitnie fakt, że Uczelnia została zakwalifikowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
do realizacji projektu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB). Sam projekt ma na celu 
zapewnienie i umożliwienie prowadzenia badań naukowych i kształcenia studentów na najwyższym 
poziomie, konkurencyjnym w skali międzynarodowej. 

Wydział Filologiczny, w strukturze którego znajduje się Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji 
Społecznej, to największy pod względem liczby studentów i pracowników wydział w UWr. Powstał w 
1950 roku. Wydział jest jednostką interdyscyplinarną, która kształci na 22 kierunkach studiów na 
poziomie licencjackim i na 18 kierunkach na poziomie magisterskim. Ponadto prowadzi kształcenie w 
ramach studiów trzeciego stopnia: w ramach Kolegium Doktorskiego Wydziału Filologicznego (od 2019 
roku) oraz Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Wydziału Filologicznego.  

Początki dziennikarskiego kształcenia na Uniwersytecie Wrocławskim sięgają 1995 roku, kiedy na 
Wydziale Filologicznym powstały Podyplomowe Studia Dziennikarstwa Multimedialnego. W 1998 roku 
studia zostały przekształcone w Studia Dziennikarstwa i Zarządzania Informacją. W 1997 roku 
kształcenie specjalistów od komunikacji oraz dziennikarzy zaczęto realizować także w ramach odrębnej 
specjalności dziennikarskiej, wchodzącej w zakres programu kierunku filologia polska. Wówczas 
powstał także w ramach Instytutu Filologii Polskiej Zakład Dziennikarstwa. Od samego początku studia 
cieszyły się ogromnym zainteresowaniem ze strony kandydatów – w pierwszych latach o jeden indeks 
starało się 15 kandydatów. Zainteresowanie kierunkiem dziennikarstwo i komunikacja społeczna 
pozostaje na mniej więcej takim samym poziomie. Do dzisiaj o jedno miejsce na kierunku stara się 
kilkunastu kandydatów. W 2000 roku Zakład został przekształcony w Katedrę Dziennikarstwa 
i Komunikacji Społecznej, samodzielną jednostkę naukowo-dydaktyczną. Od tego czasu działa także 
odrębny kierunek studiów na studiach I stopnia: dziennikarstwo i komunikacja społeczna. W 2005 roku 
uruchomione zostały uzupełniające studiach magisterskie na tym kierunku. W 2006 roku Katedra 
została przekształcona w Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, co w istotnym stopniu 
przyspieszyło rozwój jednostki, a także studiów dziennikarskich i komunikologicznych. Od 2012 roku w 
Instytucie rozpoczęło się kształcenie na drugim kierunku studiów o nazwie komunikacja wizerunkowa. 
W 2010 roku zaczęła funkcjonować specjalność anglojęzyczna journalism and social communication. 
Do oferty anglojęzycznej dołączyły w 2013 roku studia communication managment.  

2005   
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Część I. Samoocena uczelni w zakresie spełniania szczegółowych kryteriów oceny programowej na 
kierunku studiów o profilu ogólnoakademickim 

 

Kryterium 1. Konstrukcja programu studiów: koncepcja, cele kształcenia i efekty uczenia się  

 

1. Powiązanie koncepcji kształcenia z misją i głównymi celami strategicznymi uczelni  

 

Kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna prowadzony jest na Uniwersytecie Wrocławskim 
(UWr) od 2000 roku, od początku na Wydziale Filologicznym. Kształcenie odbywa się w trybie 
stacjonarnym i niestacjonarnym, w ramach studiów o profilu ogólnoakademickim. Kierunek 
dziennikarstwo i komunikacja społeczna prowadzony jest na 3-letnich, 6-semestralnych studiach 
I stopnia, po których absolwenci otrzymują tytuł licencjata, oraz 2-letnich, 4-semestralnych studiach 
II stopnia, kończących się uzyskaniem tytułu magistra. Kierunek został w całości przyporządkowany do 
dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach, w dziedzinie nauk społecznych. Koncepcja 
kształcenia na dziennikarstwie i komunikacji społecznej jest ściśle powiązana z misją i głównymi celami 
strategicznymi UWr, zatwierdzonymi Uchwałą Senatu nr 34/2020, opisującą strategię rozwoju UWr 
(zal_I_1_1). Zgodnie z Uchwałą Senatu UWr: „Misją Uniwersytetu Wrocławskiego jest: 1) poszukiwanie 
prawdy, przekazywanie wiedzy i pielęgnowanie kultury; 2) budowanie kapitału społecznego 
i intelektualnego poprzez kształtowanie ludzi o otwartych umysłach, przygotowanych do działania w 
skali lokalnej i globalnej, odnajdujących się w zmieniającym się świecie, akceptujących różnorodność 
oraz świadomych wagi tożsamości narodowej i regionalnej; 3) prowadzenie badań naukowych 
w sposób wolny, pełny i otwarty z zachowaniem równowagi pomiędzy badaniami podstawowymi 
i aplikacyjnymi”. Podstawą realizacji tych działań są obrane i przedstawione w uchwale cele 
strategiczne UWr takie jak: 1) rozwój działalności badawczej; 2) nowoczesne i skuteczne kształcenie; 
3) rozwój współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym; 4) rozwój systemowego zarządzania”.  

Powyższa misja, strategia i cele strategiczne UWr mają swoje odzwierciedlenie w koncepcji kształcenia 
na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Jej fundamentem jest poszukiwanie prawdy 
i wiedzy, przekazywanie tych wartości młodemu pokoleniu oraz ciągły rozwój i podnoszenie jakości 
kształcenia w oparciu o wysoki poziom badań naukowych oraz rozwój kadry naukowej i dydaktycznej. 
Fundamentalne staje się nowoczesne i skuteczne kształcenie w celu przygotowania młodego pokolenia 
do wejścia na rynek pracy. Koncepcja kształcenia opiera się również na współpracy z otoczeniem 
społeczno-gospodarczym mającym realny wpływ na proces kształcenia. Jego celem jest nie tylko 
merytoryczne przygotowanie do podjęcia pracy, ale także przygotowanie do funkcjonowania 
i aktywności w społeczeństwie poprzez wyznaczanie wysokich standardów, w tym także etycznych.  

Koncepcja kształcenia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, na studiach I stopnia 
zgodna jest z założeniami określonymi na poziomie 6. Polskiej Ramy Kwalifikacji, a na studiach II stopnia 
zgodna jest z założeniami określonymi na poziomie 7. Polskiej Ramy Kwalifikacji. Kompetencje 
współczesnego dziennikarza, a także przedstawicieli zawodów okołodziennikarskich muszą być bardzo 
szerokie, dlatego absolwenci studiów dziennikarskich powinni posiadać umiejętności z zakresu wielu 
nauk podstawowych oraz konkretne umiejętności związane z realizacją różnorodnych zadań z zakresu 
budowania komunikatów o społecznym charakterze, tworzenia przekazów medialnych i umiejętnego 
komunikowania się otoczeniem społecznym.  

Program studiów I stopnia (Uchwała Senatu UWr nr 51/2021 – zal_I_1_1_2) przewiduje zatem 
zapoznanie się z treściami podstawowymi z zakresu m.in. socjologii, filozofii, prawa, wiedzy o języku 
i wiedzy o kulturze oraz z treściami kierunkowymi, związanymi m.in. z nauką o komunikowaniu, etyką 
dziennikarską, wiedzą o współczesnych systemach medialnych, wiedzą o gatunkach dziennikarskich. 
Dodatkowo w programie studiów przewidziane są także zajęcia z przedmiotów humanistycznych, 
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zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia MEiN z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (I stopień: 
retoryka i erystyka oraz filozofia, II stopień: pragmatyka języka oraz filozofia współczesna).  

Zajęcia odbywają się w formie wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów, warsztatów i seminariów, choć te 
pierwsze stanowią nieznaczną część programu, w którym dominują zajęcia z aktywnym udziałem 
studentów. W ramach programu studiów I stopnia studenci odbywają także obowiązkowe praktyki 
zawodowe (V semestr), które opisane zostały także w Kryterium 2 i 3. Kształcenie na kierunku 
dziennikarstwo i komunikacja społeczna jest tak skonstruowane, że pierwszy semestr na studiach 
I stopnia jest wspólny dla wszystkich studentów i obejmuje podstawową wiedzę z zakresu nauk 
o komunikacji społecznej i mediach, a także wybrane przedmioty ogólnoakademickie (m.in. socjologia 
i filozofia). Późniejszy wybór specjalności, realizowanej od II semestru, daje możliwość szerokiego 
wyboru ścieżki kształcenia, dostosowanej do zainteresowań każdego studenta. W roku akademickim 
2021/2022 studenci kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna mają możliwość wyboru jednej 
z czterech specjalności: dziennikarstwo audiowizualne, dziennikarstwo prasowe i online, 
dziennikarstwo muzyczne, creative writing.  

W programie studiów znajduje się również lektorat z wybranego języka obcego, kończący się 
egzaminem na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.  

Program studiów II stopnia (Uchwała Senatu UWr nr 51/2021 – zal_I_1_1_2) został skonstruowany 
podobnie do programu studiów I stopnia: wszyscy studenci w czasie I semestru realizują te same 
przedmioty obejmujące wiedzę z zakresu nauk o komunikacji społecznej i mediach, a także wybrane 
przedmioty ogólnoakademickie (m.in. filozofia współczesna i kultura współczesna). Od II semestru 
studenci studiów II stopnia realizują natomiast program jednej z czterech oferowanych specjalności. 
W roku akademickim 2021/2022 studenci mają do wyboru: dziennikarstwo audiowizualne, 
dziennikarstwo specjalistyczne, media relations oraz fotografia i film. Podobnie jak na studiach 
I stopnia, w programie studiów II stopnia przewidziane są także zajęcia z przedmiotów 
humanistycznych (pragmatyka języka i filozofia współczesna). I także na tym poziomie studiów zajęcia 
odbywają się w formie wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów, warsztatów i seminariów. Podobnie jak 
na studiach I stopnia, wykłady stanowią niewielką część programu, w którym zdecydowanie dominują 
zajęcia z aktywnym udziałem studentów.  

Absolwenci studiów drugiego stopnia nabywają umiejętność posługiwania się językiem obcym 
z uwzględnieniem specyfiki nauk o komunikacji społecznej i mediach, zgodnie z wymaganiami 
określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. 

Odrębny program realizują studenci anglojęzycznej specjalności journalism and social communication 
realizowanej w ramach studiów II stopnia (Uchwała Senatu UWr nr 51/2021 – zal_I_1_1_2). Program 
tych studiów jest pomyślany w ten sposób, by w ramach czterosemestralnych studiów przekazać 
możliwie szeroki zakres wiedzy i umiejętności związanych z komunikowaniem społecznym 
i dziennikarską profesją. I także na tym poziomie studiów zajęcia odbywają się w formie wykładów, 
ćwiczeń, konwersatoriów, warsztatów i seminariów.  

Studia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna prowadzone są na Uniwersytecie 
Wrocławskim od ponad 20 lat. W tym czasie podlegały one nieustannej ewaluacji, celem utrzymania 
wysokich standardów kształcenia, co jest zgodne ze strategią UWr. Regularnie wprowadzane zmiany 
dotyczą korekt w programach studiów (np. wprowadzanie nowych przedmiotów) oraz w treściach 
przedmiotów, gdyż prowadzący dbają o dołączanie do programu najnowszych informacji, szczególnie 
na studiach II stopnia, gdzie studenci wdrażają się do pracy naukowo-badawczej. Korekcie poddawane 
są także punkty ECTS i formy zajęć. Zmianie ulega oferta specjalności, dostosowywana do potrzeb 
zmieniającego się rynku i rzeczywistości społecznej. Do programu dołączane są także nowe przedmioty 
do wyboru, często będące odpowiedzią na nowe zjawiska w obszarze komunikacji społecznej czy 
przemiany mediów i sposoby komunikacji medialnej.  
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2. Opis związku kształcenia z prowadzoną w uczelni działalnością naukową 

 

Uniwersytet Wrocławski (UWr) jest największą uczelnią na Dolnym Śląsku, w skład której wchodzi 
dziesięć wydziałów oraz jednostki międzywydziałowe, prowadzące badania naukowe i kształcące 
studentów w wielu dyscyplinach naukowych, zarówno z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych jak 
również nauk humanistycznych i nauk społecznych. O wysokim potencjale i dobrej kondycji naukowej 
uczelni świadczy fakt, że UWr został zakwalifikowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
do realizacji projektu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB). Sam projekt ma na celu 
zapewnienie i umożliwienie prowadzenia badań naukowych i kształcenia studentów na najwyższym 
poziomie, konkurencyjnym w skali międzynarodowej.  

Kształcenie na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna zostało przyporządkowane na obu 
poziomach studiów w 100% do dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach, w dziedzinie nauk 
społecznych. Badania naukowe w dyscyplinie nauk o komunikacji społecznej i mediach skupione są 
głównie na Wydziale Filologicznym, a także w niewielkim stopniu na Wydziale Nauk Społecznych.  

Obecnie UWr ma uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora oraz doktora habilitowanego 
w dyscyplinie nauk o komunikacji społecznej i mediach. Kształci również doktorantów w ramach 
Kolegium Doktorskiego Wydziału Filologicznego UWr. Po ostatniej ewaluacji Wydział Filologiczny 
posiada kategorię naukową B.  

Mając na celu jak najwyższą jakość kształcenia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, 
proces dydaktyczny jest prowadzony przez wysokiej klasy specjalistów, których wiedza, umiejętności 
i kompetencje są weryfikowane poprzez wysoko punktowane publikacje naukowe, realizowane 
projekty badawcze oraz współpracę naukową z innymi ośrodkami w kraju i za granicą. Pracownicy 
prowadzący zajęcia na kierunku mogą pochwalić się także osiągnięciami zdobywanymi wewnątrz 
uczelni w konkursach organizowanych w ramach programu Inicjatywa Doskonałości Uczelnia 
Badawcza) od roku akademickiego 2020/2021 (m.in. Inkubator Doskonałości Naukowej). 

Zdecydowana większość zajęć na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna jest prowadzonych 
przez pracowników etatowych Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Proces dydaktyczny 
wspomagają dodatkowo tzw. pracownicy zewnętrzni, zatrudnieni na umowy cywilno-prawne. Wśród 
nich znajdują się zarówno pracownicy naukowi, znakomici naukowcy, eksperci z zakresu nauk 
o komunikacji społecznej i mediach i innych dyscyplin naukowych (m.in. prof. dr hab. Kazimierz Wolny-
Zmorzyński z Uniwersytetu Śląskiego, prof. dr hab. Ilona Biernacka-Ligięza z UMCS, dr hab. Tomasz 
Man, prof. AST w Krakowie), a także wybitni przedstawiciele zawodów dziennikarskich 
i okołodziennikarskich (m.in. dziennikarze, fotograficy, specjaliści z zakresu montażu dźwięku i obrazu, 
reżyserzy filmowi i teatralni, producenci filmowi i telewizyjni, scenarzyści, graficy komputerowi).  

Nauczyciele akademiccy zatrudniani są w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej w miarę 
potrzeb, wynikających z realizacji założeń dydaktycznych (programy kształcenia, liczby studentów na 
danym kierunku studiów) oraz badań naukowych. Nad prawidłowym doborem kadry naukowo-
dydaktycznej czuwa powołana na Wydziale Filologicznym Komisja konkursowa ds. zatrudniania 
nauczycieli akademickich. Wnioski o zatrudnienie pracowników naukowo-dydaktycznych opiniuje 
Rada Naukowa Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Rada Wydziału Filologicznego oraz 
Rada Dyscypliny Naukowej Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach. 

W roku akademickim 2021/2022 w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej zatrudnionych 
jest 46 pracowników na stanowiskach badawczo-dydaktycznych. Ponadto cztery osoby zatrudnione są 
na stanowiskach dydaktycznych (wykładowcy lub starszego wykładowcy). Spośród pracowników 
naukowo-badawczych 5 zatrudnionych jest na stanowisku profesora, 5 na stanowisku profesora 
uczelni, 28 na stanowisku adiunkta, 8 na stanowisku asystenta. Spośród etatowych pracowników 5 
posiada tytuł naukowy profesora, 10 posiada stopień doktora habilitowanego, 31 osób stopień 
doktora, 4 osoby to magistrzy.  
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Spośród 46 pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu 44 osoby w całości lub w określonym 
procencie przypisane są do nauk o komunikacji społecznej i mediach (27 osób przypisanych jest 
w 100%, 7 osób w 75%, 7 osób w 50% i 3 osoby w 25%). Na całym Uniwersytecie Wrocławskim 
natomiast do dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach w okresie parametrycznym 2017-
2021 wliczone zostały 103 osoby (zarówno pracownicy etatowi, jak i doktoranci Kolegium Doktorskiego 
Wydziału Filologicznego UWr). Spośród nich 67 osób zaliczonych zostało do dyscypliny w 100%, 
9 w 75%, 16 w 50% i 11 osób w 25%. Jest to jeden z najliczniejszych zespołów osób przypisanych do tej 
dyscypliny w Polsce. Świadczy to o tym, że badania nad mediami i komunikacją społeczną stanowią 
istotną część badań prowadzonych na Uniwersytecie Wrocławskim oraz że ośrodek wrocławski jest 
jednym z najważniejszych miejsc prowadzenia badań medioznawczych i komunikologicznych w Polsce. 

Wszystkie jednostki Wydziału Filologicznego prowadzą działalność naukową na wysokim światowym 
poziomie, o czym świadczą zarówno publikacje naukowe pracowników, ich naukowa współpraca 
z innymi ośrodkami, a także zdobyte i zrealizowane granty badawcze krajowe i międzynarodowe. 
Badania naukowe realizowane przez pracowników Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej 
są wielowątkowe i obejmują szeroko rozumiane nauki o komunikacji społecznej i mediach. Kierunki 
badawcze obejmują w szczególności tematy takie, jak:  

 aksjologia mediów i komunikacji (ze szczególnym uwzględnieniem etyki dziennikarskiej i PR); 

 relacje pomiędzy mediami a polityką, kulturą, literaturą; 

 systemy medialne ze szczególnym uwzględnieniem krajów UE;  

 statystyczny obraz języka mediów; 

 media lokalne i środowiskowe; 

 media w perspektywie socjologicznej; 

 powołanie i zawód dziennikarza; 

 teoria komunikacji; 

 teoria PR, CI i reklamy; 

 perswazja w perspektywie retoryczno-pragmatycznej; 

 systemowa teoria mediatyzacji systemów funkcyjnych; 

 film jako medium; 

 prasa na Dolnym Śląsku; 

 komunikacja międzynarodowa i międzykulturowa (przede wszystkim na przykładzie relacji 
polsko-niemieckich); 

 opinia publiczna i dyskurs publiczny w mediach; 

 propaganda jako forma komunikacji społecznej; 

 krytyka literacka i krytyka kultury; 

 kultura Dolnego Śląska w perspektywie historycznej i komunikacyjnej; 

 codzienność i struktura podmiotowości w świecie ponowoczesnym; 

 regulacja i samoregulacja mediów w europejskich systemach medialnych; 

 badanie wizerunku; 

 branding narodowy; 

 metodologia badań wizerunkowych.  
 

Szczegółowy opis kompetencji kadry dydaktycznej zaprezentowany został w Kryterium 4. 
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Jako przykłady wysokiego poziomu publikacji naukowych osób prowadzących zajęcia na kierunku 
dziennikarstwo i komunikacja społeczna można wskazać przykładowe prace: 

 Baranowski, P., Media społecznościowe w pracy dziennikarzy w Polsce, Rosji i Szwecji: analiza 
porównawcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2019 (120 punktów wg 
listy MEiN); 

 Biniewicz, J., Terminologia w pierwszym napisanym po polsku podręczniku geometrii, geodezji 
[Geometria to jest miernicka nauka Stanisława Grzepskiego, 1566], „Poradnik Językowy” 2020, 
nr 1 (40 punktów wg listy MEiN); 

 Dec-Pustelnik, S., Historia a pamięć: pojednanie polsko-niemieckie w dyskursie medialnym, 
Wydawnictwo Atut, Wrocław 2019 (120 punktów wg listy MEiN); 

 Fleischer, M., Desemantyzacja komunikacji i jej indeksalizacja, Wydawnictwo Libron, Kraków 
2020 (120 punktów wg listy MEiN); 

 Fleischer, M., Informacja naukowa a nowe media, „Annales Universitatis Paedagogicae 
Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia ” 2020, nr 18 (70 punktów wg listy 
MEiN); 

 Fleischer, M., Siemes, A., Grech, M., Die polnische und Deutsche Kollektivsymbolik, Harrassowitz 
Verlag, Wiesbaden 2021 (300 punktów wg listy MEiN); 

 Galasiński, D., No mental health research without qualitative research, „The Lancet Psychiatry”, 
2021, nr 4 (200 punktów wg listy MEiN); 

 Głownia, D., Początki kina w Japonii na tle przemian społeczno-politycznych kraju, Wydawnictwo 
Atut, Wrocław 2021 (120 punktów wg listy MEiN); 

 Grębowiec, J., Pragmatyka języka, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2017 (120 punktów 
wg listy MEiN); 

 Handbuch der deutsch-polnischen Kommunikation. Teilband 1, ed. S. Dec-Pustelnik, P. Klimczak, 
A. Lewicki, I. Surynt, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2021 (300 punktów wg listy MEiN); 

 Kolankowska, M., Violencia contra la muter a travts de los testimoniom de las cronicas 
periozdisticas, „Estudios Hispanicos” 2020, t. 28 (70 punktów wg listy MEiN); 

 Konarska K., Zmiany w polityce medialnej Węgier i Polski, „Media-Biznes-Kultura”, 2021, nr 1 
(40 punktów wg listy MEiN); 

 Lewicki, A., Prosta droga do melancholii. O antyutopii 451 stopni Fahrenheita Raya Bradburyego 
i jej filmowych adaptacjach, „Przestrzenie Teorii” 2019, nr 32 (70 punktów wg listy MEiN); 

 Maliszewski, K., Poezja i okolice. Między krytyką literacką a historią literatur, Wydawnictwo 
Pasaże, Nowy Sącz 2018 (120 punktów wg listy MEiN); 

 Nowak, T., Przez język ukrycia po słowo na „g”. Kim są bohaterowie czasów queer before gay?, 
„Poznańskie Studia Slawistyczne” 2019, nr 16 (70 punktów wg listy MEiN); 

 Olender, K., Globalne procesy erozji demokracji w perspektywie czynników politycznych, 
społecznych i medialnych, „Horyzonty Polityki” 2021, nr 39; (100 punktów wg listy MEiN); 

 Pawiński, P., Semantyka Internetu. Społeczne konstruowanie sieci komputerowej, Wydawnictwo 
Atut, Wrocław 2019 (120 punktów wg listy MEiN); 

 Pielużek, M., Unia Europejska jako antywartość. Narracje europejskie w komunikacji polskiej 
skrajnej prawicy, „Zeszyty Prasoznawcze” 2017, nr 2 (40 punktów wg listy MEiN); 

 Pułka, L., Spersonalizowana reklama iPhonea X jako mikrokosmos komunikacyjny „Academic 
Journal of Modern Philology” 2020, vol. 10 (70 punktów wg listy MEiN);  

 Rozbicka P., Inny w świecie Innego. Komunikacja, adaptacja, uchodźstwo, Wydawnictwo Atut, 
Wrocław 2020 (120 punktów wg listy MEiN); 

 Rydlewski, M., Dyssolucja kulturowa w nowych mediach na przykładzie magiczno-
metamorficznego aspektu tożsamości wirtualnej, „Kultura Współczesna” 2019 nr 4 (40 punktów 
wg listy MEiN); 

 Siemes, A., Transformation design w kontekście projektowania komunikacji i badań normalności, 
Wydawnictwo Libron, Kraków 2020 (120 punktów wg listy MEiN); 
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 Śmigiel, Ł., Wybrane formy promocji książki w Polsce i na świecie, Wydawnictwo Libron, Kraków 
2018 (120 punktów wg listy MEiN); 

 Urbaniak P., Hypertextuality in Internet reporting, „Academic Journal of Modern Philology” 
2020, vol. 10 (70 punktów wg listy MEiN);  

 Urbaniak P., Self-regulation of the media in the light of the economic theory of journalism, 
„Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam 
Pertinentia” 2021, nr 19 (70 punktów wg listy MEiN); 

 Woźny, A., Scenariusze kultury i media. Między poczuciem bezpieczeństwa a oporem, „Zeszyty 
Prasoznawcze” 2020, nr 1 (40 punktów wg listy MEiN); 

 Wróblewski, R., Funkcja agitacyjno-propagandowa podziemnych biuletynów zakładowych NSZZ 
„Solidarność”, „Media - Biznes - Kultura” 2020, nr 1 (40 punktów wg listy MEiN). 

 

 

3. Zgodność koncepcji kształcenia z potrzebami otoczenia społeczno-gospodarczego  

 

Ze względu na specyfikę kształcenia na kierunkach z obszaru nauk społecznych kwestia poziomu 
responsywności koncepcji i celów kształcenia wobec potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego jest 
złożona. Absolwent studiów dziennikarskich musi posiadać złożone kompetencje, by odnaleźć się na 
bardzo skomplikowanym rynku pracy. Absolwenci kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna 
pracują bowiem nie tylko w zawodach typowo medialnych, ale często także okołomedialnych. Dlatego 
jednym z naczelnych celów studiów prowadzonych w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji 
Społecznej jest umożliwienie studentom dostępu do możliwie wielu specjalistów z branży kreatywnej 
i medialnej. Dzieje się to przede wszystkim dzięki prowadzeniu wielu zajęć przez praktyków zawodów, 
właścicieli firm medialnych, osoby zarządzające takimi firmami. Mają oni istotny wpływ na kształt 
programów studiów, na bieżąco dzieląc się sugestiami koniecznych zmian oraz uczestnicząc 
w konstruowaniu programów poszczególnych specjalności. Czasami ich wkład jest niesformalizowany, 
czasami przybiera postać sformalizowaną. Przykładowo w 2015 roku, przed utworzeniem nowych, 
istniejących częściowo do dzisiaj specjalności (media relations, produkcja medialna, dziennikarstwo 
audiowizualne, fotografia i film) zostały przeprowadzone konsultacje z przedstawicielami zawodów 
dziennikarskich i kreatywnych, w wyniku których powstała seria rekomendacji dotyczących nowych 
specjalności (zal_I_1_3_1_a, zal_I_1_3_1_b, zal_I_1_3_1_c, zal_I_1_3_1_d).  

Okazją do wyrażania opinii na temat realizowanych programów przez specjalistów z rynku, 
niebędących etatowymi pracownikami UWr, są organizowane przez dyrekcję Instytutu spotkania 
z pracownikami zewnętrznymi na początku każdego semestru (w czasie pandemii spotkania takie 
odbywają się raz do roku, za pośrednictwem aplikacji Teams). Podczas takich spotkań oprócz 
omawiania bieżących spraw związanych z procesem dydaktycznym, prowadzone są rozmowy na temat 
koniecznych zmian. Podczas jednego z takich spotkań współpracownik Instytutu, dr Izabela Starzec, 
zwróciła uwagę na konieczność zmiany w kolejności realizacji wybranych przedmiotów na specjalności 
dziennikarstwo muzyczne, co zostało uwzględnione zmianami programowymi w 2019 roku. 

Istotnym wkładem interesariuszy zewnętrznych w proces dydaktyczny realizowany w Instytucie 
Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej jest także proponowanie autorskich kursów przez wybranych 
współpracowników Instytutu będących przedstawicielami branży medialnej. Przyjmują one zwykle 
postać przedmiotów fakultatywnych realizowanych na wybranych specjalnościach. Jednymi z licznych 
przykładów tego typu sytuacji jest chociażby przedmiot Zarządzanie muzyką w mediach 
zaproponowany przez red. Hieronima Wronę na specjalności dziennikarstwo muzyczne czy też 
przedmiot Dziennikarz sportowy w kontekście lokalnym zaproponowany przez red. Macieja 
Piaseckiego.  
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Ponadto zarówno w ramach Wydziału Filologicznego jak i Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji 
Społecznej działają niezależne od siebie Rady Interesariuszy Zewnętrznych. Interesariusze zewnętrzni 
(szczegóły w Kryterium 6), wspomagają WF i IDKS w doskonaleniu i modyfikacji programu studiów 
i efektów uczenia się, przekazując opinie na temat przygotowania merytorycznego i umiejętności 
absolwentów WF oraz proponując korekty w programach studiów. Ma to miejsce zarówno poprzez 
kontakt osobisty, jak i poprzez bardziej sformalizowane działanie, jakim jest udział w ankietach 
przygotowywanych przez WF i IDKS. Ankieta została rozesłana do Rady Interesariuszy IDKS tej kadencji 
na początku bieżącego roku akademickiego i obecnie członkowie Rady wysyłają pierwsze wypełnione 
dokumenty.  

 

 

4. Sylwetki absolwenta, przewidywane miejsca zatrudnienia absolwentów 

 

Niezależnie od ukończonej specjalności absolwent kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna 
posiada wiedzę i umiejętności w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauk o komunikacji 
społecznej i mediach. Tym samym jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej. Uzyskuje 
gruntowne przygotowanie z zakresu różnych nauk społecznych, które jest podstawą do pogłębiania 
wiedzy o różnych aspektach komunikacji i mediów oraz podjęcia badań naukowych w tej dyscyplinie.  

Sylwetka absolwenta kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna różni się znacząco w zależności 
od wybranej przez studenta specjalności. Warto więc nakreślić skrótowo charakterystykę kompetencji 
zdobytych przez absolwentów poszczególnych specjalności: 

 

I. Studia I stopnia: 

 

A. Absolwenci studiów dziennikarskich I stopnia w zakresie specjalności dziennikarstwo 
audiowizualne posiadają wiedzę i umiejętności związane z pracą dziennikarza i redaktora w radiu 
i telewizji oraz podstawową wiedzę niezbędną przy wykonywaniu innych zadań związanych 
z powstawaniem programów telewizyjnych i radiowych (kierownika produkcji, operatora kamery, 
dźwiękowca, realizatora wizji i dźwięku, montażysty itd.). Uzyskają także kompetencje potrzebne 
w zawodach fotograficznych, zyskując możliwość zatrudnienia zarówno w mediach, jak i innych 
firmach pracujących z fotografią (np. agencje kreatywne, studia fotograficzne). Zdobywają także 
wiedzę teoretyczną z zakresu teorii radia, telewizji, filmu i fotografii oraz ich specyfiki jako mediów. 

B. Studia w ramach specjalności dziennikarstwo prasowe i online przygotowują do podjęcia pracy 
w mediach drukowanych i internetowych. Szczególny nacisk kładzie się na kompetencje związane 
z pisaniem – także tekstów trudniejszych i bardziej rozbudowanych (reportaż, felieton, komentarz 
itp.). W kontekście praktyki rynkowej absolwenci specjalności są przygotowani do pracy we 
wszystkich rodzajach mediów ze szczególnym uwzględnieniem tych, które związane są ze słowem 
pisanym: gazet, czasopism, portali internetowych. Są wyposażeni w wiedzę dotyczącą 
poszczególnych typów zadań dziennikarskich, technik pracy, charakterystyk poszczególnych 
gatunków wypowiedzi dziennikarskiej. Są przygotowani do opracowywania poprawnych pod 
względem językowym i gatunkowym tekstów dziennikarskich. 

C. Absolwent specjalności dziennikarstwo muzyczne posiada wiedzę i praktyczne kompetencje 
pozwalające na wykonywanie zawodów w obszarze dziennikarstwa muzycznego w mediach 
tradycyjnych (prasa, radio, telewizja), dziennikarstwa muzycznego on-line, produkcji muzycznej, 
organizacji imprez muzycznych, promowania muzyki. W trakcie studiów realizowane są zajęcia z 
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zakresu teorii i historii muzyki, ale także kursy doskonalące kompetencje niezbędne dla realizacji 
wyżej wymienionych profesji. 

D. Specjalność creative writing stanowi odpowiedź na potrzeby rynkowe wynikające z procesów 
mediatyzacji życia społecznego i wszechobecności kultury medialnej, które tworzą potrzebę 
kształcenia w zakresie szeroko pojmowanej kreatywności estetycznej. Absolwenci specjalności 
posiadają wiedzę i umiejętności, które stanowią teoretyczną i praktyczną podstawę twórczej 
aktywności w zakresie kultury artystycznej i medialnej. Wśród efektów uczenia się znajdą się m.in. 
praktyczne opanowanie literackich technik narracyjnych i perswazyjnych, sztuki kompozycji, 
operowania informacją w tekście nieinformacyjnym. Absolwenci specjalności gotowi są do realizacji 
zawodów literackich, zwłaszcza tych stanowiących wsparcie branży medialnej (np. twórca 
scenariuszy programów telewizyjnych, słuchowisk radiowych, scenariuszy reklam). 

E. Absolwent nieoferowanej od roku akademickiego 2021/2022 specjalności dziennikarstwo 
sportowe jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w mediach ogólnotematycznych oraz 
specjalistycznych wszelkich typów i poziomów. Może także pracować na stanowiskach związanych 
z działalnością sportową: przy organizacji i obsłudze imprez sportowych, w biurach prasowych 
klubów i związków sportowych, jako reprezentant prasowy – rzecznik instytucji, klubów, związków 
sportowych, jako specjalista do spraw marketingu, reklamy oraz public relations w instytucjach 
związanych ze sportem.  

 

II. Studia II stopnia: 

 

A. Absolwenci specjalności dziennikarstwo audiowizualne dysponują specjalistyczną wiedzą 
i zaawansowanymi umiejętnościami związanymi z pracą dziennikarza i redaktora w radiu i telewizji 
oraz wiedzą niezbędną przy wykonywaniu innych zadań związanych z powstawaniem programów 
telewizyjnych i radiowych (kierownika produkcji, operatora kamery, dźwiękowca, realizatora wizji 
i dźwięku, montażysty itd.). Posiadają także zaawansowaną wiedzę teoretyczną z zakresu teorii 
radia, telewizji i filmu oraz ich specyfiki jako mediów. Ponadto posiadają wiedzę i umiejętności, 
które pozwalają im na przygotowywanie bardziej złożonych i rozbudowanych form dziennikarstwa 
radiowego i telewizyjnego (reportaże, słuchowiska, audycje, autorskie programy itp.), na 
organizowanie procesu produkcji radiowej i telewizyjnej oraz na pełnienie funkcji związanych z 
zarządzaniem tego rodzaju mediami, a także ich kreowaniem. Mają ponadto wiedzę i kompetencje, 
które pozwolą im zinterpretować i krytycznie rozumieć rolę radia i telewizji w społeczeństwach 
demokratycznych, zagadnienia wpływu społecznego tych mediów oraz podejmować samodzielne 
decyzje w kontekście trudności, przed jakimi stają tego typu instytucje nadawcze. 

B. Absolwent specjalności dziennikarstwo specjalistyczne posiada wiedzę i umiejętności potrzebne 
do pracy we wszystkich segmentach mediów (prasa, radio, telewizja, Internet) w roli specjalisty 
potrafiącego tworzyć materiały medialne dotyczące faktów i wydarzeń z różnych sektorów życia 
społecznego, politycznego czy kulturalnego. Przedmiotem studiów jest doskonalenie umiejętności 
związanych z przygotowywaniem analitycznych tekstów prasowych, specjalistycznych audycji 
radiowych, fachowych programów telewizyjnych czy eksperckich artykułów internetowych. 
Specjalność jest odpowiedzią na zmieniający się rynek medialny, który wymaga od pracowników 
mediów wszechstronnej wiedzy i umiejętności pozwalających tworzenie materiałów dla różnych 
sektorów medialnych.  

C. Absolwent specjalności fotografia i film posiada wiedzę dotyczącą historii i współczesności filmu 
i fotografii, rozumianych jako sposoby wizualnego opisu rzeczywistości. Oprócz wiedzy teoretycznej 
m.in. z zakresu filmoznawstwa, antropologii i socjologii wizualnej czy teorii filmu i fotografii, 
absolwent specjalności posiada także umiejętności z zakresu szeroko rozumianego warsztatu 
fotografii i filmu, tworzonych na potrzeby mediów, przedsiębiorstw z branży kreatywnej 
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i reklamowej, a także agencji artystycznych. Dzięki umiejętnościom praktycznym oraz wiedzy 
zdobytej w ramach studiów absolwent specjalności może podjąć pracę m.in. w centrach 
audiowizualnych zajmujących się produkcjami filmowymi, artystycznymi itp., studiach filmowych, 
ale także mediach elektronicznych (portalach internetowych, stacjach telewizyjnych), mediach 
drukowanych w roli fotoreporterów oraz agencjach kreatywnych, PR-owych, reklamowych 
zajmujących się produkcją materiałów promocyjnych. 

D. Media relations to specjalność, która wyposaża absolwentów w zestaw umiejętności potrzebnych 
przedstawicielom firm, instytucji publicznych i innych podmiotów odpowiedzialnych za współpracę 
z mediami w kształtowaniu pozytywnego wizerunku organizacji. Absolwent specjalności 
przygotowany jest do pracy w roli rzecznika prasowego, pracownika działu czy agencji public 
relations, przedstawiciela działów marketingu i promocji. Korzyści z wiedzy zdobytej podczas 
studiów mogą także czerpać osoby, które zamierzają pracować w szeroko pojętej sferze publicznej, 
m.in. polityce, biznesie, administracji państwowej, niekoniecznie w roli specjalistów ds. promocji. 
Posiadana wiedza i umiejętności mogą być im bowiem przydatne do skutecznej współpracy 
z organizacjami medialnymi i budowania korzystnego wizerunku za pośrednictwem mediów. 

E. Anglojęzyczny program journalism and social communication obejmuje zajęcia, które pozwalają 
absolwentom na nabycie kompetencji i umiejętności z zakresu szeroko rozumianej profesjonalnej 
komunikacji publicznej, co umożliwia im rozpoczęcie kariery zawodowej w roli dziennikarza we 
wszystkich rodzajach mediów, prezentera radiowego i telewizyjnego, trenera i doradcy w zakresie 
komunikacji międzykulturowej (w organizacjach, instytucjach publicznych, organizacjach 
pozarządowych itp.). Absolwenci są również przygotowani do samodzielnego działania na rynku, 
tworząc instytucję medialną lub zakładając agencję reklamową lub PR. 

 

Podsumowując, student kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna w czasie studiów, 
w zależności od stopnia, zdobywa w stopniu podstawowym lub rozszerzonym wiedzę dotyczącą pojęć, 
mechanizmów i procesów zachodzących we współczesnych systemach medialnych, mediach, a także 
w całej szeroko pojętej sferze społecznej komunikacji. Ponadto nabywa umiejętności w zakresie 
przygotowywania materiałów medialnych, tworzenia efektywnych systemów komunikacyjnych 
i komunikatów, a także w zakresie analizy medialnego dyskursu. W trakcie studiów student kształtuje 
również kompetencje społeczne, doceniane przez pracodawców, takie jak: umiejętność pracy w 
grupie, kreatywność, otwartość na dyskusję, umiejętność i chęć uczenia się oraz doskonalenia 
zawodowego. Po ukończeniu studiów absolwent studiów I stopnia jest przygotowany do podjęcia 
studiów II stopnia, a później studiów w Szkole Doktorskiej. Dodatkowo każda ze specjalności daje 
możliwość nabycia unikalnych umiejętności i wiedzy.  

 

 

5. Opis cech wyróżniających koncepcję kształcenia  

 

Koncepcja kształcenia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna nawiązuje do 
ugruntowanych wzorców kształcenia. Celem programu jest zachowanie właściwych proporcji 
pomiędzy zajęciami teoretycznymi a warsztatowymi. Studenci nabywają wiedzę z zakresu nauk 
społecznych, szczególnie nauk o komunikacji społecznej i mediach. Wiedza z zakresu tej dziedziny 
i dyscypliny przekazywana jest zarówno w trakcie przedmiotów jednoznacznie akademickich, mających 
silnie teoretyczny charakter (takich jak np. socjologia, nauka o komunikacji, systemy medialne w Polsce 
i na świecie czy gatunki dziennikarskie w przypadku studiów I stopnia oraz takich jak np. wstęp do 
medioznawstwa czy komunikowanie międzynarodowe i międzykulturowe w przypadku studiów 
II stopnia), ale także w ramach kursów warsztatowych i praktycznych, w założenia których wpisane jest 
kształcenie teoretyczne i akademickie. W program studiów kierunku dziennikarstwo i komunikacja 
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społeczna wpisane są także przedmioty kształcące lub doskonalące różnego rodzaju umiejętności 
niezbędne do odnalezienia się przez absolwentów na rynku zawodów medialnych i okołomedialnych. 
Poszczególne specjalności pomyślane są w taki sposób, by kształcić w możliwie szerokim zakresie 
kompetencji i nie profilować umiejętności studenta na np. jeden tylko rodzaj mediów. Studenci 
rozwijają wiedzę i umiejętności, które pozwalają im szukać pracy w zawodach typowo dziennikarskich, 
jak i szeroko związanych z branżą medialną (np. scenopisarstwo, montaż dźwięku, obrazu, produkcja 
medialna). 

Ważnym atutem programu studiów dziennikarstwa i komunikacji społecznej jest szeroka oferta 
specjalności (w roku akademickim 2021/2022 studenci mają do wyboru po cztery specjalności na 
obydwu stopniach i na dwóch trybach), co daje studentom szansę rozwijania się w obszarze swoich 
podstawowych zainteresowań.  

 

 

6. Opis kluczowych kierunkowych efektów uczenia się 

 

Przyjętą koncepcję kształcenia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna na studiach I i II 
stopnia odzwierciedlają kierunkowe efekty uczenia się, które zostały zatwierdzone Uchwałą Senatu 
UWr nr 51/2021 (zal_I_1_2_1).  

Katalog kierunkowych efektów uczenia się na studiach I stopnia obejmuje 13 efektów z kategorii 
wiedzy, 12 efektów z kategorii umiejętności oraz 7 efektów z kategorii kompetencji społecznych. Celem 
tak skonstruowanych efektów jest przekazywanie wiedzy i umiejętności z zakresu szeroko pojętych 
nauk o komunikacji społecznej i mediach. Istotne przy konstruowaniu listy efektów uczenia się było 
przekonanie, że obok wiedzy teoretycznej z zakresu szeroko pojętej komunikologii i medioznawstwa, 
ważne są także praktyczne umiejętności związane z konstruowaniem profesjonalnych komunikatów 
i komunikowaniem się na różnych poziomach społecznego funkcjonowania. Z tego powodu na studiach 
I stopnia kluczowe stają się efekty uczenia się takie, jak:  

 nabycie wiedzy i umiejętności o istocie komunikacji społecznej i mediów we współczesnych 
społeczeństwach (K_W01, K_W02, K_W03, K_W06, K_W11, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, 
K_U08, K_U09, K_K03);  

 zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu innych dyscyplin z obszaru nauk społecznych 
i humanistycznych (K_W04, K_WO5, K_W09, K_U05, K_U07); 

 zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu interpretacji różnych zjawisk kulturowych (K_W07, 
K_W10, K_K03, K_K04, K_K05); 

 zdobycie wiedzy i umiejętności z dyscyplin nauk humanistycznych i społecznych, 
umożliwiających poznanie m.in. podstaw prawnych, dotyczących ochrony własności 
intelektualnej, prawa pracy oraz zasad przedsiębiorczości; zdobycie umiejętności 
w posługiwaniu się językiem obcym (K_U12); 

 poznanie i ukształtowanie właściwych postaw obejmujących przestrzeganie zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad etycznych, umiejętności komunikowania się i pracy 
w zespole; potrzeby stałego pozyskiwania wiedzy oraz jej właściwego wykorzystania 
i przekazywania (K_W12, K_W13, K_U10, K_U11, K_K01, K_K02, K_K06, K_K07).  

 

Katalog kierunkowych efektów uczenia się na studiach II stopnia obejmuje 8 efektów z kategorii 
wiedzy, 12 efektów z kategorii umiejętności oraz 7 efektów z kategorii kompetencji społecznych. 
Celem tak skonstruowanych efektów jest ukierunkowanie i uszczegółowienie problemów 
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poruszanych na zajęciach, dlatego dla osiągnięcia celów kształcenia kluczowe są następujące 
efekty:  

 pogłębienie wiedzy i umiejętności o istocie komunikacji społecznej i mediów we współczesnych 
społeczeństwach (K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_U01, K_U02, K_U04, K_K01);  

 pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu innych dyscyplin z obszaru nauk społecznych 
i humanistycznych (K_W07, K_U03, K_U05, K_K04, K_K05); 

 pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu interpretacji różnych zjawisk kulturowych 
(K_W05,K_U11, K_K02); 

 zdobycie wiedzy i umiejętności z dyscyplin nauk humanistycznych i społecznych, mających na 
celu poznanie m.in. podstaw prawnych, dotyczących ochrony własności intelektualnej, prawa 
pracy oraz zasad przedsiębiorczości; zdobycie umiejętności w posługiwaniu się językiem obcym 
(K_W06, K_W08, K_U06, K_U12, K_K06); 

 ukształtowanie właściwych postaw obejmujących przestrzeganie zasad bezpieczeństwa 
i higieny pracy, zasad etycznych, umiejętności komunikowania się i pracy w zespole; potrzeby 
stałego pozyskiwania wiedzy oraz jej właściwego wykorzystania i przekazywania (K_U07, 
K_U08, K_U09, K_U10, K_U03, K_K07).  
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Kryterium 2. Realizacja programu studiów: treści programowe, harmonogram realizacji programu 
studiów oraz formy i organizacja zajęć, metody kształcenia, praktyki zawodowe, organizacja procesu 
nauczania i uczenia się 

 

1. Dobór kluczowych treści kształcenia 

 

Program studiów kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna spełnia wszystkie wymagania 
Rozporządzenia MNiSW z dn. 27.09.2018 w sprawie studiów. 

Kształcenie studentów na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna odbywa się zgodnie 
z programami studiów I i II stopnia, osadzonymi w dyscyplinie nauk o komunikacji społecznej i mediach, 
zatwierdzonymi Uchwałami nr 51/2021 (zal_I_2_1_1) Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Informacje na temat programów studiów I i II stopnia kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna 
są dostępne na stronie Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej: 
https://dziennikarstwo.uni.wroc.pl/studia/programy-studiow/. 

Opisy przedmiotów zawierające treści kształcenia każdego z nich znajdują się w Uniwersyteckim 
Systemie Obsługi Studiów (USOS), w ogólnodostępnej zakładce. Szczegółowe opisy realizowanych 
treści zawarte są również w Uchwale 51/2021 Senatu UWr (zal_I_2_1_1).  

Programy zaprojektowano z zasadami opisanymi w Zarządzeniu nr 158/2019 Rektora Uniwersytetu 
Wrocławskiego z późniejszymi zmianami (zal_I_2_1_2_a; zal_I_2_1_2_b; zal_I_2_1_2_c).  

W pierwszym semestrze studiów I stopnia realizowane są przede wszystkim przedmioty z zakresu nauk 
podstawowych, powiązane z naukami o komunikacji społecznej i mediach, takie jak socjologia, filozofia 
czy kultura języka (K_W04, K_WO5, K_W09, K_U05, K_U07), ale także przedmioty potrzebne do 
zdobywania podstaw wiedzy i umiejętności, koniecznych do kontynuowania studiów w ramach 
szczegółowych specjalności, jak nauka o komunikacji (K_W01, K_W02, K_W03, K_W06, K_W11, K_U01, 
K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_U09, K_K03). Semestr ten poświęcony jest również kształceniu 
językowemu (K_U12), przygotowaniu do bezpiecznej pracy (K_W13, K_K07) oraz realizacji zajęć 
z wychowania fizycznego. Od II semestru studiów I stopnia student określa dalszą ścieżkę rozwoju, 
wybierając jedną spośród czterech specjalności: dziennikarstwo audiowizualne, dziennikarstwo 
muzyczne, dziennikarstwo prasowe i online lub creative writing.  

Program studiów II stopnia został skonstruowany tak, aby rozwijać umiejętności dziennikarskie 
i medialne oraz pogłębiać wiedzę z zakresu nauk o komunikacji społecznej i mediach. Studia mają na 
celu umożliwienie studentom rozwoju własnych pasji badawczych poprzez bogatą paletę przedmiotów 
do wyboru i szeroką ofertę tematów prac dyplomowych. Studenci studiów II stopnia od II semestru 
mają wybór jednej spośród czterech specjalności: dziennikarstwo audiowizualne, dziennikarstwo 
specjalistyczne, fotografia i film oraz media relations. Program przewiduje kontynuację kształcenia 
językowego (K_U12).  

Kształcenie kompetencji językowych odbywa się w oparciu o Zarządzenie Rektora UWr 42/2020 
(zal_I_2_ 1_3) w formie lektoratów. Kształcenie językowe rozłożone jest równomiernie w semestrach 
i kończy się egzaminem potwierdzającym umiejętności na wskazanych poziomach. Na studiach 
I stopnia kształcenie językowe plasuje się na studiach stacjonarnych w semestrach 1-3, obejmuje po 
60 godzin w semestrze (łącznie 180 godzin, 12 ECTS), a na studiach niestacjonarnych w semestrach 1-
4, obejmuje po 30 godzin w semestrze (łącznie 120 godzin, 12 ECTS) umożliwiających osiągnięcie 
biegłości językowej na poziomie B2. 

Na studiach stacjonarnych II stopnia lektorat jest realizowany w pierwszym semestrze i obejmuje 
60 godzin (4 ECTS), a na studiach niestacjonarnych w drugim semestrze i obejmuje 30 godzin (4 ECTS). 
Zapewnia on zaznajomienie studentów z językiem akademickim oraz fachową terminologią z zakresu 
nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz podniesienie umiejętności językowych do poziomu B2+. 

https://dziennikarstwo.uni.wroc.pl/studia/programy-studiow/
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Kształcenie językowe na UWr realizowane jest przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych. 
Zasady obowiązujące w kształceniu językowym (w tym dotyczące uznawalności certyfikatów) dostępne 
są na stronie Studium (www.spnjo.uni.wroc.pl).  

Poza formalną ofertą nauczania w języku angielskim, dobrą praktyką akademicką jest prezentacja 
medioznawczej i komunikologicznej terminologii angielskiej podczas zajęć w języku polskim oraz 
wymaganie pracy z literaturą obcojęzyczną w czasie realizacji poszczególnych przedmiotów oraz pracy 
dyplomowej.  

Zajęcia wychowania fizycznego realizowane są zgodnie z Zarządzeniem 128/2020 Rektora UWr 
(zal_I_2_1_4). Studenci mają możliwość wyboru różnorodnej formy aktywności sportowej: zajęć 
podstawowych nieodpłatnych lub częściowo płatnych (np. pływanie, tenis, wioślarstwo), płatnych 
weekendowych zajęć wyjazdowych (np. narciarstwo, turystyka rowerowa lub piesza) oraz obozów 
sportowo-rekreacyjnych (np. kajakowe, jeździeckie i fitness). Od I roku studiów studenci mogą 
uczęszczać na zajęcia sekcji sportowych (np. aerobiku, badmintona, brydża sportowego, koszykówki, 
narciarstwa, piłki nożnej, pływania, siatkówki, tenisa ziemnego, wioślarstwa i wspinaczki sportowej). 
Uniwersytet wspiera także aktywność fizyczną studentów z częściowymi ograniczeniami zdrowotnymi 
poprzez ofertę zajęć rehabilitacyjnych (ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne lub ćwiczenia 
relaksacyjno-oddechowe). Zajęcia organizowane są przez Uniwersyteckie Centrum Wychowania 
Fizycznego i Sportu, a wszelkie informacje dotyczące sportu, planów zajęć podstawowych i planów 
treningów sekcji sportowych znajdują się w zakładkach na stronie internetowej: 
https://uni.wroc.pl/oferta-edukacyjna/sport/.  

Każdy stopień studiów kończy się procesem dyplomowania, obejmującym przygotowanie pracy 
dyplomowej i jej obronę podczas egzaminu dyplomowego. Zasady przygotowania pracy i egzaminu 
dyplomowego regulowane są Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego nr 322/2019 (zal_I_2_1_5) oraz 
terminarzem wprowadzania informacji do Archiwum Prac Dyplomowych na dany rok akademicki 
(Komunikat nr 3/2021 Dziekana Wydziału Filologicznego; zal_I_2_1_6). Proces dyplomowania opisany 
jest szczegółowo w Kryterium 3.  

Zrealizowanie tak zaprojektowanych programów na I i II stopniu studiów przygotowuje studentów do 
podjęcia działalności naukowej w dyscyplinie nauk o komunikacji społecznej i mediach. Dzieje się to 
dzięki przemyślanym kierunkowym efektom uczenia się, a na ich podstawie precyzyjnie określonymi 
przedmiotowymi efektami uczenia się oraz skorelowanymi z nimi teściami programowymi. 
Wprowadzają one studentów do realizacji badań poprzez umożliwienie studiowania najnowszych 
osiągnieć naukowych, tak pod opieką nauczycieli akademickich, jak i samodzielnie. Umożliwiają także 
rozwijanie kompetencji związanych z umiejętnościami formułowania i analizowania problemów 
badawczych, doboru właściwych metod i narzędzi ich rozwiązania, dogłębnej analizy danych oraz 
interpretacji otrzymanych wyników, uogólniania obserwowanych prawidłowości i wyciągania 
uprawnionych wniosków oraz opracowania, a także ustnej i pisemnej prezentacji badanych zagadnień. 
Dokładny opis włączania studentów w proces badawczy poprzez proces dyplomowania opisano 
w Kryterium 3. 

 

 

2. Dobór metod kształcenia i ich cechy wyróżniające  

 

Dobór metod nauczania w przedmiotach realizowanych na kierunku dziennikarstwo i komunikacja 
społeczna podyktowany jest potrzebą jak najlepszej realizacji efektów uczenia się związanych 
z kierunkiem, niezależnie od poziomu studiów.  

Celem kształcenia jest wsparcie i potwierdzenie treści teoretycznych poprzez praktyczne działania 
studentów, dlatego też tylko niewielka liczba przedmiotów realizowana jest wyłącznie poprzez 

https://uni.wroc.pl/oferta-edukacyjna/sport/
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wykłady. Regułą jest, że strategii asocjacyjnej, związanej z metodami opartymi na asymilacji wiedzy 
(takimi jak wykłady czy prelekcje), towarzyszy strategia operacyjna, związana z metodami opartymi na 
obserwacji i działaniu praktycznym (warsztaty i ćwiczenia) lub problemowa, związana z metodami 
opartymi na rozwiązywaniu problemów i samodzielnym dochodzeniu do wiedzy (konwersatoria, 
seminaria). W szczególnych przypadkach, podyktowanych zestawem efektów uczenia się 
charakterystycznych dla przedmiotu, jedynym oferowanym studentowi działaniem jest praca 
samodzielna (projekty, praktyki, w dużej części realizacja pracy dyplomowej).  

W zależności od przekazywanych treści i zakładanych efektów uczenia się w procesie kształcenia 
wykorzystuje się następujące metody nauczania:  

 wykłady – jako przekazanie usystematyzowanej wiedzy z zaznaczeniem zagadnień kluczowych, 
w ramach określonego zakresu badań, wraz ze zdefiniowaniem związanych z tym pojęć, 
szczególnie w przypadku przedmiotów wprowadzających nowe lub rozszerzające już znane 
zagadnienia, lecz na dużym poziomie ogólności, służące przedstawieniu treści 
specjalistycznych i wybranych zagadnień badawczych oraz związanych z nimi metodologii 
z różnych punktów widzenia; nakłaniające studentów do dyskusji na temat omawianych 
zagadnień (często jako część lub wstęp do zajęć praktycznych); wykłady jako metoda służą 
głównie realizacji efektów z obszaru wiedzy; 

 konwersatoria – jako działania skupiające się na doskonaleniu interakcji prowadzącego ze 
studentami i studentów wzajemnie, w powiązaniu z analizowaniem konkretnych problemów 
i proponowaniem najlepszych rozwiązań w oparciu o różnorakie metody aktywizujące, 
doskonalące kompetencje współpracy i umiejętności dyskutowania;  

 seminaria – jako forma współpracy studenta z wykładowcą, wymagająca opracowania 
zaproponowanego lub samodzielnie wybranego przez studenta zagadnienia, często 
z wykorzystaniem anglojęzycznej literatury, jego prezentacji, poddanej weryfikacji ze strony 
uczestników zajęć, a następnie umiejętnie zaaranżowanej i prowadzonej dyskusji, doskonaląca 
takie umiejętności, jak dobór źródeł, selekcja informacji, właściwa ocena faktów;  

 projekty – jako sposób na realizację działań indywidualnych lub grupowych, umożliwiające 
wybór tematu i samodzielne zaproponowanie sposobu jego opracowania, doskonalące 
kreatywność i samodzielność myślenia oraz organizację własnej pracy;  

 ćwiczenia i warsztaty – jako praktyczne zastosowanie poznanych uprzednio teoretycznych 
zagadnień, rozwiązywanie konkretnych zadań i problemów, doskonalenie umiejętności 
w posługiwaniu się sprzętem technicznym, głównie komputerem i urządzeniami dodatkowymi 
(np. eye-tracker), łączące metody podające (prelekcje, instrukcje) z działaniami praktycznymi, 
w tym z metodami operatywnymi (np. zbieraniem i analizą danych), problemowymi 
(np. poszukiwaniem najlepszej metody rozwiązania problemu) czy opartymi na samodzielnym 
uzyskiwaniu informacji (np. praca z tekstem źródłowym);  

 lektoraty – jako forma ćwiczeń praktycznych wykorzystywana do nauki języka obcego 
i zorientowana na wykształcenie i doskonalenie umiejętności komunikowania się w języku 
obcym, w tym specyficznym językiem specjalistycznym właściwym naukom o komunikacji 
społecznej i mediach;  

 praktyki – jako forma doskonaląca obok umiejętności również kompetencje społeczne 
związane z odnajdywaniem się na rynku pracy i planowaniem własnej kariery.  

 

Program kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna daje możliwość interakcji między 
prowadzącymi i studentami oraz wzajemnie między studentami, a głównym jego założeniem jest 
stworzenie możliwości działań praktycznych i samodzielności studiowania, stąd obecność w nim tak 
wielu metod aktywizujących i mobilizujących do samodzielnego uczenia się. Potwierdza to rozdział 
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godzin pomiędzy wykłady a zajęcia praktyczne, kształtujący się następująco: na studiach I stopnia 10% 
wykłady, 90% zajęcia praktyczne (laboratoria, ćwiczenia i warsztaty, konwersatoria, seminaria); na 
studiach II stopnia ok. 12% wykłady (w zależności od specjalności), ok. 88% zajęcia praktyczne 
(laboratoria, ćwiczenia i warsztaty, konwersatoria, seminaria).  

W programie studiów II stopnia rośnie udział zajęć seminaryjnych i samodzielnej pracy, będących 
wprowadzeniem do pracy badawczej i przygotowaniem do procesu dyplomowania. W tym kontekście 
istotne jest umożliwienie bezpośredniej relacji studenta i promotora na wzór relacji mistrz-uczeń, 
zapewniającej indywidualizację procesu dydaktycznego w zależności od potrzeb i możliwości 
poszczególnych studentów. W związku z takim podejściem planowane jest rozwijanie tutoringu jako 
regularnej formy pracy, kiedy tylko będą to umożliwiały rozwiązania organizacyjne uczelni (obecnie 
trwają prace nad wypracowaniem ogólnouniwersyteckich procedur realizacji tutoringu).  

Programy studiów podlegają ewaluacji, do której zapraszani są studenci i interesariusze kierunku. Opis 
postępowania w sprawie ewaluacji programu umieszczono w Kryterium 6 i Kryterium 10.  

Wszystkie formy zajęć prowadzone są z użyciem odpowiednio dobranego sprzętu, materiałów 
dydaktycznych, oprogramowania oraz za pomocą właściwych technik informacyjno-komunikacyjnych 
(w tym technik multimedialnych), co jest dokładnie opisane w Kryterium 5. 

 

 

3. Zakres korzystania z metod i technik kształcenia na odległość 

 

Kształcenie on-line na UWr realizowane jest na podstawie Zarządzenia 118/2020 Rektora UWr 
(zal_I_2_3_1) oraz Zarządzenie nr 43/2021 Rektora UWr (zal_I_2_3_2) i jest organizowane na poziomie 
ogólnouniwersyteckim przez Centrum Kształcenia na Odległość (CKO; https://www.cko.uni.wroc.pl). 
Narzędziem używanym na uczelni jest platforma e-learningowa E-EDU (https://e-edu.cko.uni.wroc.pl). 
Na kierunku dziennikarstwa i komunikacja społeczna przed rozpoczęciem pandemii kształcenie na 
odległość nie było w ogóle stosowane. Sytuacja epidemiczna i okres częściowego zawieszenia realizacji 
zajęć w formie stacjonarnej (na kierunku nigdy nie zostało zawieszone stacjonarne nauczanie 
całkowicie, wybrane zajęcia warsztatowe, zwłaszcza wymagające specjalistycznego sprzętu 
i oprogramowania dostępnego w pracowniach komputerowych czy studiach telewizyjnym i radiowym 
były realizowane z zachowaniem szczególnej ostrożności i reżimu sanitarnego). W roku akademickim 
2021/2022 zgodnie z Komunikatem nr 64/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego (zal_I_2_3_3) od 
początku roku akademickiego wykłady zostały zaplanowane w formie zdalnej, natomiast ćwiczenia 
w sposób stacjonarny. W uzasadnionych przypadkach pojedyncze zajęcia inne niż wykłady także są 
realizowane po otrzymaniu zgody dziekana WF w formie zdalnej w krótszych okresach lub przez cały 
semestr. Zajęcia zdalne realizowane są przede wszystkim za pośrednictwem aplikacji MS Teams, do 
której mają dostęp wszyscy nauczyciele akademiccy oraz wszyscy studenci i doktoranci w ramach 
pakietu Office365 dla UWr. W bieżącym roku wszystkie grupy ćwiczeniowe i wykładowe tworzone są 
przed rozpoczęciem semestru w aplikacji MS Teams przez uczelniany Dział Usług Informatycznych. 
Skład osobowy grup dodatkowo ulega systematycznej, regularnej modyfikacji pod wpływem 
ewentualnych zmian w składzie grup w systemie USOS. Usprawnia to pracę wykładowcom oraz 
studentom.  

Studenci kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna realizują on-line także obowiązkowe 
szkolenie wstępne z zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej.  
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4. Dostosowanie procesu uczenia się do zróżnicowanych potrzeb grupowych i indywidualnych 
studentów, w tym potrzeb studentów z niepełnosprawnością 

 

Regulamin studiów wprowadzony Uchwałą 37/2021 Senatu UWr (zal_I_2_4_1) daje studentom prawo 
do indywidualizacji procesu uczenia się. Studenci dziennikarstwa i komunikacji społecznej mogą je 
realizować na kilka sposobów: 

 

• Wybór specjalności na I stopniu studiów po I semestrze – studenci wybierają specjalność spośród 
czterech wyżej wymienionych. Wybór specjalności na II stopniu studiów po I semestrze – studenci 
wybierają specjalność spośród czterech wyżej wymienionych. 

• Od drugiego semestru studiów, zarówno na studiach I stopnia, jak i II stopnia, studenci oprócz 
przedmiotów obligatoryjnych, realizują przedmioty opcyjne. Na I stopniu studenci realizują 
w semestrach od II do VI łącznie 16 przedmiotów opcyjnych, na II stopniu w semestrach od II do IV 
łącznie 7 przedmiotów opcyjnych. Oprócz wyboru przedmiotów fakultatywnych związanych ze 
specjalnością, student ma prawo wybrać przedmioty z innych specjalności lub kierunków 
oferowanych w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, a w szczególnych przypadkach 
również na innych kierunkach realizowanych na Uniwersytecie Wrocławskim, a nawet innych 
uczelniach, pod warunkiem realizacji efektów uczenia się właściwych kierunkowi.  

• Studia zgodnie z Indywidualnym programem (planem) studiów (IPS), których zasady określa 
Uchwała nr 280/2015 Rady Wydziału Filologicznego (zal_I_2_4_2). Zgodnie z tym dokumentem 
student ma możliwość samodzielnego projektowania programu studiów pod okiem opiekuna 
naukowego. Konstrukcja IPS (z zachowaniem przepisów wyższego rzędu) pozwala na realizację 
własnych zainteresowań i pasji badawczych, dzięki poszerzaniu i uzupełnianiu zakresów wiedzy, 
umiejętności i kompetencji. Jest to propozycja dla studentów z najlepszymi wynikami w nauce, 
niezależnie od poziomu studiów. 

• Indywidualna organizacja studiów (IOS) regulowana zasadami określonymi w Uchwale nr 259/2017 
Rady Wydziału Filologicznego (zal_I_2_4_2), to propozycja dopasowania harmonogramu zajęć do 
możliwości studenta, który realizuje równocześnie inne aktywności (drugi kierunek studiów, praca 
zawodowa itp.), kierowana także do studentów z niepełnosprawnością. Umożliwia indywidualny 
dobór z oferty dni i godzin zajęć (wybór grupy), pozwala korzystać z elektronicznej formy kontaktu 
z prowadzącym (niezależnie od sytuacji epidemicznej), określać formę zaliczenia (np. zaliczenie 
eksternistyczne) lub termin egzaminu. 

• Indywidulny wybór tematu pracy dyplomowej i osoby promotora przysługuje każdemu studentowi 
niezależnie od poziomu studiów. Student może zaproponować własny temat pracy dyplomowej, 
który musi uzyskać akceptację promotora. Wszystkie tematy prac dyplomowych akceptowane są 
ponadto przez Radę Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. 

• Indywidualizacja kształcenia poprzez czasowe delegowanie studenta na studia w innej uczelni 
polskiej lub zagranicznej w ramach programów mobilności studentów MOST i Erasmus+. Pierwsza 
aktywność jest regulowana ogólnymi zasadami programu MOST, natomiast druga obowiązującymi 
na Wydziale Filologicznym procedurami: trybu i zasad wyjazdów studentów na studia w ramach 
programu Erasmus+ opisanymi w Komunikacie nr 7/2019 Dziekana Wydziału Filologicznego 
(zal_I_2_4_3). W ramach programu Erasmus+ oprócz bieżącej realizacji programu studiów mogą 
być wykonywane projekty badawcze lub pisane prace dyplomowe. 

• Uznanie efektów uczenia się i okresów kształcenia oraz kwalifikacji uzyskanych w szkolnictwie 
wyższym, przeznaczone dla studentów przenoszących się na Wydział Filologiczny z innych uczelni. 
W myśl zasady opisanej w Regulaminie studiów, stanowiącej, że: „elementy dydaktyczne (…) raz 
zaliczone w ramach danego toku studiów (również zrealizowane na innych kierunkach i uczelniach) 
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nie podlegają ponownemu zaliczeniu”, uznaje się studentom oceny i punkty ECTS uzyskane poza 
UWr. Sposób postępowania opisuje Uchwała 280/2015 Rady Wydziału Filologicznego 
(zal_I_2_4_2). 

• Specjalne prawa w zakresie dostosowywania procesu kształcenia do indywidualnych potrzeb 
przysługują studentom ze stwierdzoną niepełnosprawnością. Diagnozowaniem potrzeb studentów 
UWr w tym zakresie, organizowaniem stosownych form wsparcia i nadzorem nad ich realizacją 
zajmuje się uczelniany Zespół ds. Obsługi Studentów i Doktorantów z Niepełnosprawnością 
(https://uni.wroc.pl/studenci-i-doktoranci-niepelnosprawni/). Zespół oferuje pomoc w zakresie: 
dojazdów na uczelnię na terenie Wrocławia, wsparcia asystenta lub opiekuna dydaktycznego, kursu 
orientacji przestrzennej, indywidualnego lektoratu języka obcego objętego programem studiów, 
wypożyczalni sprzętów i urządzeń specjalistycznych, w tym niezbędnych do studiowania na 
określonym kierunku studiów, adaptacji materiałów dydaktycznych oraz wsparcie Poradni 
Psychologicznej. Każdemu studentowi z niepełnosprawnością przysługuje IOS. Zakres udzielanego 
wsparcia, o które ubiega się osoba z niepełnosprawnością, zależy od indywidualnych potrzeb. Opis 
wsparcia studentów z niepełnosprawnością znajduje się również w Kryterium 8. 

 

 

5. Opis harmonogramu realizacji studiów  

 

Na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna prowadzone są studia zarówno w formie 
stacjonarnej, jak i niestacjonarnej. Studia I stopnia trwają 6 semestrów i przewidują uzyskanie 180 
punktów ECTS, z czego pierwszy semestr realizowany jest w sposób jednolity przez wszystkich 
studentów, a pozostałe pięć na czterech oferowanych specjalnościach. Studia II stopnia trwają 
4 semestry i przewidują uzyskanie 120 punktów ECTS. Podobnie jak na studiach I stopnia pierwszy 
semestr realizowany jest w sposób jednolity przez wszystkich studentów, a pozostałe trzy na czterech 
oferowanych specjalnościach. Zarówno na studiach I, jak i II stopnia, wszystkie semestry realizowane 
są zgodnie z programami poszczególnych specjalności, których wybór dokonywany jest pod koniec 
pierwszego semestru (przy pomocy internetowego kwestionariusza opracowanego w aplikacji MS 
Forms).  

Programy studiów I stopnia wszystkich specjalności przewidują 1835 godzin na studiach stacjonarnych 
i 1137 na studiach niestacjonarnych. Od II semestru studenci realizują przedmioty opcyjne, które są 
przedmiotami wolnego wyboru. Każdy przedmiot opcyjny oferowany studentom przez Instytut 
pozwala na uzyskanie 2 ECTS. Studenci w trakcie studiów realizują 16 przedmiotów opcyjnych 
pozwalających uzyskać łącznie 32 ECTS. Ponadto przedmiotami wolnego wyboru są: seminarium 
licencjackie (13 ECTS), praktyki zawodowe (2 ECTS) oraz język obcy (12 ECTS). Łącznie przedmioty 
wolnego wyboru pozwalają uzyskać 59 ECTS co daje 33% punktów przewidzianych na cały program 
studiów.  

Programy studiów II stopnia wszystkich specjalności przewidują 870 godzin na studiach stacjonarnych 
i 526 na studiach niestacjonarnych. Od II semestru studenci realizują przedmioty opcyjne, które są 
przedmiotami wolnego wyboru. Każdy przedmiot opcyjny oferowany studentom przez Instytut 
pozwala na uzyskanie 2 ECTS. Studenci w trakcie studiów II stopnia realizują 7 przedmiotów opcyjnych 
pozwalających uzyskać łącznie 14 ECTS. Ponadto przedmiotami wolnego wyboru są: seminarium 
magisterskie (27 ECTS) oraz język obcy (4 ECTS). Łącznie przedmioty wolnego wyboru pozwalają 
uzyskać 45 ECTS co daje 37% punktów przewidzianych na cały program studiów.  

Program studiów II stopnia anglojęzycznej specjalności journalism and social commucniaion 
przewiduje 990 godzin. Od II semestru studenci realizują przedmioty opcyjne, które są przedmiotami 
wolnego wyboru. Każdy przedmiot opcyjny oferowany studentom przez Instytut pozwala na uzyskanie 
2 ECTS. Studenci w trakcie studiów II stopnia realizują 4 przedmioty opcyjne pozwalające uzyskać 
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łącznie 8 ECTS. Ponadto przedmiotami wolnego wyboru są: seminar (21 ECTS), specialization project 
(3 ECTS) oraz foreign language (4 ECTS). Łącznie przedmioty wolnego wyboru pozwalają uzyskać 36 
ECTS co daje 30% punktów przewidzianych na cały program studiów.  

Wszystkie zajęcia przewidziane programem studiów, z wyjątkiem praktyk zawodowych na studiach 
I stopnia, przewidują udział nauczycieli akademickich w ich realizacji. W związku z powyższym zajęcia 
wymagające udziału nauczycieli akademickich obejmują odpowiednio 178 punktów ECTS na studiach 
I stopnia i 120 punktów ECTS na studiach II stopnia. W przypadku studiów I stopnia 2 punkty ECTS są 
uzyskiwane w wyniku realizacji 90 godzin praktyk zawodowych, które nie wymagają bezpośredniego 
udziału nauczyciela akademickiego z uwagi na opiekę sprawowaną przez pracownika zakładu pracy 
przyjmującego studenta. W przypadku studiów II stopnia wszystkie przedmioty wymagają 
bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego.  

Zgodnie z ogólnoakademickim profilem studiów I i II stopnia programy obejmują zajęcia związane 
z działalnością naukową prowadzoną w UWr w dyscyplinie nauk o komunikacji społecznej i mediach 
w wymiarze odpowiednio 140 ECTS i 98 ECTS (tabela 4 w III części raportu samooceny, załącznik 1).  

Na podstawie obowiązujących regulacji program studiów przewiduje zajęcia z wychowania fizycznego 
(wyłącznie na studiach stacjonarnych I stopnia w wymiarze 60 godzin i 0 punktów ECTS), przedmioty 
realizujące treści z dziedziny nauk humanistycznych (6 ECTS na studiach I stopnia i 7 ECTS na studiach 
II stopnia) oraz zajęcia kształcące w zakresie znajomości języka obcego. Kształcenie kompetencji 
językowych zostało opisane powyżej w pkt. 1. 

 

 

6. Dobór form zajęć, proporcji liczby godzin przypisanych poszczególnym formom, a także 
liczebności grup studenckich oraz organizacji procesu kształcenia 

 

Czas trwania poszczególnych zajęć, skorelowany z ich wymiarem godzinowym zaplanowanym 
w programie, uzależniony jest od efektów uczenia się i treści programowych przewidzianych dla 
poszczególnych przedmiotów. Od tego zależy także wybór formy zajęć oraz proporcje liczby godzin 
między nimi. Również przewidywany całkowity nakład pracy studenta, mierzony liczbą przypisanych 
punktów ECTS, został oszacowany tak, aby umożliwić osiągnięcie studentom wszystkich określonych 
dla danego przedmiotu efektów uczenia się.  

Liczebności grup studenckich zostały określone na podstawie Zarządzenia 79/2019 Rektora UWr 
(zal_I_2_6_1), a także Komunikatu nr 8/2021 Dziekana Wydziału Filologicznego (zal_I_2_6_2). 

Rektor UWr ogłasza organizację roku akademickiego (kalendarz akademicki) stosownym dokumentem 
wydawanym najpóźniej w czerwcu na kolejny rok akademicki i zamieszczanym na stronie Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Organizacja bieżącego roku akademickiego regulowana jest Zarządzeniem nr 74/2021 
Rektora UWr (zal_I_2_6_3). Na tej podstawie odbywa się planowanie zajęć dla studentów: w lipcu 
i sierpniu na semestr zimowy i w styczniu na semestr letni danego roku akademickiego. Harmonogramy 
zajęć ogłaszane są studentom poprzez stronę Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej nie 
później niż tydzień przed rozpoczęciem roku akademickiego. 

Studenci dziennikarstwa i komunikacji społecznej w I semestrze realizują wyłącznie przedmioty 
obligatoryjne. Od II semestru (w przypadku obydwu stopni) wybierają natomiast przedmioty opcyjne 
w liczbie określonej programem studiów. Oferta przedmiotów opcyjnych podawana jest za 
pośrednictwem strony Instytutu oraz systemu USOS na dwa tygodnie przed dniem wyboru 
przedmiotów opcyjnych. Lista przedmiotów opcyjnych zawiera oprócz nazw przedmiotów także 
nazwiska prowadzących i charakterystykę przedmiotu, zaś ich wybór odbywa się za pośrednictwem 
systemu USOS w konkretnym dniu i o konkretnej godzinie. Studenci mogą wybierać poszczególne 
przedmioty aż do wypełnienia limitu przewidzianego dla poszczególnych zajęć. Lista przedmiotów do 
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wyboru jest na tyle szeroka, by każdy student mógł wybrać dla siebie najbardziej odpowiednie. Po tak 
dokonanym wyborze przedmiotów opcyjnych przez wszystkich studentów istnieje jeszcze możliwość 
zmiany, także na przedmioty oferowane pierwotnie innym specjalnościom realizowanym na kierunku 
dziennikarstwo i komunikacja społeczna, a nawet na innym kierunku realizowanym w Instytucie 
Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. W tym celu student zobowiązany jest skierować podanie do 
zastępcy dyrektora ds. studenckich o zmianę przedmiotu opcyjnego. W sytuacji gdy w grupie, do której 
chciałby dołączyć student, nie został przekroczony limit, student otrzymuje na swoje podanie 
pozytywną odpowiedź i może uczęszczać na wybrane zajęcia.  

Na studiach stacjonarnych zajęcia planuje się w godzinach 8:30-20:30, z zachowaniem przerw 
pomiędzy nimi, uwzględniających również przemieszczanie się pomiędzy budynkami Wydziału 
Filologicznego. Zajęcia są planowane w zdecydowanej większości w kilkugodzinnych blokach 
i uwzględniają przerwy regeneracyjne. 

 Na studiach niestacjonarnych zajęcia planowane są w godzinach 8:00-20:15, z zachowaniem przerw 
pomiędzy nimi, z jedną przerwą dłuższą, tzw. obiadową, w godzinach 15:05-15:30. 

Kalendarz zajęć uwzględnia wskazane w organizacji roku okresy sesji egzaminacyjnych, pozwalające 
studentom na uzgodnienie terminów poszczególnych egzaminów wymaganych programem studiów. 
Liczba przewidzianych egzaminów jest zgodna ze wskazaną w regulaminie studiów (do 5 w sesji, do 
8  w roku akademickim). Egzaminy poprawkowe odbywają się w sesji poprawkowej określonej 
w organizacji roku akademickiego, chyba że studenci, po uzyskaniu zgody egzaminatora, wnioskują 
inaczej.  

Poprzez system USOS zapewnia się studentom szybką i wyczerpującą informację zwrotną o wynikach 
egzaminów i zaliczeń. W przypadku wątpliwości co do wystawionej oceny studenci mają prawo do 
reklamacji i możliwość wglądu do prac.  

Do kontynowania studiów niezbędne jest zaliczenie przedmiotów przewidzianych w programie 
studiów na dany semestr. Uchwała nr 9/2021 Rady Wydziału Filologicznego UWr (zal_I_2_6_4) 
stanowi, iż warunkowe kontynuowanie studiów w kolejnym semestrze jest możliwe w przypadku, 
kiedy w pierwszym semestrze studiów deficyt punktów ECTS wynosi nie więcej niż 6, a sumaryczny 
deficyt punktów ECTS w toku studiów został ustalony na poziomie 12. Studentowi, którego sumaryczny 
deficyt wynosi 13 punktów i więcej, nie przysługuje prawo do kontynuowania studiów w następnym 
semestrze (jest kierowany na powtarzanie semestru).  

 

 

7. Opis programu i organizacji praktyk 

 

Praktyki objęte programem studiów kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna regulowane są 
Zarządzeniem 31/2021 Rektora UWr (zal_I_2_7_1). W programie studiów I stopnia przewidziano 
praktyki obowiązkowe w wymiarze minimum 60 godzin. Student może odbyć praktyki w kilku 
instytucjach. Realizacja praktyk zaplanowana jest w programie na III rok studiów. Studenci zobowiązani 
są do złożenia właściwych dokumentów, potwierdzających odbycie praktyk, do końca V semestru, przy 
czym praktyka nie musi zostać odbyta w tymże semestrze. Starania o realizację praktyki, ze względu na 
specyfikę branży, student przeważnie podejmuje samodzielnie, ma także możliwość skorzystania 
z propozycji, które w danym semestrze przedstawi mu opiekun praktyk. Lista instytucji przyjmujących 
na praktyki jest zmienna i uzależniona od warunków rynkowych (w semestrze zimowym 2021/2022 
praktyki zaoferowały m.in. następujące instytucje: Nowe Dziennikarstwo, Portal internetowy dla 
kobiet urodaizdrowie.pl, Akademickie Radio UniRadio). Informacje o dostępnych ofertach praktyk, 
zamieszczane są na stronie Instytutu oraz udostępniane w pozostałych mediach wykorzystywanych 
przez jednostkę. 
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Zespół opiekunów praktyk (obecnie składa się on z czterech pracowników, w tym przewodniczącej) 
sprawuje nadzór nad organizacją i przebiegiem praktyk zawodowych. Jego działania obejmują 
informowanie studentów o terminach i warunkach odbywania praktyk podczas konsultacji, aktualizacji 
informacji na stronie Instytutu (w tym ofert praktyk), wspieranie studentów w przypadku problemów 
formalnych, weryfikację dokumentów oraz wpisanie oceny do systemu USOS. Sposób realizacji praktyk 
reguluje w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej ich regulamin (zal_I_2_7_2). Zgodnie 
z jego założeniami merytoryczne kryterium doboru miejsca praktyk stanowi możliwość zrealizowania 
wszystkich zakładanych dla praktyki zawodowej efektów uczenia się oraz zgodność wykonywanej pracy 
z programem studiowanego kierunku. Opiekun praktyk zatwierdza miejsce realizacji praktyk 
zaproponowane przez studenta. Organizatorem praktyk mogą być krajowe lub zagraniczne podmioty 
gospodarcze, instytucje medialne, jednostki administracji państwowej, jednostki administracji 
samorządowej, organizacje pozarządowe, placówki oświatowe, jednostki kultury, instytucje naukowo-
badawcze lub inne podmioty krajowe lub zagraniczne, jeżeli charakter odbywanych przez studenta 
praktyk będzie zgodny z programem studiowanego kierunku. Praktyki mogą odbywać się także 
w ramach programów Unii Europejskiej i wymian zagranicznych skierowanych do studentów. 

W trakcie realizacji praktyki student zobowiązany jest do dokumentowania wszystkich realizowanych 
zadań w dzienniku przebiegu praktyk. Podstawą zaliczenia praktyki jest jej realizacja w pełnym 
wymiarze oraz dostarczenie opiekunowi praktyk zawodowych wymaganego kompletu dokumentów 
potwierdzających wykonywanie obowiązków w zestawieniach czasowych. Decyzję o zaliczeniu praktyk 
zawodowych podejmuje ich opiekun, który w celu weryfikacji złożonej dokumentacji może 
skonsultować się z jednostką przyjmującą praktykanta, a także przeprowadzić rozmowę 
z praktykantem na temat przebiegu praktyki. Zaliczenie odbywa się poprzez wystawienie/wpisanie 
końcowej oceny. 

Dotychczas studenci dobrowolnie mogli wypełniać ankietę ewaluacyjną, w której mieli możliwość 
wypowiedzenia się na temat zrealizowanej praktyki. Ewaluacja przeprowadzane były z wykorzystaniem 
badania kwestionariuszowego (online). Wnioski otrzymane z przeprowadzonych badań stanowiły 
podstawę do poprawy organizacji praktyk, w tym ułatwieniu studentom wyboru/znalezienia instytucji 
przyjmującej. Na koniec roku akademickiego 2020/2021 zostały przeprowadzone badania dotyczące 
oceny miejsc, w których studenci odbyli praktyki zawodowe, a także oceny skuteczności praktyk jako 
uzupełniającej formy kształcenia. Raport z badań stanowi zal_I_2_7_3. Od bieżącego roku 
akademickiego wypełnienie zmodyfikowanej ankiety ewaluacyjne jest obligatoryjne, co zagwarantuje 
objęcie badaniem wszystkich miejsc, w których studenci odbywali praktyki.  

Dodatkowo opiekun praktyk po zakończeniu V semestru kontaktuje się z wybranymi, losowo 
wybranymi instytucjami w celu potwierdzenia odbycia praktyk przez studenta, zakresu wykonanej 
pracy, a także uzyskania oceny współpracy z praktykantem. 

W Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej możliwe jest zaliczenie praktyk zawodowych na 
podstawie innych aktywności (w tym stażu, pracy zarobkowej), co jest zresztą praktykowane także na 
innych kierunkach Uniwersytetu Wrocławskiego. Warunkiem koniecznym do uznania takiej aktywności 
jest umowa, godzinowy wymiar pracy, udokumentowany zakres wykonywanych zadań (zgodny 
z programem studiów i przewidzianymi dla praktyk efektami uczenia się), uzyskanie potwierdzenia 
zaplanowanych dla przedmiotu efektów uczenia się. Dodatkowo na posiedzeniu organu kolegialnego 
uczelni – Senackiej Komisji Nauczania UWr w dniu 8.09.2021 r. podjęto decyzję o powołaniu komisji 
ds. opracowania aktów prawnych uczelni regulujących zasady potwierdzania efektów uczenia się oraz 
zasad weryfikacji praktyk zawodowych dla osób składających zaświadczenia o pracy poza uczelnią. 
Wyżej wymienione komisje zostały powołane Zarządzeniem Nr 148/2021 Rektora Uniwersytetu 
Wrocławskiego z dnia 29 września 2021 r. w sprawie powołania w Uniwersytecie Wrocławskim Komisji 
ds. opracowania zasad organizacji praktyk studenckich (zal_ I_2_7_4) oraz Zarządzeniem Nr 149/2021 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 września 2021 r. w sprawie powołania w Uniwersytecie 
Wrocławskim Komisji ds. opracowania regulaminu potwierdzania efektów uczenia się (zal_I_2_7_5). 
Zadaniem komisji jest: (1) wprowadzenie zmian do Zarządzenia Nr 31/2021 Rektora Uniwersytetu 
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Wrocławskiego z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie organizacji praktyk przewidzianych w programach 
studiów w Uniwersytecie Wrocławskim (zal_I_2_7_1), w szczególności dotyczących sformułowania 
właściwych metod weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się przewidzianych dla praktyk, przez osobę 
składającą zaświadczenie o pracy poza uczelnią; (2) opracowanie regulaminu potwierdzania efektów 
uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów, osobom ubiegającym się o 
przyjęcie na studia na określonym kierunku, poziomie i profilu na podstawie art. 71 ustawy Prawo o 
szkolnictwie wyższym i nauce. Wyżej wymienione akty prawne zostaną przedstawione do 
zatwierdzenia odpowiednio Rektorowi UWr oraz Senatowi UWr najpóźniej do końca semestru 
zimowego roku akademickiego 2021/2022, z wprowadzeniem ich od roku akademickiego 2022/2023. 

Celem praktyk jest kompleksowe przygotowanie studentów do pracy w firmach/instytucjach, których 
zakres funkcjonowania pokrywa się z programem studiów. Mają one na celu umożliwienie studentom 
praktycznego zastosowania nabytej podczas studiów wiedzy, zapoznanie ze sposobami organizacji 
i przebiegu pracy w danej instytucji, ocenę swoich umiejętności w konfrontacji z rynkiem pracy, 
nawiązanie kontaktów zawodowych, rozwijanie umiejętności pracy w grupie oraz efektywnego 
zarządzania czasem. Studenci podczas praktyk zobowiązani są do podjęcia pracy w jednostkach 
organizacyjnych zajmujących się dziennikarstwem i komunikacją społeczną. 

Studenci mogą odbywać praktyki w różnych instytucjach, w tym w mediach tradycyjnych, mediach 
elektronicznych, wydawnictwach, agencjach Public Relations, biurach rzeczników prasowych, 
jednostkach samorządowych, rządowych, kulturalnych, a także wszelkich innych 
instytucjach/przedsiębiorstwach, przy uwzględnieniu zgodności wykonywanej pracy z programem 
studiowanego kierunku. Studenci zobowiązani są do skonsultowania z opiekunem praktyk wybranej 
instytucji. Praktyka zawodowa może zostać także zrealizowana w postaci aktywnego uczestnictwa 
w kołach naukowych, stowarzyszeniach i fundacjach.  

Przykłady instytucji, w których studenci kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna realizują 
praktyki: Radio Wrocław, Radio Łódź, Akademickie Radio Luz, Akademickie Radio UniRadio, „Gazeta 
Wyborcza”, „Życie Rawicza”, RMF FM, Telewizja Echo24, Centrum Technologii Audiowizualnych, 
Volleyworld – Świat męskiej siatkówki, Śląsk Wrocław Basketball, Portal Kocham Wrocław, 
Wydawnictwo Słowo Polskie, Instytut Dyskursu i Dialogu, Fundacja Tiff Collective, Fundacja Ukraina, 
Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Komenda Wojewódzka Policji w Opolu. Studenci realizują praktyki 
także w ramach działalności w kołach naukowych istniejących w Instytucie Dziennikarstwa 
i Komunikacji Społecznej: Kompetencja i Kultura, Touchpoint, Kreatura. 

 

Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 2: 

Zgodnie z Komunikatem 64/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w semestrze zimowym roku 
akademickiego 2021/2022 kształcenie na studiach pierwszego i drugiego stopnia odbywa się w formie 
kształcenia stacjonarnego z elementami zdalnego nauczania. Na kierunku dziennikarstwo 
i komunikacja społeczna skutkuje to zdalną realizacją wszystkich wykładów oraz stacjonarną realizacją 
pozostałych zajęć. W wyjątkowych sytuacjach zdalnie realizowane są pojedyncze zajęcia niewykładowe 
(np. na studiach niestacjonarnych w sytuacji niewielkiej liczby wykładów podczas konkretnego zjazdu 
dokładane są pojedyncze zajęcia ćwiczeniowe realizowane w tym dniu zdalnie; takie rozwiązanie 
pozwala na realizację programu w czasie zaplanowanych na semestr zjazdów).  
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Kryterium 3. Przyjęcie na studia, weryfikacja osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się, 
zaliczanie poszczególnych semestrów i lat oraz dyplomowanie 

 
 

1. Wymagania stawiane kandydatom, warunki rekrutacji na studia oraz kryteria kwalifikacji 
kandydatów na każdy z poziomów studiów 
 

Zasady rekrutacji na studia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna zostały sformułowane 
w sposób pozwalający kandydatom na dokonanie trafnego wyboru kierunku studiów. Są one ogłaszane 
z odpowiednim wyprzedzeniem, aby kandydaci mogli wcześniej się z nimi zapoznać i wybrać na 
egzamin maturalny te przedmioty, które dadzą szansę na przyjęcie na studia na wybranym kierunku.  

  

Proces opracowywania zasad przyjęcia na studia  

Zasady rekrutacji na dziennikarstwo i komunikację społeczną przechodzą wielostopniowy proces 
opiniowania i akceptacji. Jego początek jest w Instytucie, gdzie dyrekcja opiniuje i przygotowuje zasady, 
które będą obowiązywały na kolejny rok akademicki. Są one przygotowywane na dwa lata wcześniej, 
aby kandydaci na studia mogli się z nimi odpowiednio wcześniej zapoznać. Ocena minionej rekrutacji 
jest dokonywana już po jej zakończeniu w formie sprawozdań przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. 
Sprawozdania są przekazywane do Dziekanatu wraz z dokumentami porekrutacyjnymi oraz do Działu 
Nauczania i Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Dodatkowo na pierwszym zebraniu pracowników 
Instytutu w danym roku akademickim są wymieniane uwagi i spostrzeżenia dotyczące minionej 
rekrutacji.  

Dyrekcja Instytutu przekazuje propozycje zasad rekrutacji Dziekanowi, który przedstawia je Radzie 
Wydziału Filologicznego. Na posiedzeniu Rady odbywa się dyskusja i głosowanie nad zasadami 
rekrutacyjnymi dla wszystkich kierunków, które są prowadzone na Wydziale Filologicznym.  

Kolejnym etapem oceny i akceptacji zasad rekrutacji są prace w senackiej Komisji Nauczania, gdzie są 
one opiniowane i przekazywane pod obrady Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego. Senat podejmuje 
uchwały rekrutacyjne na rok wcześniej, zanim zaczną obowiązywać.  

Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podejmuje dwie główne uchwały rekrutacyjne: jedną dotyczącą 
obywateli polskich, drugą – cudzoziemców. Zasady rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 zostały 
uchwalone 24 czerwca 2020 (Uchwała nr 92/2020 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie 
zasad i trybu rekrutacji obywateli polskich na studia w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się 
w roku akademickim 2021/2022 – załącznik zal_I_3_1_1; Uchwała nr 93/2020 Senatu Uniwersytetu 
Wrocławskiego w sprawie zasad i trybu rekrutacji cudzoziemców na studia w Uniwersytecie 
Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2021/2022 – załącznik zal_I_3_1_2). Uchwały te 
są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. Zasady rekrutacji na rok akademicki 2022/2023 
zostały opisane w Uchwałach nr 104/2021 i 105/2021 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 
(zal_I_3_1_2_a; zal_I_3_1_2_b). 

Ogólnodostępne informacje o zasadach rekrutacyjnych są dostępne w rekrutacyjnym serwisie 
informacyjnym Uniwersytetu Wrocławskiego na stronie rekrutacja.uni.wroc.pl. Na niej znajduje się 
pełna informacja o rekrutacji na studia w Uniwersytecie Wrocławskim, nie tylko same zasady, ale 
również charakterystyki kierunków, harmonogram, limity przyjęć, opłaty, kontakt z komisjami 
rekrutacyjnymi. Oprócz strony internetowej kandydaci mogą korzystać z bieżących informacji na 
portalach społecznościowych.  

Kwestie organizacyjne rekrutacji reguluje Zarządzenie nr 65/2021 Rektora Uniwersytetu 
Wrocławskiego z 14 maja 2021 w sprawie wprowadzenia Procedury rejestracji w systemie 
Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), oraz organizacji procesu rekrutacji na I rok studiów 
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pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie 
Wrocławskim, rozpoczynające się w roku akademickim 2021/2022 (Załącznik zal_I_3_1_3).  

Kandydaci na studia w Uniwersytecie Wrocławskim muszą zarejestrować się w systemie Internetowej 
Rejestracji Kandydatów, w którym wprowadzają swoje dane osobowe oraz wybierają kierunki 
rekrutacji, w tym dziennikarstwo i komunikację społeczną. W IRK znajdują się także informacje 
o zasadach rekrutacji.  

Rekrutację na dziennikarstwo i komunikację społeczną przeprowadza Wydziałowa Komisja 
Rekrutacyjna, którą powołuje Dziekan Wydziału Filologicznego. Do zadań komisji należy:  

1. przyjmowanie i sprawdzanie kompletności dokumentów kandydatów;  
2. zawiadomienie kandydatów o terminie i miejscu postępowania rekrutacyjnego;  
3. przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego;  
4. przygotowanie propozycji tematów i testów dla postępowania rekrutacyjnego;  
5. podawanie do wiadomości kandydatom wyników każdego etapu postępowania 

rekrutacyjnego;  
6. powiadomienie kandydatów o przyjęciu lub - w formie decyzji - o nieprzyjęciu na studia;  
7. opiniowanie odwołań do Rektora;  
8. sporządzanie dokumentacji z rekrutacji (listy przyjętych, protokoły indywidualne, listy 

rankingowe, sprawozdania opisowe);  
9. rozpatrywanie wniosków o przywróceniu terminu do złożenia dokumentów;  
10. odsyłanie dokumentów kandydatom nieprzyjętym na studia (za potwierdzeniem odbioru).  

 

Przewodniczący Komisji podpisuje decyzje o nieprzyjęciu na studia. Kandydaci przyjęci otrzymują 
informację o przyjęciu na swoje konto w systemie IRK.  

  

Szczegółowe zasady rekrutacji na studia I stopnia stacjonarne dziennikarstwa i komunikacji 
społecznej  

  

Rekrutacja obywateli polskich z tzw. nową maturą (z lat 2005-2021)  

 

W rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia dziennikarstwa i komunikacji społecznej brane były pod 
uwagę wyniki maturalne z przedmiotów wymienionych w tabeli:  

Przedmiot  Współczynnik dla 
poziomu 
podstawowego  

Współczynnik 
dla poziomu 
rozszerzonego  

Język polski  0,5  1  

Przedmiot  

(jeden do wyboru)  

historia, historia sztuki, geografia, 
wiedza o społeczeństwie, matematyka, 
biologia, chemia, fizyka, filozofia  

0,5  1  

Język obcy nowożytny  

(pisemny)  

dowolny  0,5  1  
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Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako uzyskany procent, pomnożony był przez odpowiedni 
współczynnik zawarty w tabeli. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, 
pod uwagę brano wynik korzystniejszy. Listę rankingową tworzono na podstawie sumy uzyskanych 
punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych egzaminów, otrzymał za ten 
egzamin 0 punktów, ale mógł przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.  

  

Rekrutacja obywateli polskich z tzw. starą maturą (zdawaną do roku 2004)  

Kandydaci legitymujący się starą maturą byli przyjmowani na studia na podstawie rankingu sumy ocen 
z dwóch dowolnych pisemnych przedmiotów zdawanych na egzaminie dojrzałości w ramach 
ustalonego limitu przyjęć.  

Oceny przeliczane były na punkty rekrutacyjne:  

 Skala 2-5: ocena dostateczna – 3 pkt.; ocena dobra – 4 pkt.; ocena bardzo dobra – 5 pkt.;  

 Skala 1-6: ocena mierna – 2, 6 pkt.; ocena dostateczna – 3,2 pkt.; ocena dobra – 3,8 pkt.; ocena 
bardzo dobra – 4,4 pkt.; ocena celująca – 5 pkt.  

  

Rekrutacja obywateli polskich z maturą międzynarodową  

Kandydaci posiadający dyplom IB przyjmowani są na studia w ramach postępowania rekrutacyjnego 
dla kandydatów legitymujących się tzw. nową maturą i dla potrzeb rankingu otrzymują 
punkty rekrutacyjne w liczbie równej maksymalnej liczbie punktów przewidzianych w rekrutacji na 
dany kierunek studiów (N) pomnożonej przez względną liczbę punktów uzyskanych na dyplomie 
IB i podzielonej przez 45. Punkty rekrutacyjne = (N x liczba punktów na dyplomie IB)/45.  

  

Rekrutacja obywateli polskich z maturą zagraniczną  

Kandydaci legitymujący się maturą zagraniczną byli przyjmowani na studia na podstawie załączonego 
w systemie IRK dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów w kraju wydania.  

  

Rekrutacja obywateli polskich z maturą dwujęzyczną  

Kandydat, który zdał maturę dwujęzyczną z języka obcego, otrzymuje w celu obliczenia punktów 
rekrutacyjnych maksymalną liczbę punktów za poziom podstawowy z języka obcego (100%), 
pomnożoną przez odpowiedni współczynnik określony w zasadach rekrutacji.  

Wynik egzaminu z języka obcego zdanego na poziomie dwujęzycznym był przeliczany na wynik 
egzaminu z języka obcego na poziomie rozszerzonym pomnożony przez 4/3 i zaokrąglony do pełnego 
procenta, a następnie mnożony przez odpowiedni współczynnik określony w zasadach rekrutacji.  

 

Rekrutacja cudzoziemców  

Cudzoziemcy, którzy byli rekrutowani na studia stacjonarne I stopnia dziennikarstwa i komunikacji 
społecznej, musieli przejść przez rozmowę kwalifikacyjną sprawdzającą znajomość podstaw wiedzy 
o mediach, Polsce i świecie współczesnym. Rozmowa była punktowana w skali 0-5 punktów. Za wynik 
pozytywny uznawano uzyskanie minimum 3 punktów.  

  

 



Profil Ogólnoakademicki | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 38 

 

 

Rekrutacja finalistów i laureatów olimpiad przedmiotowych  

Na studia stacjonarne I stopnia dziennikarstwa i komunikacji społecznej przyjmowano także 
kandydatów, który byli laureatami lub finalistami olimpiad przedmiotowych. Zasady ich rekrutacji są 
ujęte w Uchwale nr 42/2018 Senatu UWr (zal_I_3_1_4). Są w niej wymienione trzy olimpiady: 
Olimpiada Wiedzy o Mediach (2 miejsca dla laureatów z najwyższą punktacją uzyskaną w III etapie 
olimpiady), Olimpiada Literatury i Języka Polskiego (laureaci i finaliści) oraz Olimpiada Wiedzy o Polsce 
i Świecie Współczesnym (laureaci i finaliści). Są to olimpiady, w których uczestnicy wykazują się wiedzą 
i umiejętnościami zbieżnymi z wymaganiami stawianymi kandydatom na studia dziennikarskie. 
W rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 przyjęto 2 takie osoby.  

  

Szczegółowe zasady rekrutacji na studia I stopnia niestacjonarne dziennikarstwa i komunikacji 
społecznej  

  

Zasady rekrutacji na zaoczne studia I stopnia dziennikarstwa i komunikacji społecznej są takie same jak 
na studia w trybie stacjonarnym.  

  

  

Szczegółowe zasady rekrutacji na studia II stopnia stacjonarne dziennikarstwa i komunikacji 
społecznej  

  

Rekrutacja obywateli polskich z dyplomem polskim  

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego lub drugiego 
stopnia kierunków z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych. Ubiegający się 
o przyjęcie obowiązkowo przedkładają pisemny projekt pracy badawczej zawierający:  

1. sformułowanie i uzasadnienie problemu badawczego (czyli pytanie, na które kandydat 
szuka odpowiedzi) oraz osadzenie go w kontekście współczesnych badań,  

2. zarys podstaw teoretycznych pracy,  
3. wstępne sformułowanie tezy i wnioski (wnioskiem nie może być stwierdzenie oczywiste ani 

argument, który został wcześniej udowodniony),  
4. szczegółowe pytania, na które kandydat będzie szukał odpowiedzi w planowanej pracy 

badawczej,  
5. bibliografię (spis literatury) odnoszącą się do problematyki pracy badawczej (co najmniej 

10 pozycji).  

Objętość projektu nie może przekroczyć dwóch stron wydruku komputerowego (czcionka 12, interlinia 
1,5).  

O miejscu na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskanych za:  

1. obowiązkowo przedkładany projekt pracy badawczej (0–10 punktów);  

2. oceny z dyplomu licencjackiego/magisterskiego (1–5 punktów – liczba punktów odpowiada 

ocenie na dyplomie, kandydaci z oceną na dyplomie powyżej 5,0 uzyskują 5 punktów).  

3,0–1 pkt.  

3,5–2 pkt.  

4,0–3 pkt.  

4,5–4 pkt.  
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5,0–5 pkt.  

3. średniej ze studiów licencjackich/magisterskich (liczba punktów odpowiada średniej, kandydaci 

ze średnią powyżej 5,0 uzyskują 5 punktów).  

3,0–3,49 – 1 pkt.  
3,5–3,99 – 2 pkt.  
4,0–4,49 – 3 pkt.  
4,5–5,0 – 5 pkt.  

 
Przyjęte były osoby z najwyższą punktacją w ramach ustalonego limitu przyjęć. Kandydaci na 
studia drugiego stopnia kwestionujący ocenę z projektu mieli prawo wglądu do oceny w terminie 7 dni 
od dnia ogłoszenia wyników.  

  

Rekrutacja obywateli polskich z dyplomem zagranicznym  

Kandydaci na studia stacjonarne II stopnia byli rekrutowani poprzez rozmowę kwalifikacyjną 
sprawdzającą znajomość podstaw wiedzy o mediach, Polsce i świecie współczesnym. Rozmowa była 
punktowana w skali 0-5 punktów. Za wynik pozytywny uznawano uzyskanie minimum 3 punktów.  

  

Rekrutacja cudzoziemców  

Cudzoziemcy, którzy kandydowali na studia II stopnia byli rekrutowani poprzez 
rozmowę kwalifikacyjną sprawdzającą znajomość podstaw wiedzy o mediach, Polsce i świecie 
współczesnym. Była ona punktowana w skali 0-5 punktów. Za wynik pozytywny uznawano uzyskanie 
minimum 3 punktów.  

  

Szczegółowe zasady rekrutacji na studia II stopnia zaoczne dziennikarstwa i komunikacji społecznej  

  

Rekrutacja obywateli polskich z dyplomem polskim  

O przyjęcie na studia mogli ubiegać się absolwenci pierwszego i drugiego stopnia dowolnego kierunku 
studiów. O miejscu na liście rankingowej decydowała średnia dwóch zmiennych: oceny na dyplomie 
studiów pierwszego lub drugiego stopnia oraz średniej ze studiów pierwszego lub drugiego stopnia. 
Przyjęte były osoby z najwyższą wyliczoną średnią w ramach ustalonego limitu przyjęć.  

  

Rekrutacja obywateli polskich z dyplomem zagranicznym  

Rekrutacja tej kategorii kandydatów odbywała się w taki sam sposób, jak w przypadku rekrutacji na 
studia stacjonarne.  

  

Rekrutacja cudzoziemców  

Rekrutacja tej kategorii kandydatów odbywała się w taki sam sposób, jak w przypadku rekrutacji na 
studia stacjonarne.  

 

Ocena zasad rekrutacji  

Zasady rekrutacji na studia dziennikarskie podlegają corocznej analizie, jednak nie są 
zmieniane. Oczekiwani są kandydaci interesujący się mediami i nauką o komunikacji. Kryteria rekrutacji 
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spełniają swoje podstawowe zadanie, czyli rekrutację kandydatów, którzy mają podstawy wiedzy 
wymaganej do rozpoczęcia studiów na tym kierunku. Wiedza ta oscyluje wokół przedmiotów 
humanistycznych oraz nauki o mediach oraz Polsce i świecie współczesnym. Wskazane w rekrutacji 
przedmioty są zgodne z wymaganiami stawianymi na tym kierunku.  

  

Wyniki rekrutacji w roku akademickim 2021/2022  

Od lat studia dziennikarskie w Uniwersytecie Wrocławskim cieszą się dużą popularnością. W rekrutacji 
na pierwszy rok studiów stacjonarnych I stopnia w roku akademickim 2021/2022 brało udział 
1051 kandydatów (13,14 kandydatów na jedno miejsce). Tak wysoka liczba kandydatów sytuuje ten 
kierunek wśród najczęściej wybieranych w całym Uniwersytecie Wrocławskim. Dziennikarstwo 
i komunikacja społeczna jest na 6. miejscu w rankingu popularności według liczby kandydatów oraz 
na 5. miejscu według liczby kandydatów na 1 miejsce.  

Według stanu na 1 października 2021 w roku akademickim 2021/2022 przyjęto na studia stacjonarne 
I stopnia 69 osób, na zaoczne I stopnia 78 osób, na stacjonarne II stopnia 82 osoby oraz na zaoczne 
II stopnia 19 osób.  

Maksymalną liczba punktów do zdobycia przez kandydatów na studia stacjonarne I stopnia 
dziennikarstwa i komunikacji społecznej wynosiła 300 punktów. Aby zostać przyjętym należało uzyskać 
co najmniej 212 punktów.  

Sposób prowadzenia rekrutacji, praca Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej zapewniają kandydatom 
równość i bezstronność w przebiegu całego procesu. Miernikiem tego jest procedura odwoławcza, 
którą może wszcząć każdy kandydat. Podstawowym kryterium do odwołania się do Rektora od 
decyzji WKR jest wskazanie uchybień w pracy komisji rekrutacyjnej. W rekrutacji na rok akademicki 
2021/2022 było tylko jedno odwołanie, które Uczelniana Komisja Rekrutacyjna zaopiniowała 
negatywnie i taka też była ostateczna decyzja.  

W bieżącym roku akademickim zaobserwowano znaczną liczbę rezygnacji ze studiów dziennikarskich. 
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przyjęła 83 osoby. Jeszcze przed rozpoczęciem zajęć zrezygnowało 
14 osób. Należy jednak zaznaczyć, że przy tak dużej liczbie kandydatów osoby te miały bardzo dobrą 
punktację, która wynikała z bardzo dobrych wyników maturalnych. Zwykle tacy kandydaci starają się 
o przyjęcie na studia w kilku uczelniach i mogą później wybrać tę uczelnię i kierunek, który im bardziej 
odpowiada. Analiza dostępnych w Internetowej Rejestracji Kandydatów danych wskazuje, że spośród 
tych 14 osób 3 wybrały komunikację wizerunkową, czyli kierunek prowadzony w Instytucie 
Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWr.  

Tendencja rezygnacji nieco się powiększyła, gdy weźmiemy pod uwagę osoby, które nie podjęły 
studiów, a na pierwszym roku studiów licencjackich stacjonarnych jest takich osób 16. We 
wcześniejszych latach także były sytuacje osób, które rezygnowały ze studiów 
dziennikarskich, jednak były to przypadki nieliczne. Sytuacja ta jest dość niepokojąca i będzie 
przedmiotem szczegółowych analiz.  

Na studia zaoczne I stopnia przyjęto w obecnym roku akademickim 78 osób, zaś na studia zaoczne II 
stopnia 19 osób. Liczby kandydatów przyjętych w tym roku akademickim zasadniczo nie różnią się od 
liczb kandydatów przyjętych w roku ubiegłym.  

  

Rekrutacja w trybie potwierdzania efektów uczenia się poza systemem studiów  

W rekrutacji na dziennikarstwo i komunikacje społeczną nie przewiduje się trybu potwierdzania 
efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów. Ten tryb rekrutacji nie jest w ogóle ujęty w 
rekrutacji na Uniwersytecie Wrocławskim, aczkolwiek w roku 2017 jeszcze taka procedura była 
przewidywana, jednak zrezygnowano z niej na całej uczelni, bo nie było nią zainteresowania.  
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W związku z rekomendacjami Polskiej Komisji Akredytacyjnej w 2021 r. na Uniwersytecie Wrocławskim 
podjęto prace nad określeniem zasad, warunków i trybu potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych 
w procesie uczenia się poza systemem studiów. Na posiedzeniu Senackiej Komisji Nauczania UWr 
w dniu 8 września 2021 r. podjęto decyzję o wprowadzeniu regulaminu potwierdzania efektów uczenia 
się uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów osobom ubiegającym się o przyjęcie na 
studia na określonym kierunku, poziomie i profilu. Zarządzeniem nr 149/2021 Rektora Uniwersytetu 
Wrocławskiego z dnia 29 września 2021 r. w sprawie powołania w Uniwersytecie Wrocławskim Komisji 
ds. opracowania regulaminu potwierdzania efektów uczenia się (zal_I_3_1_5) powołano komisję, która 
zajmie się wypracowaniem regulaminu. Wewnętrzne akty normatywne w tym zakresie zostaną 
przedstawione do zatwierdzenia JM Rektorowi UWr oraz Senatowi UWr najpóźniej do końca semestru 
zimowego roku akademickiego 2021/2022 z wprowadzeniem ich od roku akademickiego 2022/2023. 

 

Przyjęcia na studia w ramach procedury przeniesienia z innej uczelni w tym uczelni zagranicznej  

Regulamin studiów (zal_I_3_1_6) reguluje kwestie przeniesienia studentów z innej uczelni na studia 
dziennikarskie. Mogą oni starać się o przeniesienia zarówno na studia stacjonarne, jak i zaoczne. 
Decyzję w sprawie przeniesienia podejmuje Dziekan. Student powinien ukończyć co najmniej 
2 semestry studiów (dotyczy studiów licencjackich) lub co najmniej pierwszy semestr (dotyczy studiów 
magisterskich) na swojej uczelni macierzystej. Zmiana uczelni po zaliczenie tylko jednego semestru 
studiów licencjackich jest możliwa tylko w sytuacjach wyjątkowych.  

Decyzja Dziekana jest podejmowana na podstawie zaopiniowanego przez władze Instytutu podania 
oraz wykazu różnic programowych. W przypadku przeniesienia na studia 
stacjonarne I stopnia stosowane jest kryterium średniej ocen uzyskanych podczas studiów w uczelni 
macierzystej. W roku bieżącym średnią tę określono na 4,8. Stosowanie tego kryterium jest 
uzasadnione dużą popularnością studiów stacjonarnych na tym kierunku i koniecznością uzyskania 
przez kandydatów wysokiej punktacji do przyjęcia na I rok. Decyzja w sprawie przeniesienia na studia 
dziennikarskie zaoczne jest podejmowana na podstawie złożonych dokumentów i opinii Dyrekcji 
Instytutu.  

  

Zaliczanie semestrów  

Okresem zaliczeniowym w Wydziale Filologicznym jest semestr. Studenci mają obowiązek zaliczyć 
wszystkie przedmioty realizowane w danym semestrze i uzyskać 30 punktów ECTS. Mogą uzyskać wpis 
warunkowy na wyższy semestr, jeśli uzyskali co najmniej 24 punkty ECTS w semestrze. Nie mogą jednak 
przekroczyć sumarycznego deficytu 14 punktów ECTS (łącznie ze wszystkich poprzednich semestrów).  

Studenci mają prawo do Indywidualnej organizacji studiów (zaliczanie przedmiotów w formie 
eksternistycznej). Podstawą do tego trybu zaliczenia jest §4 ust. 12 Regulaminu studiów (zal_I_3_1_6) 
oraz Uchwała 259/2017 Rady Wydziału Filologicznego z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie formy, 
trybu i organizacji toku studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych na Wydziale 
Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego (zal_I_3_1_7).  

  

Zasady i procedury dyplomowania  

Szczegółowe zasady dyplomowania ujęte są w Rozdziale IX Regulaminu studiów (zal_I_3_1_5) oraz 
Zarządzeniu nr 42/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 marca 2021 
w sprawie Procedury dyplomowania, sprawdzania prac dyplomowych z wykorzystaniem Archiwum 
Prac Dyplomowych (APD) i przekazywania prac do repozytorium pisemnych prac 
dyplomowych (zal_I_3_1_8).  
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Po uzyskaniu absolutorium na studiach pierwszego lub drugiego stopnia studenci przystępują do 
egzaminu dyplomowego. Procedura dyplomowania została skonstruowana w sposób klarowny oraz 
umożliwiający skuteczną weryfikacje osiągniętych w trakcie studiów efektów uczenia się.  

Pracę licencjacką lub magisterską studenci przygotowują pod kierunkiem promotora: profesora, 
doktora habilitowanego lub doktora. Promotorem prac magisterskich zasadniczo są samodzielni 
pracownicy naukowi. Promotorem może być jednak także pracownik z tytułem doktora, posiadający 
szczególne osiągnięcia naukowe.  

Tematy prac licencjackich i magisterskich są każdorazowo zatwierdzane przez Radę Instytutu 
i    publikowane na stronie instytutowej (https://dziennikarstwo.uni.wroc.pl/studia/egzaminy-
dyplomowe/tematy-prac-dyplomowych/). W przypadku prac licencjackich następuje to nie później niż 
jeden semestr przed zakończeniem studiów, zaś w przypadku prac magisterskich – dwa semestry.  

§43 ust. 5 Regulaminu studiów mówi, że „Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem 
określonego zagadnienia naukowego, artystycznego lub praktycznego, albo dokonaniem technicznym 
lub artystycznym, prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane z danym kierunkiem, 
poziomem i profilem studiów oraz umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania. Pracę 
dyplomową może stanowić w szczególności praca pisemna, opublikowany artykuł, praca projektowa, 
w tym projekt i wykonanie programu lub systemu komputerowego”.  

Na dziennikarstwie i komunikacji społecznej powstają przede wszystkim prace w formie samodzielnego 
opracowania zagadnień naukowych.  

W trosce o wysoką jakość prac dyplomowych przygotowywanych w Instytucie Dziennikarstwa 
i Komunikacji Społecznej na stronie instytutowej zamieszczone są najważniejsze informacje pomocne 
studentom w redakcji: Instrukcja dla autorów prac dyplomowych (zal_I_3_1_9); Wzorzec strony 
tytułowej (zal_I_3_1_10). Inne materiały pomocowe dotyczą ukończenia studiów: przewodniki 
po systemie APD (System APD «przewodnik w języku polskim» - Załącznik I_3_1_11; System 
APD «infografika» - Załącznik I_3_1_12; Alternatywny przewodnik dyplomanta - Załącznik I_3_1_13). 

Szczegółowe procedury dyplomowania zawiera Zarządzenie nr 42/2021 Rektora Uniwersytetu 
Wrocławskiego z dnia 30 marca 2021 w sprawie Procedury dyplomowania, sprawdzania prac 
dyplomowych w systemie antyplagiatowym, archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem 
systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) i przekazywania prac do Repozytorium pisemnych 
prac dyplomowych (zal_I_3_1_8). Na Wydziale Filologicznym dyplomowanie uszczegóławia Komunikat 
nr 3/2021 Dziekana Wydziału Filologicznego z dnia 28 kwietnia 2021 w sprawie zasad składania 
i   archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych 
(APD) (zal_I_2_1_6) oraz Uchwała Rady Wydziału Filologicznego z dnia 21 września 2021 roku 
w  sprawie szczegółowych warunków ukończenia studiów I i II stopnia oraz prac i egzaminów 
dyplomowych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego (zal_I_2_1_7). 

Procedurę dyplomowania rozpoczyna promotor, który na 5 tygodni przed planowaną obroną doręcza 
do dziekanatu zgłoszenie obrony pracy dyplomowej. Pracownik dziekanatu rejestruje obronę 
w systemie APD. Po rejestracji student wprowadza informacje o pracy i samą pracę do systemu. 
W  następnym kroku promotor kieruje pracę do sprawdzenia Jednolitym Systemem Antyplagiatowym 
(JSA).  

Promotor po otrzymaniu wyniku kontroli antyplagiatowej ocenia raport podobieństwa wygenerowany 
z JSA, a następnie zatwierdza prace w systemie APD, jeśli nie występują przesłanki wskazujące, że praca 
została napisana z naruszeniem praw autorskich, oraz składa elektroniczne oświadczenie 
o dopuszczeniu pracy dyplomowej do obrony. Po dopuszczeniu pracy do obrony promotor i recenzent 
wypełniają formularze recenzji pracy.  

W skład komisji egzaminacyjnej wchodzi przewodniczący, promotor i recenzent. Przewodniczącym jest 
zawsze samodzielny pracownik naukowy. Samodzielnym pracownikiem naukowym jest także w komisji 
promotor lub recenzent pracy dyplomowej. W recenzjach promotor i recenzent oceniają:  
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 Czy treść pracy odpowiada tematowi określonemu w tytule?  
 Układ pracy, strukturę podziału treści, kolejność rozdziałów, kompletność tez itp.;  
 Merytoryczny aspekt pracy dyplomowej;  
 Czy i w jakim zakresie praca stanowi nowe ujęcie?  
 Charakterystykę doboru źródeł;  
 Formalną stronę pracy (poprawność języka, opanowanie techniki pisania pracy, spis rzeczy, 

odsyłacze).  
 

Proponują sposób wykorzystania pracy (publikacja, udostępnienie instytucjom, materiały 
źródłowe) oraz ją oceniają.  

Studenci zdają egzamin przed komisją, w skład której wchodzi przewodniczący, promotor 
i recenzent. Podczas egzaminu zadawane są co najmniej trzy pytania, z których jedno dotyczy tematu 
pracy dyplomowej, dwa zaś z wybranego przez studenta zakresu tematycznego, spośród zakresów 
opublikowanych na stronie internetowej Instytutu.  

Odpowiedzi na pytania są oceniane w skali ocen obowiązującej w Uniwersytecie Wrocławskim.  

  

Protokół egzaminu dyplomowego zawiera:  

1) tytuł pracy dyplomowej;  

2) ocenę pracy dyplomowej;  

3) datę egzaminu;  

4) imię (imiona) i nazwisko studenta;  

5) numer albumu;  

6) imiona i nazwiska, podpisy oraz tytuły naukowe, stopnie naukowe lub tytuły zawodowe 

członków komisji przeprowadzającej egzamin dyplomowy;  

7) treść zadanych pytań i uzyskane oceny;  

8) średnią ocen uzyskaną w okresie studiów;  

9) ocenę z egzaminu dyplomowego;  

10) ostateczny wynik studiów;  

11) uzyskany tytuł zawodowy.  

 

Ze względu na czas pandemii istnieje możliwość obrony zdalnej. Wprowadza ją Zarządzenie nr 16/2021 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 stycznia 2021 w sprawie warunków 
organizacji dydaktyki (zal_I_3_1_14). Na Wydziale Filologicznym szczegóły reguluje Komunikat 
nr 5/2021 Dziekana Wydziału Filologicznego z dnia 28 kwietnia 2021 w sprawie sposobów 
przeprowadzania egzaminów dyplomowych w formie zdalnej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu 
Wrocławskiego w terminie od 1 czerwca do 31 października 2021 (zal_I_3_1_15).  

 Zasady dyplomowania obowiązujące w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji społecznej pozwalają 
na wysoki stopień sprawdzenia osiągniętych przez studentów efektów uczenia się. Dotyczy to zarówno 
procesu przygotowania pracy dyplomowej jak i samego zakończenia studiów, czyli jej obrony.  

  

 

3.2. Standard jakości kształcenia  

 

Ogólne zasady weryfikacji i oceny osiągniętych przez studentów efektów uczelnia się oraz postępów 
w nauce zapewniają równe traktowanie wszystkich studentów uczestniczących w procesie kształcenia. 
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Szczegółowe zasady dla każdego przedmiotu są opublikowane w sylabusach, które są prezentowane 
studentom podczas pierwszych zajęć, a także w zamieszczone są w Uniwersyteckim Systemie Obsługi 
Studiów. Każdy prowadzący ma obowiązek w pierwszych dwóch tygodniach rozpoczętego semestru 
zapoznać studentów z zakresem tematycznym swojego przedmiotu, zasadami jego zaliczenia oraz 
sposobem oceniania.  

Wszystkie przedmioty zaliczane są na ocenę. Stosowana jest skala ocen obowiązująca w Uniwersytecie 
Wrocławskim. Sposoby weryfikacji osiągniętych efektów są różnorodne: kolokwia pisemne lub ustne, 
testy, projekty, eseje zaliczeniowe, prezentacje multimedialne. Wybór sposobu weryfikacji jest zależny 
od rodzaju weryfikowanych efektów. Wiedza jest najczęściej sprawdzana w formie kolokwiów czy 
prezentacji. Umiejętności są weryfikowane esejami czy projektami, zaś kompetencje 
społeczne pracami zespołowymi.  

W weryfikacji efektów uczenia się w procesie nauczania i uczenia się wykorzystywane są techniki 
komunikacji na odległość. Na szeroką skalę jest wykorzystywana aplikacja Teams. Z jej zastosowaniem 
odbywają się zajęcia w różnorodnej formie. Pozwala ona na spotkania przy włączonej kamerze, dzięki 
czemu można identyfikować osoby biorące udział w zajęciach oraz w różnych formach oceny 
osiągniętych efektów uczenia się. W Teamsach mogą być przeprowadzane egzaminy dyplomowe. 
W zaleceniach dotyczących egzaminu dyplomowego jest wskazanie, aby egzamin był nagrywany (pkt 
2 Komunikatu 5/2021 Dziekana Wydziału Filologicznego - zal_I_3_1_14), co pozwala na weryfikację 
sposobu jego przeprowadzenia. Po upływie wyznaczonego w Komunikacie terminu nagranie jest 
kasowane, co pozwala zachować bezpieczeństwo danych zdającego studenta. Jednym z narzędzi oceny 
efektów uczenia się jest aplikacja Forms, która służy do przygotowania testów lub sprawdzianów 
pisemnych. Jej konstrukcja daje możliwość generowania sprawdzianów z pytaniami zamkniętymi jak 
i otwartymi.  

Zachowania nietyczne i niezgodne z prawem nie są tolerowane. Osoby, które dopuszczają się 
takich zachowań, ponoszą konsekwencje w formie braku zaliczenia przedmiotów lub kolokwiów. 
Jednym ze sposób walki z zachowaniami tego rodzaju jest sprawdzanie prac dyplomowych w 
Jednolitym Systemie Antyplagiatowym. W obwiązkach studenta jest „uzyskiwanie zaliczeń zgodnie z 
zasadami etyki oraz niepodejmowanie czynności (działań) mogących prowadzić do przypisania sobie 
autorstwa fragmentu lub innych elementów cudzego utworu lub ustalenia naukowego” (§5 ust. 5 
Regulaminu studiów – zal_I_3_1_5). Zachowania nieetyczne i niekulturalne są piętnowane także przy 
okazji omawiania szczegółowych tematów zajęć, jak np. problemy wulgaryzacji języka, języka 
nienawiści podejmowane na zajęciach z kultury języka.  

Procedura postępowania w przypadku sytuacji konfliktowych, które wiążą się z weryfikacją efektów 
uczenia się, jest opisana w Regulaminie studiów. §28 Regulaminu studiów i daje studentom możliwość 
złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu komisyjnego. Dzieje się tak w sytuacji, gdy studenci 
kwestionują prawidłowość przeprowadzenia egzaminu. Regulamin studiów określa terminy i sposób 
przeprowadzenia egzaminu komisyjnego.  

Wśród wymagań stawianych absolwentom dziennikarstwa i komunikacji społecznej jest znajomość 
języka obcego na poziomie biegłości B2(studia I stopnia) lub B2+ (studia II stopnia) Europejskiego Opisu 
Kształcenia Językowego Rady Europy. Prowadzeniem lektoratów i jednocześnie oceną opanowania 
języka obcego w Uniwersytecie Wrocławskim zajmuje się wyspecjalizowana jednostka 
ogólnouczelniana Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych.  
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3. Dowody na osiągnięcie przez studentów efektów uczenia się  

  

Wszystkie pisemne formy weryfikacji efektów uczenia się są archiwizowane przez prowadzących 
egzaminy lub zaliczenia. W pomieszczeniach administracyjnych przechowuje się dzienniczki praktyk 
studenckich. Prace dyplomowe są archiwizowane w formie elektronicznej w Archiwum Prac 
Dyplomowych.  

Ogólne zasady sprawdzania i oceniania stopnia osiągania efektów uczenia się określone są 
w  Regulaminie studiów oraz programie studiów, który wskazuje na rodzaje zajęć, ich wymiar 
godzinowy, przypisane im punkty ECTS oraz określa efekty uczenia się osiągane w ramach każdego 
przedmiotu. Metody weryfikacji efektów uczenia się są określone dla każdego przedmiotu w sylabusie. 
Prowadzący przedmiot w ciągu 14 dni od rozpoczęcia zajęć dydaktycznych jest zobowiązany podać 
studentom program zajęć, wykaz obowiązującej literatury, formę zaliczania zajęć oraz wymagania, 
jakie należy spełnić, aby uzyskać zaliczenie lub zdać egzamin. Zajęcia niekończące się egzaminem 
student zalicza w trakcie semestru, natomiast egzaminy odbywają się w sesji egzaminacyjnej. Oceny 
wpisywane są do systemu USOS i dostępne dla studenta na jego koncie w systemie USOS. 

Wśród procedur weryfikacyjnych jest analiza pozycji absolwentów na ryku pracy oraz kierunki dalszej 
edukacji. Jednostką centralną, która profesjonalnie zajmuje się wspieraniem studentów 
poprzez prowadzenie doradztwa zawodowego oraz analizę pozycji absolwentów na rynku pracy 
jest Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów - BIURO KARIER. Monitorowanie losów 
absolwentów Biuro Karier prowadzi z wykorzystaniem modułu Ankieter systemu USOS, z którego 
przygotowuje raporty dotyczące całego UWr, w tym także absolwentów dziennikarstwa i komunikacji 
społecznej (zal_I_3_3_1; zal_I_3_3_2). 

Dane uzyskane z Ogólnopolskiego Systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół 
wyższych wskazują na poprawienie się sytuacji ekonomicznej absolwentów dziennikarstwa 
i komunikacji społecznej. W roku 2019 (ostatnim dostępnym w bazie) nastąpił znaczny wzrost 
wskaźnika wynagrodzeń absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia oraz zmniejszył się czas na 
poszukiwanie pracy etatowej przy dużym wskaźniku bezrobocia w tej grupie. W przypadku studiów 
niestacjonarnych wszystkie wskaźniki z roku 2019 są korzystniejsze od wskaźników z lat poprzednich.  

Władze Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej przykładają dużą wagę do konkurencyjności 
absolwentów na rynku pracy. Z tego też powodu postanowiono utworzyć w roku 2019 nową 
specjalność: dziennikarstwo audiowizualne. Powstała ona z połączenia dwóch specjalności: 
dziennikarstwa radiowego i telewizyjnego oraz fotografii dziennikarskiej, reklamowej 
i artystycznej. Główną motywacją połączenia tych dwóch specjalności było wzmocnienie 
konkurencyjności absolwentów na rynku pracy.  

Tematyka prac dyplomowych przygotowywanych na dziennikarstwie i komunikacji społecznej dotyczy 
szerokiego zakresu wiedzy o mediach i komunikacji i jest kompatybilna ze specjalnościami 
realizowanymi na tym kierunku. Obejmuje ona: zagadnienia propagandy; problematykę gatunków 
dziennikarskich; pragmatykę językową w komunikacji społecznej; analizy działań influenserskich; 
marketing polityczny; problematykę fotografii jako specyficznego sposobu komunikacji; analizy 
zawartości mediów społecznościowych, analizy zawartości prasy, język protestów społecznych i inne.  

Prace licencjackie mają głównie charakter przygotowujący do prowadzenia badań naukowych, 
zaś prace magisterskie na studiach II stopnia są zasadniczo pracami badawczymi.  

Najlepsze pod względem naukowym prace dyplomowe są publikowane w instytutowym czasopiśmie 
naukowym „Dziennikarstwo i Media” (czasopismo obecne na liście MEiN, 20 punktów). W ostatnich 
numerach ukazało się kilka artykułów, których autorami są studenci dziennikarstwa i komunikacji 
społecznej:  
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 Hanna Kuliga, Tożsamość i jej kreowanie w grach video. Przykład postaci LGBT, 
„Dziennikarstwo i Media”, nr 13 (2020), s. 197-212;  

 Gabriela Bortacka, Obraz mężczyzn w filmach pornograficznych wyprodukowanych od 2018 
roku (szkic zagadnienia na podstawie piętnastu wybranych materiałów), „Dziennikarstwo 
i Media”, nr 15 (2021), s. 101-113.  

 Mariusz Bartodziej, Gra zmysłów. Multimodalność w polskim reportażu na przykładzie 
„Outriders”, „Dziennikarstwo i Media”, 13 (2020), s. 73-84.  

 
Studenci biorą także udział w organizowanych przez Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej 
konferencjach naukowych, m.in. w odbywających się cyklicznie: Studia i Perspektywy Medioznawcze, 
Teorie komunikacji i mediów, Communication Design, jak również okazjonalnie: Seminarium 
Medioznawcze Zakładu Medioznawstwa. 
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Kryterium 4. Kompetencje, doświadczenie, kwalifikacje i liczebność kadry prowadzącej kształcenie 
oraz rozwój i doskonalenie kadry  

  

1. Liczba, struktura kwalifikacji oraz dorobek naukowy nauczycieli akademickich oraz innych osób 
prowadzących zajęcia ze studentami na ocenianym kierunku 

  

Zajęcia na ocenianym kierunku są prowadzone przede wszystkim przez kadrę Instytutu Dziennikarstwa 
i Komunikacji Społecznej (z zatrudnionych 49 pracowników w bieżącym roku akademickim zajęcia 
prowadzi 44 pracowników, 1 osoba przebywa na rocznym urlopie naukowym, 4 osoby nie 
prowadzą zajęć). Z uwagi na specyfikę studiów i dla zachowania wysokiej jakości kształcenia wybrane 
zajęcia, przede wszystkim mające charakter praktyczny lub wysoko specjalistyczny, wykraczające poza 
prowadzoną działalność naukową pracowników Instytutu, zlecane są albo pracownikom innych 
jednostek Uniwersytetu Wrocławskiego, albo specjalistom - praktykom z branży medialnej. 
W    prowadzenie zajęć zaangażowani są także uczestnicy Kolegium Doktorskiego Wydziału 
Filologicznego oraz doktoranci kształcący się na zasadach obowiązujących przed wprowadzeniem 
Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 póz. 1668). W roku 
akademickim 2021/2022 prowadzenie zajęć powierzono 8 doktorantom.  

Pracownicy Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej są aktywni naukowo w dziedzinie nauk 
społecznych, przede wszystkim dyscyplinie nauk o komunikacji społecznej i mediach, jak 
również w dziedzinie nauk humanistycznych (w dyscyplinach: nauki o kulturze i religii, językoznawstwo 
i literaturoznawstwo). Na dzień 30 listopada 2021 roku w Instytucie zatrudnionych jest 
43 pracowników badawczo-dydaktycznych, z czego 5 z tytułem profesora, 5 profesorów Uniwersytetu, 
5 ze stopniem doktora habilitowanego, 27 osób ze stopniem doktora i 1 z tytułem magistra. Ponadto 
Instytut zatrudnia 6 pracowników dydaktycznych, w tym 3 ze stopniem doktora oraz 3 z tytułem 
magistra. Z grona 49 pracowników Instytutu w przeciągu ostatnich sześciu lat 1 osoba uzyskała tytuł 
profesora, 6 osób uzyskało stopień doktora habilitowanego, a 8 osób stopień doktora. 
24 osoby zadeklarowały prowadzenie badań w 100% w obszarze nauk o komunikacji społecznej 
i mediach, 6 osób w 75% (3 osoby w 25% wybrały językoznawstwo, 2 - literaturoznawstwo, 1 - nauki 
o kulturze i religii), 7 osób w 50% (5 osób w 50 % literaturoznawstwo, 1 osoba - językoznawstwo, 
1 osoba - nauki o kulturze i religii), zaś 4 osoby prowadzą badania w obszarze nauk o komunikacji 
społecznej w 25% (3 zadeklarowały 75% badania w dyscyplinie nauki o kulturze i religii; 1 osoba 
wybrała literaturoznawstwo). Ponadto w Instytucie 1 osoba zadeklarowała prowadzenie badań w 
dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne oraz 1 osoba w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie 
sztuki filmowe i teatralne. Dorobek naukowy kadry Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji 
Społecznej potwierdzają uzyskiwane awanse naukowe, a także liczne publikacje, w tym w prestiżowych 
wydawnictwach oraz wysoko punktowanych czasopismach naukowych. W latach 2016-2021 ukazało 
się ponad 50 monografii, 35 tomów zbiorowych pod redakcją, 330 rozdziałów w monografiach i 260 
artykułów w czasopismach. Więcej informacji o działalności kadry naukowej można 
znaleźć w Kryterium 1, a także w załączonych kartach charakterystyk nauczycieli akademickich (zal_ 
I_4_1_1). 

Pracownicy Instytutu prowadzą działalność naukową na wysokim poziomie, a ich osiągnięcia 
doceniane są także w skali międzynarodowej. Dowodem na to są publikacje, uzyskiwane granty oraz 
naukowa współpraca z innymi ośrodkami, w tym zagranicznymi . Prowadzone 
w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej badania naukowe mają istotny wpływy na 
doskonalenie procesu dydaktycznego; jego część, zwłaszcza w ramach seminariów licencjackich 
i   magisterskich realizuje koncepcję uczenia się poprzez prowadzenie badań (research-based 
learning). Ważnym impulsem w tym zakresie są również organizowane przez jednostkę konferencje 
naukowe z udziałem doktorantów, studentów oraz pracowników Instytutu Dziennikarstwa 
i Komunikacji Społecznej, odbywające się cyklicznie: Studia i Perspektywy Medioznawcze, Teorie 
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komunikacji i mediów, Communication Design, jak również okazjonalnie: Seminarium Medioznawcze 
Zakładu Medioznawstwa. Z powodu trwającej pandemii organizacja niektórych wydarzeń została 
zawieszona lub też miała miejsce za pośrednictwem platform komunikacyjnych, np. MS Teams.  

Dorobek naukowy pracowników Instytutu przekłada się na jakość prowadzonych zajęć i poszerzanie 
oferty dydaktycznej. Prowadzone zajęcia mają charakter autorski i są systematycznie aktualizowane na 
podstawie własnych wyników badań i osiągnięć naukowych, jak i najnowszej przedmiotowej literatury. 
Poszerzanie oferty dydaktycznej o nowe przedmioty jest przejawem rosnących kompetencji kadry, 
zmieniających się trendów badawczych w dyscyplinie, a także odpowiada dynamice zmian 
zachodzących w obszarze komunikacji społecznej, środowiska dziennikarskiego, branży medialnej oraz 
rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych. Przykładem aktywnego uczestnictwa nauczycieli 
akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia w procesie poszerzania oferty dydaktycznej jest 
ich znaczny udział w opracowaniu programów kształcenia i materiałów dydaktycznych dla nowych 
specjalności: dziennikarstwa audiowizualnego (w ramach Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-
Rozwój na lata 2019-2023, rok realizacji 2019) dla studiów pierwszego stopnia, a także anglojęzycznej 
specjalności dla studiów drugiego stopnia journalism and social communication (w ramach 
projektu: Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego szansą na zwiększenie 
konkurencyjności Uczelni, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, rok 
realizacji 2011).  

Kompetencje dydaktyczne kadry prowadzącej zajęcia na ocenianym kierunku są systematycznie 
monitorowane przede wszystkim poprzez analizę ankiet, w których studenci dokonują oceny jakości 
zajęć oraz hospitacje zajęć, przeprowadzane przez osoby delegowane do tego zadania 
przez Dyrekcję Instytutu i Instytutowy Zespół ds. Jakości Kształcenia, wybierane w porozumieniu 
z Kierownikami Zakładów. Należy podkreślić, że taka praktyka miała i ma również miejsce podczas 
prowadzenia zajęć przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość. Kompetencje 
naukowe i dydaktyczne nauczycieli będących pracownikami naukowo-dydaktycznymi lub 
dydaktycznymi podlegają również ocenie okresowej pracowników, która jest realizowana na 
podstawie Zarządzenia Nr 16/2020 r. Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 lutego 2020 r. 
w sprawie zasad dokonywania oceny okresowej, trybu działania komisji oceniających i Uniwersyteckiej 
Komisji Odwoławczej do Spraw Ocen oraz kryteriów oceny nauczycieli akademickich przeprowadzanej 
w 2020 roku w Uniwersytecie Wrocławskim (zal_I_4_1_2). Zgodnie z jego zapisami i kryteriami 
ustalonymi przez Wydział Filologiczny na podstawie Uchwały Rady Wydziału Filologicznego 
Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zasad i szczegółowych kryteriów 
oceny okresowej nauczycieli akademickich na Wydziale Filologicznym (zal_I_4_1_3), przy 
dokonywaniu oceny okresowej nauczycieli akademickich stosowane są m.in.:  

1. szczegółowe kryteria oceny prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych,  

2. szczegółowe kryteria oceny pracy dydaktycznej.  

Powyższe kryteria nie tylko przyczyniają się do utrzymywania wysokich kompetencji zatrudnionych 
nauczycieli w obu obszarach, ale również pozwalają na zatrudnianie profesjonalnych 
i wykwalifikowanych nowych pracowników.  

Monitoringowi i ocenie, na podstawie ankiet i hospitacji zajęć, podlegają także doktoranci oraz inne 
osoby prowadzące zajęcia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Osoby, którym zleca 
się prowadzenie zajęć, zarówno będące, jak i niebędące pracownikami (doktorantami) Uniwersytetu 
Wrocławskiego, posiadają stosowny i adekwatny do ocenianego kierunku dorobek naukowy lub 
doświadczenie zawodowe, które odpowiada dyscyplinie nauk o komunikacji społecznej i mediach lub 
innym dyscyplinom, umożliwiającym realizację zakładanych efektów uczenia się. Aby zapewnić wysoką 
jakość prowadzonych zajęć dobór kadry oparty jest także na dorobku dydaktycznym, w tym osób 
niebędących nauczycielami akademickimi. Więcej informacji o osobach niebędących pracownikami 
Instytutu można znaleźć w załączonych kartach charakterystyk nauczycieli (zal_I_4_1_1).  
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Zajęcia realizowane na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna prowadzone są przez 
odpowiednio przygotowaną kadrę naukową i specjalistyczną, posiadającą aktualny i udokumentowany 
dorobek naukowy lub doświadczenie zawodowe w zakresie dyscypliny nauki o komunikacji społecznej 
i mediach lub innych dyscyplin, jak również właściwy dorobek dydaktyczny. Struktura kwalifikacji oraz 
liczebność kadry w stosunku do liczby studentów kierunku, podobnie jak przydział zajęć i obciążenie 
godzinowe poszczególnych nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia 
umożliwiają prawidłową realizację zajęć i zachowanie standardów jakości kształcenia. Dowodem na 
wysoką jakość osiągnięć naukowych i dydaktycznych mogą być między innymi utrzymujące się od 
wielu lat wysokie miejsca prowadzonego kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna 
w    ogólnopolskim rankingu czasopisma „Perspektywy” czy certyfikaty „Lidera Jakości 
Kształcenia” i „Studia z Przyszłością” za studia II stopnia przyznane przez Fundację Rozwoju Edukacji 
i Szkolnictwa Wyższego w ramach Ogólnopolskiego Programu Akredytacji Kierunków 
Studiów w 2016 roku.  

  

  

2. Obsada zajęć, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć, które prowadzą do osiągania przez 

studentów kompetencji zawiązanych z prowadzeniem działalności naukowej 

  

Obsada zajęć dydaktycznych jest tworzona na podstawie stosownych regulacji ogólnouczelnianych. 
Zakres obowiązków nauczycieli akademickich, w tym wymiar pensum dydaktycznego dla 
poszczególnych grup pracowników i stanowisk określa Regulamin pracy UWr (z. I_4_2_1). Natomiast 
zasady organizacji procesu dydaktycznego, w tym planowanie i rozliczanie obciążeń dydaktycznych 
nauczycieli akademickich, reguluje Zarządzenie nr 79/2019 Rektora UWr (z. I_4_2_2). Roczne pensum 
dydaktyczne dla nauczycieli akademickich UWr wynosi odpowiednio 180 godzin dla profesorów, 240 
godzin dla pozostałych pracowników, w tym profesorów UWr, i 360 godzin dla starszych 
wykładowców. Słuchacze studium doktoranckiego zobowiązani są ̨do realizacji zajęć dydaktycznych 
w  wymiarze maksymalnie 90 godzin w roku, natomiast uczestnicy Szkoły Doktorskiej w wymiarze 
maksymalnie 60 godzin. O obniżenie pensum dydaktycznego mogą ubiegać się nauczyciele 
akademiccy, będący kierownikami projektów badawczych (por. też IDUB: https://uni.wroc.pl/strona-
glowna/o-uniwersytecie/uczelnia-badawcza/konkursy-i-granty-krok-po-kroku/nizsze-pensum), 
a także osoby pełniące funkcje rektora, prorektora, dziekana, prodziekana, dyrektora czy zastępcy 
dyrektora. Nauczycielom akademickim może być również powierzone prowadzenie zajęć 
dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych w wymiarze nieprzekraczającym dwukrotności 
rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych.  

Zajęcia dydaktyczne są przydzielane z uwzględnieniem nie tylko równomiernego obciążenia 
pracowników, ale przede wszystkim zapewnienia wysokiej jakości kształcenia. Dobór obsady jest 
związany ze specyficznym obszarem działalności badawczej pracownika w dyscyplinie nauk 
o komunikacji społecznej i mediach lub innych dyscyplinach, umożliwiających prawidłową realizację 
zajęć. Dodatkowo brane są pod uwagę kompetencje pracowników w zakresie znajomości języka 
angielskiego przy obsadach zajęć na specjalności Journalism and Social Communication. W bieżącym 
roku akademickim zajęcia na tej specjalności prowadzi 13 pracowników Instytutu. Istotnym aspektem 
branym pod uwagę przy przydziale zajęć są opinie studentów wyrażone w ankietach.  

W kontekście zapewnienia rozwijania przez studentów kompetencji związanych z prowadzeniem 
działalności naukowej istotna jest obsada seminariów dyplomowych. W przypadku seminariów 
licencjackich studenci wybierają prowadzących spośród grona pracowników specjalizujących 
się wdanym obszarze wiedzy, właściwym dla realizowanej przez studentów specjalności. 
W  odniesieniu do seminariów magisterskich studenci wybierają promotora z grona wszystkich 
samodzielnych pracowników Instytutu oraz innych pracowników naukowych, dopuszczonych przez 
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Radę Instytutu do pełnienia funkcji promotora na studiach drugiego stopnia w oparciu o wysokie 
kompetencje naukowe i dydaktyczne. Takie rozwiązanie jest jednym z wyznaczników uelastycznienia 
i zindywidualizowania procesu nauczania na studiach II stopnia.  

  

  

3. Łączenie przez nauczycieli akademickich i inne osoby prowadzące zajęcia działalności 
dydaktycznej z działalnością naukową oraz włączanie studentów w prowadzenie działalności 
naukowej 

  

Wysoką jakość kształcenia zapewnia się w szczególności na etapie przygotowywania przez studentów 
prac dyplomowych. Opieka nad wykonaniem prac powierzana jest głównie samodzielnym 
nauczycielom akademickim z dużym dorobkiem naukowym lub aktywnie działającym naukowo 
pracownikom naukowo-dydaktycznym z tytułem doktora. Opieka promotora przyjmuje charakter 
relacji uczeń – mistrz, co umożliwia nabywanie przez dyplomanta specjalistycznej wiedzy 
i praktycznych umiejętności badawczych oraz kompetencji pożądanych w działalności badawczej 
bezpośrednio w aktywnym naukowo środowisku, pod okiem doświadczonego nauczyciela 
akademickiego. Realizowane tematy prac dyplomowych, zwłaszcza prac magisterskich, 
odzwierciedlają obszary bieżącej aktywności badawczej pracowników.  

Wyróżnione i najlepiej ocenione prace dyplomowe mogą być zgłaszane przez promotorów do 
publikacji w instytutowym czasopiśmie „Dziennikarstwo i Media” (po właściwym przeredagowaniu 
i opracowaniu, a także zrecenzowaniu artykułów). Dla przykładu w ostatnim numerze czasopisma 
(15/2021) ukazał się tekst będący efektem pracy badawczej studentki I roku II stopnia, p. Gabrieli 
Bortackiej, z kolei pozytywnie proces recenzyjny przeszły kolejne dwa artykuły magistrantów dra hab. 
Michała Grecha, które zostaną opublikowane w kolejnym tomie.   

W ramach wybranych przedmiotów studenci w toku kształcenia metod oraz technik badawczych, 
a  także poprawnego wnioskowania, realizują pod kierunkiem prowadzącego swoje małe projekty 
badawcze. Przykładem takiej działalności jest zespół badawczy powołany przez dra Michała 
Rydlewskiego pod kierunkiem prof. Aleksandra Woźnego ds. badań nad losami uczestników 
programów telewizyjnych, którego efektem jest obszerny artykuł pt. „<<Michał, nie ty teraz 
miałeś się odwracać!>> Manipulacje w talent show jako odzwierciedlenie medialnego (wy)zysku", 
który ukaże się grudniowym (2021) numerze czasopisma „Media i Społeczeństwo”. W celu 
umiędzynarodowienia procesu dydaktycznego i zachęcania studentów do prowadzenia działalności 
naukowej od bieżącego roku akademickiego prowadzone jest przez dra hab. Adama Szynola 
seminarium „Populistic narratives in media and politics - cross-border journalistic project”. 
Seminarium jest efektem współpracy trzech ośrodków uniwersyteckich: Dortmund Technical 
University, National University of Kyiv-Mohyla Academy i Uniwersytetu Wrocławskiego. Założeniem 
projektu jest współpraca studentów z trzech krajów i uniwersytetów w ramach międzynarodowego 
projektu dziennikarskiego poświęconemu narracjom populistycznym w mediach i polityce. Uczestnicy 
jednosemestralnego kursu w kilkuosobowych grupach kreują tematy realizujące główne założenie 
projektu, gromadzą materiał badawczy, poddają go analizie, a następnie będą przygotowywać 
wspólną publikację. W projekcie, który ma formę zdalną, uczestniczy ok. 30 studentów z trzech ww. 
ośrodków, w tym 3 studentów ocenianego kierunku.  

Kolejnym dowodem zaangażowania studentów w prowadzenie działalności naukowej może 
być publikacja: Hans-Georg Anders, Od Zobten do Sobótki ze wstępem Urszuli Glensk. Przekład 
i  przypisy M. Skrzypek, opracowanie U. Glensk i M. Hajdukiewicz, Sobótka 2015. Pan M. 
Skrzypek przetłumaczył i opracował w ramach pracy licencjackiej wspomnienia autochtona z Sobótki 
H.G. Andersa. Studenci kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna biorą również aktywny udział 
w Galach Kapuścińskiego w Warszawie. W 2016 roku w ramach współpracy z Europejska 
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Stolicą Kultury nie tylko brali udział w organizowaniu gali konkursu w Narodowym Forum Muzyki we 
Wrocławiu, ale także prezentowali swoje naukowe analizy 
(https://www.youtube.com/watch?v=SIkqkaBQ05A, 3 m: 19 s).  

  

  

4. Założenia, cele i skuteczność prowadzonej polityki kadrowej, z uwzględnieniem metod 
i kryteriów doboru oraz rekrutacji kadry, sposobów, zasad i kryteriów oceny jakości kadry oraz 
udziału w tej ocenie różnych grup interesariuszy, w tym studentów, a także wykorzystania 
wyników oceny w rozwoju i doskonaleniu kadry 

  

Polityka kadrowa prowadzona jest w ramach uwarunkowań formalno-prawnych na podstawie strategii 
rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego (zal_I_4_4_1), której celem jest zapewnienie efektywności 
kształcenia oraz prowadzenia badań naukowych, umożliwiających rozwój jednostki, a także dyscypliny 
naukowej poprzez:  

• stworzenie warunków dla intensyfikacji i prowadzenia badań naukowych na wysokim poziomie 

(m. in. rozwój infrastruktury, finansowanie projakościowe projektów);  

• umożliwienie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym (m. in. komercjalizacja badań, 

popularyzacja wyników i kształcenie świadomości społecznej);  

• prowadzenie projakościowej polityki kadrowej (m. in. zatrudnienia na podstawie dorobku 

naukowego, ocena i motywacja pracowników);  

• zapewnienie wysokiej jakości procesu dydaktycznego (m. in. poprzez dobór pracowników 

o właściwych kompetencjach i możliwość doszkalania);  

• rozwijanie szkół naukowych i specjalności badawczych.  

Narzędziami wykorzystywanymi w prowadzeniu polityki kadrowej są: procedura zatrudniania nowych 
pracowników oraz ich okresowe oceny, wskazania Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości 
Kształcenia (WZOJK), ogólnouniwersyteckie i wydziałowe regulacje związane z przydzielaniem 
i   zakresami obowiązków służbowych, a także udzielanie urlopów naukowych, zmiany obciążeń 
dydaktycznych oraz motywacja (premie i nagrody) pracowników.  

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego Nr 154/2020 z dnia 19 listopada 2020 
r. w sprawie wprowadzenia Procedury konkursowej oraz Regulaminu działania komisji konkursowych 
ds. zatrudniania nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Wrocławskim (z. I_4_4_2), komisje 
konkursowe działające na poszczególnych wydziałach uczelni zostały poszerzone o reprezentantów 
innych wydziałów. W przypadku Wydziału Filologicznego są to przedstawiciele Wydziału Matematyki 
i Informatyki oraz Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii. W ramach procedury konkursowej 
komisja wskazuje 3 finalistów konkursu. Wskazane osoby są następnie opiniowane przez Radę 
Instytutu, Radę Dyscypliny Naukowej i Radę Wydziału, w pracach której biorą udział przedstawiciele 
samorządu studenckiego z głosem stanowiącym.  

Nauczyciele akademiccy zatrudniani są w miarę potrzeb, aby zapewnić efektywną realizację procesu 
dydaktycznego oraz projektów naukowych. Zatrudnianie pracowników w Instytucie Dziennikarstwa 
i Komunikacji Społecznej następuje w drodze otwartych konkursów, w których uwzględniany jest 
dorobek naukowy kandydatów wyrażony jakością publikacji, świadczący o kompetencjach do 
prowadzenia określonych zajęć. Konkursy, zgodnie z ustawą, są ogłaszane na stronie internetowej 
UWr, stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz na stronach internetowych Komisji Europejskiej 
w europejskim portalu dla mobilnych naukowców. Są otwarte dla kandydatów z kraju i z zagranicy, 
spełniających wymagania konkursowe. Rozstrzygnięcia konkursu dokonuje Wydziałowa Komisja 
konkursowa ds. zatrudniania nauczycieli akademickich, po otrzymaniu opinii od Rady Wydziału 
Filologicznego, Rady Dyscypliny Naukowej i Rady Instytutu bezpośrednio zatrudniającego kandydata.  

https://www.youtube.com/watch?v=SIkqkaBQ05A
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Pracownicy podlegają okresowej ocenie zgodnie z Zarządzeniem Nr 16/2020 r. Rektora Uniwersytetu 
Wrocławskiego z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zasad dokonywania oceny okresowej, trybu działania 
komisji oceniających i Uniwersyteckiej Komisji Odwoławczej do Spraw Ocen oraz kryteriów oceny 
nauczycieli akademickich przeprowadzanej w 2020 roku w Uniwersytecie Wrocławskim (z. I_4_1_2). 
Zgodnie z jego zapisami i kryteriami ustalonymi przez Wydział Filologiczny na podstawie Uchwały nr 
30/2018 Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie 
zasad i szczegółowych kryteriów oceny okresowej nauczycieli akademickich na Wydziale Filologicznym 
(z I_4_1_3), przy dokonywaniu oceny okresowej nauczycieli akademickich uwzględnia się osiągnięcia 
i  dorobek w zakresie prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych, w tym kierowania 
programami i projektami badawczymi oraz rozwiązania twórczości naukowej, kształcenia 
i wychowywania studentów oraz uczestniczenia w pracach organizacyjnych Uniwersytetu. Oceny kadry 
naukowo-dydaktycznej dokonuje Wydziałowa Komisja Oceniająca.  

Pracownicy naukowo-dydaktyczni podsumowują również swój dorobek naukowy, dydaktyczny 
i organizacyjny w danym roku kalendarzowym zamieszczając informacje w sprawozdaniu z działalności 
jednostki. Dodatkowo umieszczane są w nim informacje na temat aktywności związanych 
z popularyzacją nauki, nagrodach i innych osiągnięciach pracownika. W systemie ocen brane są także 
pod uwagę oceny zajęć dydaktycznych dokonywane przez studentów. Studenci wypełniają anonimowo 
ankiety korzystając z odpowiedniego modułu w systemie USOS, oceniając organizację, sposób i jakość 
prowadzonych zajęć, umiejętność wyjaśniania zagadnień, a także stosunek nauczyciela do studentów. 
Szczegółowe informacje dotyczące poziomu zwrotu ankiet oraz opis sposobu analizy ankiet zostały 
opisane w Kryterium 10. Wyniki ankietowania zajęć są analizowane przez WZOJK, przekazywane 
władzom dziekańskim oraz dyrekcji Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej i są 
podstawowym czynnikiem rozważanym przy weryfikacji prawidłowości obsady zajęć, a także brane 
pod uwagę podczas oceny okresowej pracownika. Hospitacje zajęć prowadzonych przez pracowników 
Instytutu odbywają się zgodnie z Zarządzeniem 12/2018 Rektora UWr (z. I_4_4_3) oraz uchwał WF 
opisanych szczegółowo w Kryterium 10. 

  

  

5. System wspierania i motywowania kadry do rozwoju naukowego lub artystycznego oraz 
podnoszenia kompetencji dydaktycznych. Awanse naukowe kadry związanej z ocenianym 
kierunkiem studiów 

  

Pracownicy Uniwersytetu zachęcani są do wymiany naukowej i wzmacniania swoich kompetencji 
dydaktycznych poprzez wyjazdy stażowe i szkoleniowe w ramach programów mobilnościowych, takich 
jak program Erasmus+ czy wynikających z umów bilateralnych z zagranicznymi ośrodkami 
akademickimi, a także poprzez projekty realizowane w ramach Narodowej Agencji Wymiany 
Akademickiej (NAWA). Ważną inicjatywą wzmacniającą umiędzynarodowienie doświadczenia kadry 
są także wewnętrzne konkursy wspierające mobilność nauczycieli akademickich w ramach 
programu Inicjatywa Doskonałości - Uniwersytet Badawczy (IDUB). Do udziału w projektach, 
zabiegania o granty i stypendia zachęca również uczelniany Zespół Projektów Zagranicznych, który 
regularnie informuje pracowników o aktualnych programach za pośrednictwem uniwersyteckiej 
poczty elektronicznej a także na stronie internetowej (https://uni.wroc.pl/granty/). Dodatkowo 
nauczyciele akademiccy IDKS są systematycznie zachęcani do publikowania w wysoko punktowanych 
czasopismach i renomowanych wydawnictwach przez dyrekcję jednostki poprzez rozsyłanie 
zaproszeń i ogłoszeń drogą mailową. Publikowaniu w językach obcych sprzyjają wewnętrzne granty na 
tłumaczenia tekstów, organizowane w ramach programu IDUB, a także przyznawane przez 
Radę Dyscypliny Nauki o komunikacji społecznej i mediach. Pracownicy Instytutu rok rocznie 
zabiegają i otrzymują różnego rodzaju granty i stypendia (m.in. Fundacji Współpracy Polsko-
Niemieckiej, Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki, Narodowego Programu Rozwoju 
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Humanistyki, Fulbrighta, Grant Collaborative Research Grant z National Endowment for the 
Humanities), jak również korzystają z programów mobilnościowych (Erasmus+, wymiany bilateralnej).  

Pracownicy UWr mogą również korzystać z możliwości podnoszenia swoich kompetencji 
dydaktycznych w ramach wsparcia oferowanego przez różne programy, najczęściej finansowane 
ze źródeł zewnętrznych. Przykładem są Zintegrowane Programy Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 
I i II, realizowane odpowiednio w latach 2018-2022 i 2019-2023. Programy te współfinansowane 
są przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu 
operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa nr 3 Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i 
rozwoju, działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Jedno z zadań programów obejmuje 
realizację działań podnoszących kompetencje dydaktyczne kadr uczelni w zakresie umiejętności 
dydaktycznych, informatycznych oraz podnoszących kompetencje zarządcze kadr kierowniczych i 
administracyjnych uczelni, przyczyniając się do usprawnienia procesów zarządczych i poprawy 
funkcjonowania uczelni, w tym w zakresie jakości kształcenia. Jako przykład konkretnych 
działań podejmowanych w ramach tego zadania mogą posłużyć dwusemestralne kursy języka 
angielskiego Academic English dla kadry dydaktycznej UWr, prowadzone nieodpłatnie przez 
doświadczonych lektorów Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego UWr. Innym przykładem 
działań projakościowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego był realizowany w latach 2017-2019 projekt Dobra Kadra, opracowany 
przez Zespół Projektów Zagranicznych we współpracy z przedstawicielami wydziałów UWr oraz 
jednostek pozawydziałowych w odpowiedzi na rosnącą potrzebę wsparcia w zakresie poszerzenia 
kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich o innowacyjne metody nauczania, które przełożą 
się na jakość kształcenia w UWr. Osoby uczestniczące w projekcie miały możliwość poszerzenia 
własnego warsztatu dydaktycznego, a następnie wdrożenia nowych kompetencji w procesie 
dydaktycznym. Aby zapewnić szeroką dostępność oferty szkoleniowej, udział we wszystkich kursach 
był bezpłatny. W projekcie przewidziano dwa rodzaje wsparcia: pierwszy wariant skierowany był do 
wszystkich nauczycieli akademickich UWr, a drugi uwzględniał specyficzne potrzeby poszczególnych 
jednostek. Każda osoba zainteresowana podniesieniem kompetencji mogła wziąć udział w 
postępowaniu konkursowym na każdy rodzaj ww. wsparcia. Wśród kursów otwartych projektu Dobra 
Kadra należy wymienić: 

 podniesienie kompetencji dydaktyczno-społecznych nauczycieli akademickich istotnych w 
realizacji zakładanych efektów kształcenia;  

 innowacyjne metody pracy ze studentami z niepełnosprawnościami i zaburzeniami 
psychicznymi w Uczelni;  

 e-learning w pracy dydaktycznej;  

 wykorzystanie narzędzi MS Office 365 w pracy dydaktycznej;  

 tablica multimedialna w pracy dydaktycznej;  

 innowacyjne technologie edukacyjne; 

 praca dydaktyczna z użyciem WebQuest; 

 Academic English.  
 

Ponadto Centrum Kształcenia na Odległość (CKO) UWr posiada w ofercie szkolenia z zakresu e-
learningu (pomoc instytucjom we wdrażaniu własnych rozwiązań e-learningowych, podnoszenie 
jakości kształcenia on-line oraz szkolenia w zakresie dydaktyki i metodyki e-learningu oraz blended-
learningu), podnoszenia kwalifikacji w zakresie obsługi oprogramowania MS Office (PowerPoint, Excel, 
Word, Office 365 – praca online, Skype – narzędzie do telekonferencji) i rozwoju organizacji 
w środowisku on-line (WordPress – tworzenie i zarządzanie stroną internetową, Marketing 
online – narzędzia Google, Social media, SEO).  

W czasie trwającej obecnie epidemii COVID-19 i wymuszonego sytuacją epidemiologiczną przejścia na 
nauczanie zdalne, UWr zapewnił wsparcie pracownikom prowadzącym zajęcia w postaci regularnie 
prowadzonych webinariów oraz dodatkowych szkoleń z obsługi platformy e-learningowej E-EDU oraz 
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narzędzi Teams i Skype dla firm, znajdujących się w pakiecie Office 365, prezentujących narzędzia i ich 
możliwości dedykowane do prowadzenia zdalnych zajęć. Nagrania i materiały ze szkoleń dostępne 
są na stronach internetowych w postaci nagrań w aplikacji Stream Office 365 oraz na stronie https://e-
edu.cko.uni.wroc.pl/. Dodatkowo można korzystać z konsultacji specjalistów CKO.  

Rozwojowi kadry naukowo-dydaktycznej sprzyja także obniżanie pensum dla osób prowadzących duże 
granty badawcze. Praktyka stała się ważnym narzędziem projakościowym w ramach programu 
Inicjatywa Doskonałości - Uniwersytet Badawczy (IDUB). Ponadto sposób dystrybucji środków na 
prowadzenie badań naukowych dopinguje rozwój kadry. Podstawą podziału subwencji jest 
proporcjonalny udział jednostek w jej wypracowaniu: środki dzielone są wg sumy punktów za artykuły 
naukowe w czasopismach punktowanych zgodnie z listą czasopism na dany rok oraz przeliczonej 
wartości uzyskanych środków zewnętrznych (grantów). Od 2020 r. w ramach programu IDUB 
przeznaczona jest także kwota na wewnętrzne granty badawcze, rozstrzygane na drodze konkursowej. 
Takie wsparcie otrzymali także pracownicy IDKS. W ramach konkursu IDUB prof. dr hab. Dariusz 
Galasiński otrzymał natomiast finansowanie na realizację projektu nt. „Stories of Loneliness”, 
stworzenia centrum badawczego - Inkubatora Doskonałości Naukowej na okres 2021-2025, w ramach 
którego zostanie zatrudnionych 3 badaczy z doświadczeniem pracy w zagranicznych ośrodkach 
naukowo-badawczych.  

Na rzecz rozwoju kadry działa również system nagradzania i awansowania nauczycieli akademickich. 
Wyrazem uznania dla zaangażowania i osiągnieć nauczycieli akademickich są przyznawane corocznie 
Nagrody Rektora, wręczane pracownikom w dniu Święta Uniwersytetu Wrocławskiego (15 listopada). 
Kwestia ta jest uregulowana Zarządzeniem nr 157/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 
15 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu 
Wrocławskiego (z. I_4_5_1). Warto podkreślić, że pośród zgłoszonych za działalność naukową i 
dydaktyczną w bieżącym roku akademickim (za 2020 rok) nagrody otrzymały praktycznie wszystkie 
nominowane z Instytutu osoby. Premiowanie finansowe możliwe jest też podczas ustawowych 
regulacji płacowych, gdy oprócz gwarantowanej podwyżki obligatoryjnej przyznawana jest podwyżka 
uznaniowa, zależna od osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych. Obecnie na UWr jest 
realizowane zadanie „Usługa polegająca na szczegółowej analizie zasobów ludzkich oraz opracowanie 
systemu wynagradzania, motywowania i oceniania pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego”, które 
przyczyni się do wypracowania nowego systemu motywowania pracowników.  

Polityka kadrowa obejmuje również ̇zasady rozwiązywania konfliktów. Przeciwdziałanie mobbingowi, 
zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz prowadzenie systematycznych 
szkoleń pracowników w tym zakresie reguluje Regulamin pracy UWr (z. I_4_2_1). Konflikty między 
pracownikami rozstrzygają kierownicy i dyrektorzy jednostek lub dziekan wydziału. Niektóre sprawy, 
w szczególności te, w których zachodzi podejrzenie naruszenia prawa lub istotnego naruszenia zasad 
etycznych wynikających z przyjętego kodeksu wskazań etycznych UWr, kierowane są ̨do Rzecznika 
Dyscyplinarnego UWr lub bezpośrednio do senackiej Komisji Etyki. W przypadku konfliktu prowadzący-
studenci, ujawnianego w ankietach studenckich, notatkach służbowych prowadzących lub pismach 
składanych u przewodniczących KZJK, konflikt analizuje i rozstrzyga odpowiedni prodziekan. Uczelnia 
wprowadziła również program Równy UWr, powołała rzecznika antydyskryminacyjnego oraz 
pełnomocników wydziałowych, którzy wspierają pracowników, doktorantów i studentów w sytuacjach 
nierównego traktowania (więcej o programie: https://uni.wroc.pl/rowny-uwr/).  

Uczelnia wspiera także pracowników mających dzieci lub opiekujących się chorym członkiem rodziny 
poprzez przyznawane zasiłki czy organizowane i współfinansowane półkolonie. Szczególnie młodym 
rodzicom - członkom wspólnoty akademickiej dedykowano uruchomioną platformę UWR z Tobą i dla 
Ciebie - Rodzice na UWR (więcej: https://uni.wroc.pl/rodzice/), na której zgromadzono najważniejsze 
informacje umożliwiające lepsze rozeznanie się w obowiązujących przepisach, przysługujących 
uprawnieniach i możliwościach, jakie stwarza uczelnia młodym rodzicom. W ramach systemu 
wspierania kadry pracownicy UWr, przeżywający problemy emocjonalne, mogą skorzystać 
z  nieodpłatnej pomocy psychologicznej w Pracowni Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego, 

https://uni.wroc.pl/rowny-uwr/
https://uni.wroc.pl/rodzice/
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działającej w Instytucie Psychologii UWr. Osobny rodzaj konsultacji psychologicznych pracownia 
oferuje także rodzicom z dziećmi (więcej: http://www.pkip.psychologia.uni.wroc.pl).  
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Kryterium 5. Infrastruktura i zasoby edukacyjne wykorzystywane w realizacji programu studiów oraz 
ich doskonalenie 

 

1. Stan, nowoczesność, rozmiar i kompleksowość bazy dydaktycznej i naukowej  
 

Studenci kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna (I i II stopnia) korzystają w trakcie zajęć 
z infrastruktury, w skład której wchodzą 3 główne budynki: 

 

1) siedziba Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego – 
znajdująca się w budynku przy ulicy Joliot-Curie 15, oprócz gabinetów i sal dydaktycznych 
mieszczą się tu sekretariat, biblioteka, pracownie komputerowe oraz studia: radiowe i 
telewizyjne wykorzystywane do celów dydaktycznych, 

2) nowy gmach Biblioteki Uniwersyteckiej – przy ulicy Joliot-Curie 12, mieszczący sale wykładowe 
i ćwiczeniowe, a także pracownię komputerową, 

3) dawny gmach biblioteki „na Piasku” - pod adresem ul. Św. Jadwigi 3/4, w którym znajdują się 
sale dydaktyczne, pracownia komputerowa, a także studia: radiowe oraz telewizyjne. 

 

W wymienionych budynkach znajdują się zarówno duże jak i mniejsze sale audytoryjne oraz inne 
wykorzystywane do prowadzenia konwersatoriów lub ćwiczeń w grupach. W głównej siedzibie 
Instytutu zajęcia realizowane są w dużej sali wykładowej mieszczącej do 276 osób, w małej sali 
wykładowej mieszczącej 85 osób, w 17 salach ćwiczeniowych mieszczących do 30 osób, w dwóch 
pracowniach komputerowych oraz studio telewizyjnym i radiowym. W gmachu Biblioteki 
Uniwersyteckiej realizowane są zajęcia w dwóch salach ćwiczeniowych, mieszczących do 25 osób oraz 
w dużej pracowni komputerowej mieszczącej do 41 osób. Natomiast w budynku przy ul. św. Jadwigi 3/4 
Instytut dysponuje dziewięcioma salami ćwiczeniowymi różnej wielkości (od 9-osobowych do 28-
osobowych) oraz nowoczesnym studiem TV oraz studiem radiowym, a także dużą pracownią 
komputerową.  

Pracownie komputerowe wyposażone są w oprogramowanie wykorzystywane w celach dydaktycznych 
(prace graficzne, montażowe, edytorskie, statystyczne). Istotną częścią infrastruktury (ze względu na 
charakter kierunku) są studia radiowe i telewizyjne, które reprezentują bardzo szeroki zakres 
możliwości kształcenia w obrębie kierunków.  

 

Niniejsza tabela obrazuje szczegółowo infrastrukturę dydaktyczną Instytutu Dziennikarstwa 
i Komunikacji Społecznej. 

 

Lp. Nr  
sali 

Liczba  
miejsc 

Powierzchnia 
w m2 

Wyposażenie  
dodatkowe 

Budynek przy Joliot-Curie 15 (siedziba główna IDKS) 

1 1 15 44,41 2 komputery z dostępem do katalogu 

2 13 276 285,60 projektor, komputer, system audio, 

3 118 85 137,10 projektor, system audio 

4 8 
26 71,32 

projektor, laptop, pracownia 
komputerowa (13 komputerów) 

5 9 
26 69,95 

projektor, laptop, pracownia 
komputerowa (13 komputerów) 
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6 138 26 53,70 projektor, laptop 

7 41e 26 62,43 projektor, laptop 

8 102 R i TV 

50 146,80 

projektor, mikser analogowy video, 
mikser analogowy audio, mikser 
cyfrowy audio (2), komputery 
playoutowe audio i video (2), 
komputery montażowe (5), 
komputery emisyjne (2), mobilne 
oświetlenie żarowe, oświetlenie 
sufitowe studia, wygłuszenie 
panelami akustycznymi, kran 
kamerowy, slider kamerowy, steady 
cam + kamizelka, kamery analogowe, 
kamery cyfrowe, dyktafony cyfrowe 
(11), aparaty cyfrowe (25), softboxy, 
mikroporty (2), moduł łączności 
studyjnej (8) 

9 210 18 33,20 projektor, laptop 

10 222 26 69,30 projektor, laptop 

11 223 26 70,20 projektor, laptop 

12 4 32 68,30 projektor, laptop 

13 5 32 61,80 projektor, laptop 

14 103 32 70,10 projektor, laptop 

15 104 32 70,20 projektor, laptop 

16 105 32 64,00 projektor, laptop 

17 139 28 60,30 projektor, laptop 

18 140 28 71,50 projektor, laptop 

19 141 28 73,10 projektor, laptop 

 Biblioteka główna UWr przy Joliot-Curie 12 

20 1 25 55,20 projektor, laptop 

21 2 25 55,20 projektor, laptop 

22 5 41 345,99 projektor, laptop, pracownia 
komputerowa (20 komputerów) 

 Budynek przy ul. św. Jadwigi 3/4 

23 3 28 77 projektor, pracownia komputerowa 
(20) 

24 9 10 25 projektor, laptop 

25 11 9 25 projektor, laptop 

26 12 9 25 projektor, laptop 

27 16 12 24 projektor, laptop 

28 17 12 24 projektor, laptop 

29 37 10 21 telewizor 

30 42 22 27 telewizor 

31 141 28 38 telewizor 

32 142 28 38 telewizor 
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33 35 Radio 20 64 mikser cyfrowy audio, mikrofony, 
laptop, monitory odsłuchowe 

34 33 TV 28 120 kamery cyfrowe (6), mikser cyfrowy 
audio, mikser cyfrowy video, laptop 
(mikser wirtualny), mikser DMX, 
monitory audio i video, moduł 
łączności studyjnej (8), slide kamera, 
kran kamerowy, scenografia studyjna, 
oświetlenie studyjne sufitowe, 
oświetlenie mobilne LED (2), 
greenscreen, wygłuszenie akustyczne 
studia, jazda kamerowa, mikroporty 
(3), moduły odsłuchu osobistego (5), 
rejestrator video,  

 SUMA 1183 2792  

 

 

 

2. Infrastruktura i wyposażenie instytucji, w których prowadzone są zajęcia poza uczelnią oraz 
praktyki zawodowe 

 

Zajęcia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna zasadniczo nie są prowadzone 
w instytucjach poza uczelnią. Jedynym wyjątkiem są tutaj praktyki studentów studiów licencjackich. 
Studenci wybierając miejsce odbywania praktyk zawodowych w instytucjach zewnętrznych zgłaszają 
się do koordynatora praktyk. Czynnikiem branym pod uwagę przy akceptacji jest zapewnienie przez 
podmiot zewnętrzny przyjmujący studenta na praktykę infrastruktury i wyposażenia właściwego dla 
prowadzenia szkolenia zawodowego. 

 

 

3. Dostęp do technologii informacyjno-komunikacyjnej  

 

Studenci, jak i pracownicy podczas zajęć dydaktycznych posiadają do dyspozycji przewodowe 
i bezprzewodowe sieci internetowe, w tym także sieć Eduroam, z której korzystają studenci całej 
uczelni. Eduroam to zabezpieczona usługa skierowana do studentów i pracowników, umożliwiająca im 
dostęp do bezprzewodowej sieci internetowej. Użytkownik sieci musi zweryfikować się loginem 
i hasłem z macierzystej jednostki, by uzyskać dostęp we wszystkich miejscach, gdzie sieć została 
udostępniona. 

 

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej udostępnia kadrze, jak i studentom, system MS Office 
365, który składa się z czterech kluczowych elementów: 

 

 OneDrive – dysk internetowy umożliwiający przechowywanie swoich plików w chmurze. 
Synchronizuje również dane ze wszystkich naszych urządzeń i pozostałych usług, 

 Outlook – zabezpieczona poczta elektroniczna umożliwiająca wydajną pracę poczty mailowej, 
kalendarza i kontaktów. Dzięki integracji z pakietem Office umożliwia udostępnianie 
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załączników bezpośrednio z chmury OneDrive. Każdy użytkownik może korzystać z poczty 
w wykorzystywanym przez niego systemie – dostęp jest przez sieć Web, na smartfony lub dla 
komputerów Mac oraz Windows, 

 Teams – oparta na chmurze usługa internetowa zawierająca zestaw narzędzi i usług, które 
wspierają edukację zdalną studentów. Dzięki platformie możemy tworzyć wydarzenia i zespoły 
umożliwiające połączenia głosowe, wideo rozmowy oraz czat między uczestnikami. Dodatkowo 
dzięki zintegrowanym aplikacjom umożliwia korzystanie z tablicy w czasie rzeczywistym lub 
wysyłanie zadań, 

 Office Web Apps (OWA) – przeglądarkowe rozwiązanie popularnych programów takich jak 
Word, Excel, PowerPoint czy OneNote. OWA są kompatybilne ze wszystkimi 
najpopularniejszymi przeglądarkami, dzięki czemu studenci jak i kadra dydaktyczna ma dostęp 
do swoich plików na każdym urządzeniu. Tworzone dokumenty przechowywane są w usłudze 
OneDrive i jest połączona z pozostałymi usługami w chmurze. 

 

Office 365 jest głównie wykorzystywany jako skrzynka pocztowa, dysk w chmurze, jak i do zajęć 
zdalnych. Dzięki wdrożeniu Office 365 możliwe jest tworzenie wszystkim pracownikom i studentom 
UWr kont w jednej, zunifikowanej domenie @uwr.edu.pl. Konta pocztowe pracowników mają postać 
imie.nazwisko@uwr.edu.pl, a studentów nr_indeksu@uwr.edu.pl. Każda skrzynka pocztowa, których 
jest ok. 30 tys., ma 50 GB pojemności, a dysk internetowy dla każdego konta ma pojemność aż 1 TB. 

 

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej dysponuje dostosowanym do potrzeb dydaktycznych 
sprzętem informatycznym. W jego skład wchodzą cztery wykładowe sale komputerowe, w których 
studenci mogą nauczyć się praktycznego wykorzystania profesjonalnych programów graficznych. 
Programy te mogą się stać przepustką do kariery zawodowej. Studentom udostępniane są następujące 
programy: 

 

 Creative Cloud firmy Adobe – to ponad 20 aplikacji do pracy z fotografią, wideo, grafiką, 
stronami internetowymi, interfejsem i użytecznością oraz mediami społecznościowymi. Łączy 
ze sobą aplikacje takie jak: 

 Photoshop – profesjonalny program do edycji grafiki rastrowej, z obsługą kształtów 
wektorowych i modeli 3D. Posiada funkcje takie jak edycja i obróbka fotografii cyfrowej, 
tworzenie grafiki na potrzeby Internetu, poligrafii oraz wiele więcej.  

 Illustrator – jeden z najpopularniejszych i najbardziej cenionych programów do edycji grafiki 
wektorowej. Został zaprojektowany pod kątem projektowania i tworzenia ilustracji, 

 InDesign – zaawansowany program do składu publikacji. Posiada szereg przydatnych funkcji, 
znacząco usprawniających pracę redaktorską, 

 Premiere Pro – narzędzie do połączenia obrazu i dźwięku w jedną całość. Dzięki pracy 
w czasie rzeczywistym oraz edycji plików audio i wideo dają precyzyjną kontrolę nad 
praktycznie każdym aspektem produkcji. Z łatwością można manipulować obrazem, 
dźwiękiem, animacji i grafiką, aby stworzyć wysokiej jakości filmy, 

 XD – program przeznaczony do projektowania prototypowania interfejsów aplikacji 
webowych i mobilnych. W programie można znaleźć narzędzia niezbędne do opracowania 
interfejsu i zachowania aplikacji, łącznie z nawigacją i typografią, 

 

 PS IMAGO PRO – to zintegrowane narzędzie służące do realizacji zadań z zakresu statystycznej 
analizy danych, raportowania, automatycznego przetwarzania danych i Business Intelligence. 
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Jest to połączenie silnika analitycznego z autorskimi narzędziami do tworzenia raportów 
i publikacji wyników, 

 Tableau – obecnie najlepszy system Business Intelligence. Stworzony po to, by zamienić setki 
tabel z ogromną ilość danych w czytelne wykresy, stworzone przez ludzi z biznesu a nie 
informatyków. Umożliwia łatwe tworzenie raportów, statystyk, prognoz i wizualizacji w kilka 
sekund, 

 Blender – narzędzie do tworzenia grafiki trójwymiarowej, zarówno statycznej, jak i animacji, 
 SPSS – najbardziej rozbudowane i popularne oprogramowanie do analizy danych 

statystycznych. 

 

Dzięki zaawansowanym programom, które wymagają sprzętu komputerowego na wysokim poziomie, 
studenci mają do dyspozycji sale komputerowe z dostosowanymi do ich potrzeb jednostkami. Do 
dyspozycji jest ponad 26 komputerów w dwóch salach przeznaczonych do obróbki graficznej oraz 40 
komputerów w dwóch pracowniach bazujących na programach wymagających zwiększonego 
zapotrzebowania na wielowątkowość procesorów. 

 

4. Udogodnienia w zakresie infrastruktury i wyposażenia dostosowane do potrzeb studentów 
z niepełnosprawnością 

 

W budynkach znajdują się wejścia przystosowane do wjazdu wózków dla osób niepełnosprawnych lub 
ze stosownymi platformami. Windy i toalety dostosowane są do odpowiedniego standardu potrzeb 
osób z niepełnosprawnością. Część sal dydaktycznych posiada oznakowanie w piśmie Braille'a. 
Kontuary dostosowane są do wysokości osób poruszających się na wózku, a korytarze zapewniają 
odpowiednią szerokość do przejazdu. Ponadto klatki schodowe i ciągi komunikacyjne zostały 
oznakowane dobrze widoczną taśmą barwną, ułatwiającą poruszanie się osobom niedowidzącym. 

 

 

5. Dostępność infrastruktury 

 

W procesie dydaktycznym w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWr wykorzystywany 
jest sprzęt komputerowy (jednostki stacjonarne i laptopy), projektory multimedialne, tablice 
samokopiujące, tablice multimedialne (umożliwiające odczytywanie ruchów). Szerzej o zapleczu 
pracowni komputerowych traktuje punkt trzeci (powyżej). 

Jednostkami ogólnouniwersyteckimi wspomagającymi dostęp i standardy funkcjonowania technologii 
informacyjno-komunikacyjnej są: Dział Usług Informatycznych (DUI) oraz Dział Informatycznych 
Systemów Obsługi Studiów. DUI nadzoruje procesy związane z oprogramowaniem oraz infrastrukturą 
teleinformatyczną, prowadzi również helpdesk, pozwalający studentom i pracownikom na zgłaszanie 
problemów z tego zakresu. Dział Informatycznych Systemów Obsługi Studiów zajmuje się natomiast 
obsługą systemu USOS i jego komponentów (np. Archiwum Prac Dyplomowych). 

Na wyposażeniu instytutu znajduje się także urządzenie firmy Tobii, służące do prowadzenia badań 
w technologii eyetrackingowej. Śledzenie ruchów gałki ocznej badanej osoby umożliwia określenie 
miejsc i ścieżek podążania wzrokiem po materiałach wizualnych poddawanych analizie. Eyetracker ma 
zastosowanie w dydaktyce (zapoznanie studentów z technologią w toku zajęć), a także w badaniach 
pracowników i studentów (np. w zakresie powstających prac dyplomowych). 

Funkcjonujące w ramach infrastruktury dydaktycznej IDKS pracownie oferują studentom oraz 
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pracownikom dostęp do specjalistycznego sprzętu audio i video, służącego realizacji przedmiotów w 
ramach prowadzonych przez jednostkę kierunków studiów. Wśród dostępnego sprzętu znajdują się: 

a) aparatura fotograficzna – aparaty kompaktowe (2), lustrzanki (23) (Sony, Nikon, Canon) z 

wymienną optyką i akcesoriami, lampy błyskowe (5) (w tym sterowane drogą radiową), blendy 

matowe, srebrne, dyfuzory kołowe i panelowe, softboxy reporterskie (5) , zestaw teł 

fotograficznych, w ramach pracowni (pod nadzorem prowadzących zajęcia) studenci mają także 

dostęp do stołu bezcieniowego oraz namiotu bezcieniowego, 

b) aparatura filmowa – kamery analogowe (6) i cyfrowe (14) (Sony, Panasonic, Blackmagic) typu 

handycam oraz studyjne, statywy, wózki, slider kamerowy, aparaty fotograficzne z funkcją 

rejestracji video, praca w standardach 4K, FullHD oraz HD ready, mobilny rejestrator video, 

miksery wizualne (3) (technologii analogowej i cyfrowej), oświetlenie stałe i mobilne (lampy 

światła stałego żarowe, LED, standardowe oraz z soczewkami Fresnela), akcesoria i zaplecze 

techniczne do prowadzenia streamingu audio-video w internecie, 

c) aparatura dźwiękowa – mikrofony różnych typów (dynamiczne, pojemnościowe, 

powierzchniowe), posiadające różne charakterystyki kierunkowe (dookólne, kardioidalne, 

ósemkowe, superkierunkowe), działające w standardzie przewodowym i bezprzewodowym 

(radiowo i za pośrednictwem sieci WiFi), profesjonalne mikroporty telewizyjne (5) 

(Sennheiser), zestawy odsłuchu osobistego (8) (Shure), miksery audio (9) (cyfrowe i 

analogowe), urządzenia łączności studyjnej (DataVideo),  

d) aparatura estradowa – do obsługi wydarzeń o większej skali, organizowanych przez UWr., 
instytut posiada sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy typu estradowego; kolumny 
nagłośnieniowe wielodrożne aktywne (8) (Yamaha) o różnej mocy i rozmiarach, subwoofery 
(2), odsłuchy sceniczne aktywne, zestawy odsłuchu osobistego (bezprzewodowe), miksery 
cyfrowe dźwięku, cyfrowe stageboxy transmisyjne (4) (sieciowe), oprogramowanie 
umożliwiające zapis wielościeżkowy audio, akcesoria i odpowiednie okablowanie, rampy 
oświetleniowe ze statywami dźwigarowymi, profesjonalne oświetlenie sceniczne (28) (wash, 
head, sunstrip, flood, spot), sterowane za pomocą technologii DMX. 

 

Część wymienionych wyżej pozycji sprzętowych udostępnianych jest czasowo studentom IDKS 
w ramach wypożyczenia, na potrzeby realizacji zadań wyznaczonych w toku zajęć.  

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWr dysponuje także studiami radiowymi 
i telewizyjnymi (w standardach analogowym i cyfrowym), w których realizowane są zajęcia praktyczne 
i warsztaty w ramach prowadzonej dydaktyki. Na szczególną uwagę zasługują nowo udostępnione w 
2020 roku do użytku studia w budynku przy ul. Św. Jadwigi. Studio zostało zrealizowane w ramach 
projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego II 2019-2023 
współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Wartość samego sprzętu będącego na wyposażeniu 
studia to blisko 600 tys. złotych. Pomieszczenia są profesjonalnie wygłuszone, profil akustyczny został 
zaprojektowany po uprzednim wykonaniu pomiarów w pomieszczeniach i spełniają one rygorystyczne 
standardy pracy w trybie broadcast. Systemy funkcjonujące zarówno w ramach studia radiowego, jak 
i telewizyjnego oparte są o technologię cyfrową (światłowód), umożliwiającą pracę z wysokiej jakości 
dźwiękiem i obrazem w formacie 4K. Ponadto, studio telewizyjne umożliwia nadawanie na żywo obrazu 
i dźwięku na platformach streamingowych (Youtube, Facebook) za pośrednictwem internetu. Posiada 
stałą scenografię wykorzystywaną w ćwiczeniach dydaktycznych ze studentami dziennikarstwa, a także 
prompter umożliwiający symulację prowadzenia serwisu informacyjnego. Jazda kamerowa daje 
mobilność kamerom obsługującym studio (URSA), dodatkowym urozmaiceniem ujęć jest możliwość 
użycia kamery umieszczonej na kranie lub na zautomatyzowanej szynie, sterowanej elektronicznie. 
Oświetlenie LED sterowane jest z miksera światła za pomocą technologii DMX. Studio dysponuje 
dwoma mikserami wizji – fizycznym (Roland) oraz wirtualnym (vMix), w którym możliwa jest obsługa 
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czterech warstw wizualnych jednocześnie. Materiały zarchiwizowane można przesłać do pracowni 
montażowej za pomocą wewnętrznej sieci internetowej, bez udziału nośników danych takich jak dyski 
czy pendrive'y. W studiu znajduje się także grennscreen umożliwiający studentom naukę procesu 
kluczowania w produkcji telewizyjnej. 

W infrastrukturze dydaktycznej znajdują się również pracownie komputerowe, wyposażone w sprzęt 
i oprogramowanie podstawowe (pakiet typu office) oraz specjalistyczne (montaż dźwięku i obrazu – 
ProTools, Samplitude, Presonus Studio One, AVID Media Composer, Edius, pakiet Adobre Creative 
Cloud), do obliczeń statystycznych (np. SPSS i Statistica).  

 

 

6. System biblioteczno-informacyjny uczelni 

 

Biblioteka Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej zlokalizowana jest w głównej siedzibie 
Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, przy. ul. Joliot- Curie 15, w sali nr 1. W ramach 
wypożyczalni Biblioteka udostępnia swoje zbiory studentom, doktorantom oraz pracownikom 
naukowym Instytutu. Prowadzona jest również działalność międzybiblioteczna. Warto podkreślić, że ta 
forma wypożyczeń cieszy się ogromną popularnością, ze względu na bardzo bogaty i unikalny w skali 
kraju zbiór fachowej literatury anglojęzycznej. Wielu naukowców spoza Wrocławia składa zamówienia 
na te publikacje. Biblioteka posiada czytelnię, z której korzystać mogą również osoby spoza Instytutu. 

Zasady udostępniania zbiorów oraz organizacji i funkcjonowania Biblioteki określone są w Regulaminie 
Biblioteki DiKS. Księgozbiór Biblioteki włączony jest do centralnego opracowania: nowo zakupione 
książki wysyła się do Biblioteki Głównej, gdzie zostają opracowane komputerowo. Biblioteka 
Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej nie posiada katalogów kartkowych. Użytkownicy mają do 
dyspozycji katalog komputerowy (system VIRTUA VTLS).  

Biblioteka realizuje zamówienia pracowników, doktorantów i studentów, na ich życzenie sprowadzana 
jest fachowa literatura polska i zagraniczna. Przy składaniu zamówień bierze się również pod uwagę 
literaturę wykazywaną w sylabusach, tak by użytkownicy mieli te pozycje dostępne w ramach zbioru.  

Gromadzona jest literatura z zakresu dziennikarstwa (mediów w Polsce i na świecie, historii mediów, 
gatunków dziennikarskich, społecznego i kulturowego oddziaływania mediów, dziennikarstwa 
radiowego, telewizyjnego, prasowego i internetowego, fotografii dziennikarskiej), komunikacji 
społecznej, public relations, komunikacji wizerunkowej, reklamy, mediów społecznościowych, 
projektowania komunikacji, brandingu, designu, antropologii kultury. Kupowane są również publikacje 
pomocne w edukacji dziennikarskiej i projektowej, a więc z zakresu psychologii społecznej, socjologii, 
nauk politycznych, historii literatury (zwłaszcza literatura faktu, reportaż literacki), filmu, fotografii. 
Gromadzenie druków odbywa się głównie drogą zakupu krajowego i zagranicznego, ale również 
poprzez przekazywane na rzecz biblioteki darowizny. 

Corocznie, w październiku, prowadzone są szkolenia biblioteczne dla studentów pierwszego roku. 
Biblioteka posiada prawie 7000 druków zwartych, oraz 268 druków ciągłych (czasopisma zagraniczne). 
Składa się z dwóch pomieszczeń: czytelni, w której udostępnia się księgozbiór podręczny (20 miejsc dla 
czytelników, 2 komputery dla użytkowników, z dostępem do katalogu) oraz magazynu, w którym 
przechowywane są książki i czasopisma. 

Pracownik Biblioteki rejestruje w bazie Huesca publikacje pracowników i doktorantów Instytutu, co 
pozwala na włączenie ich do systemu Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN). Biblioteka IDKS, będąc 
włączoną do centralnego opracowania, współpracuje z NUKATEM – Narodowym Uniwersalnym 
Katalogiem Centralnym, którego celem jest zintegrowanie informacji o zbiorach polskich bibliotek 
naukowych. Z komputerów dostępnych w sieci Uniwersytetu, a więc również tych w Bibliotece IDKS, 
oraz przez serwer proxy, można uzyskać dostęp do czasopism elektronicznych oraz baz danych, które 
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umożliwiają kontakt z najnowszą literaturą światową. W 2021 roku UWr uruchomił dostęp do 
elektronicznych baz e-czasopism i e-booków światowej klasy wydawnictw naukowych. Dostępne bazy: 
https://www.bu.uni.wroc.pl/e-zasoby-uwr  

Czytelnicy ocenianego kierunku mają możliwość korzystania z bogatych zbiorów Biblioteki 
Uniwersyteckiej, który ma charakter uniwersalny. Biblioteka Uniwersytecka gromadzi piśmiennictwo 
ze wszystkich dyscyplin naukowych uprawianych w Uniwersytecie Wrocławskim, ze szczególnym 
uwzględnieniem wydawnictw z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, gromadzi też dzieła 
podstawowe oraz encyklopedie z dyscyplin pozauniwersyteckich. Zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej 
oraz bibliotek specjalistycznych wynoszą (stan na 31.12.2020 r.) 4 205 066 woluminów. Od grudnia 
2019 r. Biblioteka Uniwersytecka funkcjonuje w nowym budynku przy ul. Fryderyka Joliot-Curie 12, 
gdzie umieszczono księgozbiór Biblioteki (zbiory ogólne i zbiory specjalne) oraz wszystkie zespoły 
funkcjonalne. W nowym budynku mieszczą się agendy udostępniania, magazyny zbiorów ogólnych, 
pracownie opracowywania zbiorów nowych oraz agendy udostępniania, magazyny i pracownie 
zbiorów specjalnych. Podstawowe zespoły funkcjonalne obiektu stanowią: przechowywanie zbiorów, 
udostępnianie zbiorów (informatorium, katalogi, czytelnie, wypożyczalnie, magazyny z wolnym 
dostępem do półek, czytelnie indywidualne); zespół dydaktyczno-konferencyjny (sale audytoryjne, 
wykładowe i seminaryjne); oddziały podstawowe (gromadzenia, opracowania, konserwacji itp.); 
oddziały pomocnicze (administracja, techniczny, obronny itp.). Biblioteka Uniwersytecka ponadto 
oferuje dostęp do szeregu baz danych, ponadto udostępnia zbiory w ramach Biblioteki Cyfrowej. 
https://www.bu.uni.wroc.pl/. Obecnie z ok. 250 tys. woluminów można korzystać w obszarze Wolnego 
Dostępu. Księgozbiór został ustawiony na półkach dziedzinami - według Klasyfikacji Biblioteki Kongresu 
w Waszyngtonie (Library of Congress Classification). Podział księgozbioru na główne dziedziny 
odpowiada dyscyplinom naukowym, gałęziom tych dyscyplin i grupom zagadnień. W otwartym 
dostępie do zbiorów znajdują się wybrane książki wydane po 2000 roku oraz wydawnictwa 
wcześniejsze, stanowiące kanon dla poszczególnych dyscyplin nauki.  

W obszarze rozwoju zasobów bibliotecznych planowane jest szkolenie pracownika biblioteki w zakresie 
tworzenia rekordu egzemplarza oraz komputerowego wypożyczania oraz poszerzanie dostępu do baz. 

  

 

7. Sposoby, częstość i zakres monitorowania, oceny i doskonalenie bazy dydaktycznej i naukowej 

 

Istniejąca baza dydaktyczna i naukowa podlega standardowym procedurom monitoringu wymaganym 
przepisami prawa (np. kontrola przeciwpożarowa). Cyklicznie dokonywane są także kontrolne stanu 
wyposażenia i jego kompletności (spisy inwentaryzacyjne).  

Istnieje możliwość zgłaszania przez zainteresowane grupy (studenci, pracownicy) zapotrzebowania na 
zakup konkretnych pozycji bibliograficznych, dostępu do czasopism czy baz danych. 

 

Zakres odpowiedzialności za bazę naukowo-dydaktyczną: 

 w zakresie stanu technicznego budynków odpowiedzialni są administratorzy budynków oraz 
dział infrastruktury UWr, regularnie prowadzone są kontrole oraz przeglądy gwarancyjne 
zgodnie z zapisami umów z wykonawcami. Pracownicy i studenci mają możliwość składania 
wniosków o remonty oraz zgłaszanie bieżących usterek; 

 w zakresie przestrzegania zasad BHP odpowiedzialny jest dział BHP, cyklicznie odbywa się 
kontrola infrastruktury oraz ochrony przeciwpożarowej, 

 w zakresie przestrzegania ochrony przeciwpożarowej odpowiedzialny jest dział BHP i Straż 
pożarna (kontrole skutkujące zaleceniami), 

https://www.bu.uni.wroc.pl/e-zasoby-uwr
https://www.bu.uni.wroc.pl/


Profil Ogólnoakademicki | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 64 

 

 w zakresie zasobów bibliotecznych – pracownicy biblioteki, pracownicy naukowi i dydaktyczni, 
studenci i doktoranci mogą wnioskować o zakup literatury, poszerzenie dostępu do baz, 

 w zakresie wyposażenia sal, pracowni i laboratoriów – zapotrzebowanie składają nauczyciele 
na podstawie potrzeb własnych oraz zgłaszanych przez studentów; 

 w zakresie aparatury — zapotrzebowania składają nauczyciele na podstawie wniosków 
i doświadczeń własnych oraz potrzeb zgłaszanych przez studentów. 
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Kryterium 6. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w konstruowaniu, realizacji 
i doskonaleniu programu studiów oraz jej wpływ na rozwój kierunku  

 

1. Zakres i formy współpracy uczelni z instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego 

 

W skład otoczenia społeczno-gospodarczego kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, 
podobnie jak ma to miejsce w przypadku całego Wydziału Filologicznego, wchodzą instytucje o bardzo 
różnorodnym charakterze. Dzięki współpracy z nimi kadra naukowo-dydaktyczna Wydziału pogłębia 
swoją wiedzę specjalistyczną, którą następnie dzieli się ze studentami, oraz bierze udział 
w  różnorodnych działaniach o charakterze praktycznym, których efekty i sam przebieg wzbogacają 
realizację programu studiów. Doświadczenie wynikające z różnych form współpracy zdobyte przez 
kadrę IDKS znajduje swoje odzwierciedlenie także podczas wprowadzania zmian mających na celu 
doskonalenie programu nauczania na kierunkach prowadzonych w IDKS. Dodatkowo kontakty 
pracowników IDKS z otoczeniem zewnętrznym nierzadko owocują zapewnieniem studentom miejsc 
odbywania praktyk zawodowych podczas realizacji programu studiów. Niewątpliwie ogromne 
znaczenie mają też zróżnicowane działania popularyzatorskie, w których udział biorą poza 
pracownikami także studenci i doktoranci, co umożliwia im zdobywanie dodatkowych kompetencji 
przydatnych na rynku pracy.  

Instytucje kultury, medialne, marketingowe i naukowe stanowią jedne z ważniejszych podmiotów 
otoczenia społeczno-gospodarczego. Wpływ współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami 
w  zakresie projektowania i realizacji programu studiów jest bardzo różnorodny, od wzbogacania 
metodyki prowadzenia zajęć (np. udział w realizacji projektu Rozwój potencjału i oferty 
edukacyjnej UWr szansą zwiększenia konkurencyjności Uczelni współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki czy udział w programie 
Erasmus+), przez zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności, po wzbogacanie kolekcji dydaktycznych 
niezbędnych do realizacji zajęć na kierunkach IDKS. W wielu przypadkach kontakty te są podstawą 
prowadzenia różnorodnych przedmiotów, umożliwiając podejmowanie złożonych problemów 
medialnych, wizerunkowych i marketingowych przez pracowników i studentów IDKS, zwłaszcza 
w  ramach prac dyplomowych i praktyk zawodowych, a także poprzez udział w konferencjach 
i projektach.  

Jednym z ciekawszych przykładów współpracy z instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego było 
zaprojektowanie identyfikacji wizualnej dla wrocławskiego koła Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata 
Alberta (http://pk.uni.wroc.pl/studenci/projekty/identyfikacja-wizualna-dla-wroclawskiego-kola-
tpisba/), schroniska dla zwierząt w Świdnicy (http://pk.uni.wroc.pl/studenci/projekty/system-
identyfikacji-wizualnej-dla-schroniska-dla-zwierzat-w-swidnicy/), czy projekt systemu orientacyjnego 
dla Świnoujścia we współpracy z Wills Integrated – Agencji Marketingu 
Zintegrowanego (http://pk.uni.wroc.pl/studenci/projekty/system-orientacyjny-dla-swinoujscia/). 
Studenci koła Naukowego BRANDICO działającego w IDKS wraz z pracownikiem IDKS i agencją 
kreatywną Cięty Język brali udział w przygotowaniu projektu trendwatchingowego Polskiego 
Towarzystwa Badania Rynku i Opinii pt. Konsument 2020 
(https://www.ptbrio.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=31&Itemid=232)  

Współpraca z instytucjami naukowymi sięga także do świata kultury i sztuki. Przykładem może być, 
trwająca do dzisiaj, współpraca IDKS z ASP Wrocław. Wspólne zainteresowania medioznawcze 
i      projektowe zaowocowały cyklicznym wydarzeniem pt. Kuchnia Medialna 
(https://www.asp.wroc.pl/?module=News&controller=Read&action=news&id=9407), a także 
wspólnie prowadzonym z ASP przedmiotem opcyjnym „Warsztaty słowa i obrazu”, realizowanym na 
III roku studiów stacjonarnych na kierunku komunikacja wizerunkowa.  

http://pk.uni.wroc.pl/studenci/projekty/identyfikacja-wizualna-dla-wroclawskiego-kola-tpisba/
http://pk.uni.wroc.pl/studenci/projekty/identyfikacja-wizualna-dla-wroclawskiego-kola-tpisba/
http://pk.uni.wroc.pl/studenci/projekty/system-identyfikacji-wizualnej-dla-schroniska-dla-zwierzat-w-swidnicy/
http://pk.uni.wroc.pl/studenci/projekty/system-identyfikacji-wizualnej-dla-schroniska-dla-zwierzat-w-swidnicy/
http://pk.uni.wroc.pl/studenci/projekty/system-orientacyjny-dla-swinoujscia/
https://www.ptbrio.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=31&Itemid=232
https://www.asp.wroc.pl/?module=News&controller=Read&action=news&id=9407
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Doświadczenia wynikające z ww. współpracy procentują podwyższeniem kompetencji kadry IDKS, 
szczególnie w zakresie praktycznym, niezbędnym w procesie dydaktycznym, umożliwiając także 
studentom spotkanie z potencjalnymi pracodawcami i zdobycie doświadczenia zawodowego już 
w trakcie studiów.  

Na szczególną uwagę podczas analizy współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym zasługuje 
Rada Interesariuszy IDKS, która została powołana w celu usprawnienia procesu dydaktycznego, 
dostosowania oferty edukacyjnej do wymogów rynku.  

Obecnie Rada Interesariuszy skupia 7 osób, będących przedstawicielami m. in. jednostek medialnych, 
badawczych, instytucji kultury, rynku wydawniczego i medialnego.  

Zgodnie z procedurą współpracy z interesariuszami IDKS do zadań interesariuszy zewnętrznych (w tym 
Rady) należy: opiniowanie programów nowotworzonych kierunków studiów, przekazywanie opinii na 
temat przygotowania merytorycznego i umiejętności absolwentów IDKS, walidacja efektów uczenia się 
oraz proponowanie korekt w programach studiów w zakresie efektów uczenia się. Opinie i propozycje 
Rady zostają poddane analizie w ramach pracy instytutowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia i mogą 
zostać wzięte pod uwagę podczas korekt efektów uczenia się oraz korekt programów studiów 
realizowanych w IDKS.  

  

 

W skład Rady Interesariuszy Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej wchodzą:  

 

1. Wojciech Szczupak | info@stamtad.com  

Jest absolwentem Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Jeleniej Górze (j. angielski). Studia 
magisterskie realizował na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Komunikacja 
i Zarządzanie Zasobami informacji. Studia podyplomowe ukończył na kierunku Dyplomacja w Collegium 
Civitas w Warszawie. Jest współzałożycielem firmy konsultingowej Elinkcat (Barcelona) oraz 
STAMTAD, Audiovisual Communication Agency (Wrocław). Od roku 2021 piastuje stanowisko prezesa 
Fundacji Polander.  

  

2. Monika Włodarczyk | monika.wlodarczyk@poczta.onet.pl  

Dziennikarka, producent telewizyjny, autorka programów telewizyjnych i reportaży. Współpracowała 
z ogólnopolskimi stacjami telewizyjnymi m.in.: TV4, Polsat, Superstacja, TVP2. Jest specjalistą 
specjalista ds. kontaktów z mediami, promocji i edukacji międzykulturowej wykładowcą akademickim, 
autorką projektów edukacyjnych i cross-mediowych, trenerem biznesu. Prowadzi warsztaty i szkolenia 
z dziennikarstwa i nowych mediów, komunikacji wizerunkowej, relacji z mediami. Absolwentka 
Uniwersytetu Wrocławskiego.  

  

3. Tomasz Duda | tomasz.duda@radiorodzina.pl  

Redaktor Naczelny Radia Rodzina Wrocław. Przygodę z dziennikarstwem rozpoczął w roku 1993 będąc 
członkiem zespołu tworzącego pierwsze komercyjne radio we Wrocławiu - Radio ESKA. Od roku 1997 
dziennikarza gazety codziennej Słowo Polskie, a po roku 2000 jej Redaktor Naczelny. W latach 2003 do 
2006 Zastępca Redaktora Naczelnego w Gazecie Wrocławskiej. Od roku 2006 Kierownik Programy 
Regionalnego i szef Faktów w Telewizji Wrocław. Od 2008 roku szef Radia RAM we Wrocławiu. Od 2010 
do 2017 Prezes Zarządu i Redaktor Naczelny Radia Wrocław, Radia RAM i Radia Wrocław Kultura. 
Zdobywca prestiżowej nagrody „International Radio of the Year” na European Radio Show w Paryżu w 
2017 roku. Pomysłodawca i założyciel cyfrowego Radia Wrocław Kultura.  
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Absolwent Instytutu Politologii i Studium Doktoranckiego na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończone 
Magisterskie Studia Menadżerskie MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.  

  

4. Katarzyna Sobolewska | katarzyna.sobolewska@beeline-research.pl  

Socjolog, badacz jakościowy. Współwłaścicielka agencji Beeline Research&Consulting. Od 2002 roku 
intensywnie zagłębia się w świat konsumentów. Niestrudzona w obserwowaniu, dopytywaniu, 
docieraniu do prawdziwym emocji i potrzeb. Moderator setek dyskusji grupowych, wywiadów 
pogłębionych. Facylitator warsztatowy. Obszary, w których posiada duże doświadczenie to: badania 
marki i komunikacji, potrzeb i zwyczajów, konceptów produktów i usług.  

„Każde badanie to dla mnie źródło nowych odkryć i inspiracji. Dotarcie do prawdy konsumenckiej staje 
się kopalnią cennych insight’ów, z których rodzą się zupełnie nowe historie”  

  

5. Bartłomiej Brach | bartek.brach@gmail.com  

Jest antropologiem organizacji. Na co dzień bada pracowników i pracę oraz pomagam polskim 
przedsiębiorcom tworzyć organizacje, w których chce się pracować. Naukowo najbardziej interesuje 
się tym, kiedy nasza praca ma sens. Współprowadził na rynek polski storytelling jako metodę badania 
tożsamości organizacji. Założył sieć badaczy młodej kultury „Królicza Nora”. Przewodniczy Radzie 
Fundacji Polska Debatuje.  

  

6. dr Jacek Skawiński | jskawinski@wp.pl  

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego (filologia polska). W 1999 roku uzyskał na tej uczelni stopień 
doktora w dziedzinie językoznawstwa za pracę napisana pod kierunkiem prof. Jana Miodka. Kierownik 
Pracowni Lingwistyki Antropologicznej, autor (wspólnie z J. Anusiewiczem) Podręcznego słownika 
polszczyzny potocznej. W latach 1992–1997 lektor i wykładowca na Uniwersytecie Christiana Albrechta 
w Kilonii (Niemcy), w latach 2004–2006 na Uniwersytecie Ankarskim (Turcja). Wieloletni członek 
Sekcji Etnolingwistycznej Polskiej Akademii Nauk. Od dziesięciu lat związany z Wydawnictwem Bauer 
(„Świat Wiedzy”) jako redaktor popularnonaukowy i autor tekstów z różnych dziedzin wiedzy. Oprócz 
tego redaktor w Oficynie Wydawniczej SGH w Warszawie, wrocławskim wydawnictwie Atut, 
konsultant językowy w projektach UE (np. „Prosta polszczyzna”) oraz autor wierszyków dla dzieci.  

  

7. Manuela Pliżga-Jonarska | manuelaplizga@hotmail.com  

Od 20 lat zajmuje się uczeniem otwartości na inne kultury - jako mediatorka, trenerka kompetencji 
międzykulturowych i mediacyjnych, wykładowca akademicki, autorka projektów i programów 
edukacyjnych. Pracowała w zespołach międzynarodowych, w tym przez ponad 10 lat studiowała i 
pracowała za granicą (Niemcy, Australia). Od 2014 roku koordynatorka ds. dialogu międzykulturowego 
we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego (jednostka Gminy Wrocław), gdzie w ramach Zespołu 
Dialogu Międzykulturowego rozwija projekty uczące otwartości we Wrocławiu, m.in. Ambasadorzy 
Dialogu, Sztafeta Szkół - Stop Mowie Nienawiści, klasy przygotowawcze dla uczniów obcojęzycznych i 
inne.  
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Rada Interesariuszy Zewnętrznych Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWr działa 
w oparciu o regulamin (zal_I_6_1_1). Zgodnie z dokumentem celem Rady jest wspieranie działań 
podnoszących jakość kształcenia prowadzonego w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji 
Społecznej UWr. Do zadań Rady Interesariuszy Zewnętrznych IDKS należy natomiast m.in. opiniowanie 
nowych programów studiów, rozszerzanie oferty praktyk, staży dla studentów IDKS UWr, prowadzenie 
wspólnych przedsięwzięć badawczych i innych.  

We współpracę z instytucjami naukowymi, a także instytucjami państwowymi oraz firmami 
i  stowarzyszeniami  angażowani  są  studenci, głównie  podczas  realizacji  prac  licencjackich   
i  magisterskich. Pozwala im to na poszerzenie horyzontów oraz nawiązanie kontaktów zgodnie 
z  wyzwaniami rynku pracy. Przykładem może być projekt pracy licencjackiej, którego efektem było 
wydarzenie pt. Wystawa Wrocławskiej Grafiki Użytkowej 
(https://dziennikarstwo.uni.wroc.pl/aktualnosci/26-wystawa-grafiki-uzytkowej-
wernisaz/month_2,year_2020.html )  

Ważnym dla kierunku aspektem współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym są kontakty 
z różnorodnymi interesariuszami zewnętrznymi w ramach realizacji niektórych zajęć dydaktycznych, co 
wzbogaca program studiów o aspekty praktyczne i zwiększa atrakcyjność zajęć. Bezpośredni kontakt 
z pracownikami z rynkiem jest bardzo istotny zarówno dla studentów, którzy mają okazję praktycznego 
poznania omawianych zagadnień, jak i dla prowadzących, którzy w wyniku dyskusji ze specjalistami z 
branży mogą lepiej dostosowywać treści nauczania do wymogów rynku pracy.  

Koła Naukowe funkcjonujące w IDKS: KN Briefly, KN Common oraz KN Kreatura w swojej strategii 
działania realizują współprace z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Jednym z przykładów takiej 
aktywności jest współpraca KN Briefly z organizacją pozarządową Extinction Rebellion Polska, mającą 
na celu zbadanie wizerunku oraz skojarzeń́, jakie budzi organizacja 
(https://pl.linkedin.com/company/kn-briefly?trk=organization-update_share-update_actor-text)  

Kontakty z różnymi instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego odbywają się również w ramach 
praktyk zawodowych, omówionych wcześniej w Kryterium 2.  

  

  

2. Sposoby, częstość i zakres monitorowania, ocena i doskonalenie form współpracy i wpływu jej 
rezultatów na program studiów i doskonalenie jego realizacji  

 

W IDKS działa Rady Interesariuszy, której członkami są wybierane osoby, które wspierają IDKS swoimi 
wskazówkami zarówno w kwestii tworzenia programów, ich modyfikacji, jak i w kwestii prawidłowego 
doboru efektów uczenia się. Spotkanie inaugurujące działalność Rady Interesariuszy IDKS miało na celu 
przedstawienie obszarów i doświadczeń zawodowych, które mogą zostać wykorzystane przy 
współpracy z IDKS. Kolejne spotkania wiązały się z omówieniem bardziej szczegółowych kwestii jak np. 
zatrudnialność absolwentów IDKS czy sytuacja na rynku pracy w Polsce i innych krajach europejskich, 
w tym w szkolnictwie. Na spotkaniu poruszano wiele zagadnień o charakterze wprowadzającym, 
a także poproszono członków Rady o wypełnienie ankiety dotyczącej analizy  zgodności  efektów  
uczenia  się  z  potrzebami  rynku  pracy,  która  będzie pomocna w przygotowaniu i wprowadzeniu 
zmian w programach studiów oraz realizacji poszczególnych zajęć dydaktycznych. Została poruszona 
też kwestia praktyk i staży. Po otrzymaniu ankiet ich wyniki zostaną szczegółowo zanalizowane, 
a wyciągnięte wnioski wykorzystane podczas wprowadzania modyfikacji w programie i planowanych 
efektach uczenia się.  

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej nieprzerwanie od wielu lat współpracuje z wieloma 
specjalistami z branży medialnej oraz sektora kreatywnego. Co roku około 100 ekspertów 
(dziennikarzy, specjalistów od PR, grafików komputerowych, producentów telewizyjnych, fotografów, 

https://dziennikarstwo.uni.wroc.pl/aktualnosci/26-wystawa-grafiki-uzytkowej-wernisaz/month_2,year_2020.html
https://dziennikarstwo.uni.wroc.pl/aktualnosci/26-wystawa-grafiki-uzytkowej-wernisaz/month_2,year_2020.html
https://pl.linkedin.com/company/kn-briefly?trk=organization-update_share-update_actor-text
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właścicieli agencji brandingowych itd.) prowadzi zajęcia ze studentami kierunków realizowanych 
w Instytucie. Są oni nierozłącznym elementem Instytutu, współtworzą go i mają istotny wkład w jego 
rozwój. Uczestniczyli oni przy konstrukcji programów poszczególnych specjalności, często w trakcie 
trwania roku dzielą się swoimi uwagami na temat realizowanych programów. Okazją do wyrażania 
opinii na temat realizowanych programów są organizowane przez dyrekcję Instytutu spotkania 
z  pracownikami zewnętrznymi na początku każdego semestru (w czasie pandemii spotkania takie 
odbywają się raz do roku, za pośrednictwem aplikacji Teams). Podczas takich spotkań oprócz bieżących 
spraw związanych z procesem dydaktycznym, prowadzone są rozmowy na temat koniecznych zmian. 
Podczas jednego z takich spotkań współpracownik Instytutu, dr Izabela Starzec zwróciła uwagę na 
konieczność zmiany w kolejności realizacji wybranych przedmiotów na specjalności dziennikarstwo 
muzyczne, co zostało uwzględnione zmianami programowymi w 2019 roku. Czasami wkład jest 
niesformalizowany, czasami przybiera postać sformalizowaną. Przykładowo w 2015 roku, przed 
utworzeniem nowych, istniejących częściowo do dzisiaj specjalności na kierunku dziennikarstwo 
i  komunikacja społeczna (media relations, produkcja medialna, dziennikarstwo audiowizualne, 
fotografia i film) zostały przeprowadzone konsultacje z przedstawicielami zawodów dziennikarskich 
i  kreatywnych, w wyniku których powstała seria rekomendacji dotyczących nowych specjalności 
(zal_I_1_3_1_a, zal_I_1_3_1_b, zal_I_1_3_1_c, zal_I_1_3_1_d).  

Istotnym wkładem interesariuszy zewnętrznych w proces dydaktyczny realizowany w Instytucie 
Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej jest także proponowanie autorskich kursów przez wybranych 
współpracowników Instytutu. Przyjmują one zwykle postać przedmiotów fakultatywnych 
realizowanych na wybranych specjalnościach. Jednymi z licznych przykładów tego typu sytuacji jest 
chociażby przedmiot Zarządzanie muzyką w mediach zaproponowany przez red. Hieronima Wronę na 
specjalności dziennikarstwo muzyczne czy też przedmiot Dziennikarz sportowy w kontekście lokalnym 
zaproponowany przez red. Macieja Piaseckiego.  

Ponadto zarówno w ramach Wydziału Filologicznego działa Rada Interesariuszy Zewnętrznych. 
Interesariusze zewnętrzni, wspomagają WF w doskonaleniu i modyfikacji programu studiów i efektów 
uczenia się, przekazując opinie na temat przygotowania merytorycznego i umiejętności absolwentów 
WF oraz proponując korekty w programach studiów. Ma to miejsce zarówno poprzez kontakt osobisty, 
jak i poprzez bardziej sformalizowane działanie, jakim jest udział w ankietach przygotowywanych przez 
WF. Regulamin i skład Rady stanowią załączniki zal_I_6_2_2 i zal_I_6_2_3). 
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Kryterium 7. Warunki i sposoby podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia  procesu kształcenia na 
kierunku  

 

1. Rola umiędzynarodowienia procesu kształcenia w koncepcji kształcenia i planach rozwoju 
kierunku 

  

W Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej (IDKS) działania w kierunku 
umiędzynaradawiania podejmowane są zarówno poprzez kształcenie studentów, organizacje 
wydarzeń międzynarodowych, jak i prowadzenie badań naukowych. Proces 
umiędzynarodowienia jest realizowany poprzez:  

 wymianę studentów Instytutu i uczelni partnerskich obejmującą studia i praktyki zawodowe;  

 wymianę pracowników naukowo-dydaktycznych instytutu z kadrą zagranicznych uczelni 
partnerskich i instytucji badawczych;  

 wyjazdy kadry naukowo-dydaktycznej oraz pracowników 
niebędących nauczycielami akademickimi w ramach programu Erasmus+ oraz umów 
bilateralnych.  

 prowadzenie studiów na dwóch kierunkach w języku angielskim.  

  

Mobilność studentów oraz pracowników stanowiących kadrę dydaktyczną Instytutu Dziennikarstwa 
i Komunikacji Społecznej możliwa jest dzięki pozyskiwaniu środków finansowych w ramach wielu 
programów i stypendiów, których oferty przedstawiane są regularnie przez Biuro Współpracy 
Międzynarodowej (BWM) Uniwersytetu Wrocławskiego (UWr), a także dzięki aktywności 
pracowników, doktorantów i studentów w nawiązywaniu współpracy z zagranicznymi ośrodkami 
dydaktycznymi oraz badawczymi. Takie możliwości wyjazdów przekładają się na zdobywanie 
doświadczenia zarówno w prowadzeniu badań naukowych i procesie kształcenia, jak i wzbogacanie 
warsztatu dydaktycznego kadry. Dzięki wymienionym możliwościom internacjonalizacji, studia 
w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej mają przygotować studentów, a tym samym 
przyszłych absolwentów, do pracy w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym, 
posługiwania się językiem obcym, a także umożliwić kontakt ze studentami i kadrą zagraniczną.  

Na umiędzynarodowienie procesu kształcenia składa się także szereg rozwiązań i aktywności 
podejmowanych przez kadrę w uczelni macierzystej. Studentom polecana jest literatura anglojęzyczna, 
w tym najnowsze specjalistyczne artykuły naukowe, niezbędne do poszerzenia wiedzy i przygotowania 
się do wielu zajęć. Na etapie pisania pracy dyplomowej, licencjackiej i magisterskiej, studenci korzystają 
z literatury, oprogramowania, baz danych i innych materiałów źródłowych w języku angielskim.  

UWr zajmuje wysokie miejsce w Polsce pod względem umiędzynarodowienia kształcenia, 
szacowanego na podstawie udziału obcokrajowców studiujących w języku angielskim w ogólnej liczbie 
studentów. W rekrutacji na rok 2021/2022 zarejestrowało się 2166 osób na studia w języku angielskim.  

IDKS oferuje dwa kierunki studiów realizowych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym: 
Communication Management (otwarty w 1.10.2013 r.) oraz Journalism and Social Communication 
otwarty w 1.10.2011 r.). 
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Liczba studentów na poszczególnych latach:  

Journalism and Social Communication: 2016 – 13 | 2017 – 9 | 2018 – 10 | 2019 – 7 | 2020 – 6  

Communication Management: 2016 - 32 | 2017 – 26 | 2018 – 23 | 2019 – 34 | 2020 - 35  

 

Rozkład studentów w perspektywie krajów:  

 

Journalism and Social Communication Ukraina 8 | Indie 8 |Turcja 4 | Chiny 4 | Nigeria 3 | Iran 2 | 
Gruzja 2 | Niemcy 2 | Algiera 1 | UK 1 | Zimbabwe 1 | Rosja 1 | Ekwador 1 | Portugalia 1 | Włochy 1 | 
Pakistan 1 | Meksyk 1 | Francja 1 | USA 1 | Węgry 1  

 

Communication Management Ukraina 22 | Turcja 21 | Wietnam 10 | Azerbejdżan 8 | Indie 8 | Maroko 
7 | Chiny 6 | Bangladesz 5 | Nigeria 5 | Włochy 4 | Niemcy 4 | Rosja 3 | Ekwador 3 | Hiszpania 3 | 
Tajwan 3 | Łotwa 2 | Kazachstan 2 | Egipt 2 | Litwa 2 | Tunezja 2 | Czechy 2 | Uzbekistan 2 | USA 2 | 
Kolumbia 2 | Białoruś 2 | Francja 2 | Wenezuela 1 | Portugalia 1 | Kenia 1 | RPA 1 | Pakistan 1 | 
Bułgaria 1 | Zimbabwe 1 | Rumunia 1 | Honduras 1 | Algieria 1 | Jordania 1 | Węgry 1 | Korea 
Południowa 1 | Chorwacja 1 | Macedonia 1 | Japonia 1  

  

Specjalności anglojęzyczne cieszą się również zainteresowaniem polskich studentów, zazwyczaj jest ich 
kilku - kilkunastu na obydwu specjalnościach.  

  

W celu zwiększenia poziomu internacjonalizacji instytutu od początku istnienia studiów 
anglojęzycznych uruchomiono anglojęzyczną wersję strony 
internetowej IDKS (https://dziennikarstwo.uni.wroc.pl/en/) ze szczegółowymi informacjami o 
instytucie, organizacji studiów, aktualnościami, a także ofertą studiów w języku angielskim, jak również 
ofertą wyjazdów międzynarodowych. W wersji polskojęzycznej strony dostępne są również 
szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji studentów na studia i praktyki, rekrutacji w ramach 
programu Erasmus+ (https://dziennikarstwo.uni.wroc.pl/studenci/erasmus/podstawowe-
informacje/). Studenci IDKS mogą realizować wyjazdy na studia w ramach 28 państw UE (Austria, 
Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, 
Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, 
Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy); państw EFTA/EOG: Norwegia, Islandia 
i Lichtenstein oraz państw kandydujących do UE: Turcja, FYROM.  

  

  

2. Aspekty programu studiów i jego realizacji, które służą umiędzynarodowieniu 

  

Wyjazdy zagraniczne oraz liczne kontakty międzynarodowe kadry naukowo-
dydaktycznej IDKS przyczyniają się do podnoszenia kompetencji zawodowych nauczycieli 
akademickich w zakresie dydaktyki oraz ciągłego doskonalenia przekazywanych studentom treści 
kształcenia, jak również poziomu specjalistycznego języka angielskiego.  

Na oferowanych przez IDKS kierunkach w języku polskim i angielskim uczą fachowcy z doświadczeniem 
międzynarodowym, zarówno naukowym, jak i biznesowym. Kadrę zasilają również obcokrajowcy 
specjalizujący się w komunikacji międzykulturowej oraz komunikacji digitalowej.  

https://dziennikarstwo.uni.wroc.pl/en/
https://dziennikarstwo.uni.wroc.pl/studenci/erasmus/podstawowe-informacje/
https://dziennikarstwo.uni.wroc.pl/studenci/erasmus/podstawowe-informacje/
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Studenci na kierunkach anglojęzycznych tworzą grupy zróżnicowane narodowościowo, kulturowo, co 
sprzyja pogłębianiu umiejętności komunikowania się w języku obcym, a także nabywaniu kompetencji 
społecznych związanych z pracą w zespole międzynarodowym. Nauczyciele akademiccy zapoznają 
studentów z obcojęzyczną terminologią specjalistyczną. Również dobrą praktyką kadry dydaktycznej 
jest zalecenie pracy z literaturą anglojęzyczną, szczególnie podczas realizacji prac dyplomowych 
i seminariów. Studenci w ramach przedmiotów warsztatowych współpracują również z instytucjami 
kultury, instytucjami samorządowymi, a także z biznesem, nabywając tym samym kompetencji 
międzykulturowych.  

Studenci i doktoranci IDKS są angażowani w pracę komitetów organizacyjnych międzynarodowych 
konferencji naukowych. Dzięki tej aktywności rozwijają swoje kompetencje 
miękkie związane z jednej strony z komunikowaniem się w języku obcym, najczęściej angielskim, 
z zagranicznymi uczestnikami konferencji, a z drugiej z organizacją wydarzeń. Przykładem takiego 
zaangażowania jest 20. edycja międzynarodowej konferencji pt. “Communication & Culture”, która 
odbyła się w maju 2019 roku. Studenci i doktoranci IDKS wraz z Instytutem Socjologii UWr, 
Wrocławskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Kołem Naukowym Studentów 
Socjologii, Doktoranckim Kołem Naukowym Komunikologów oraz z Indiana University-
Purdue (Instytut Communication Studies) zorganizowali, a także wzięli czynny udział w konferencji, 
która była poświęcona szeroko pojętej tematyce komunikacji i kultury, a także stworzyła platformę 
wymiany myśli naukowej i poznania nowych nurtów badawczych. Ponadto, w ramach konferencji 
studenci i doktoranci IDKS przeprowadzili warsztaty z zakresu Design Thinking oraz Projektowania 
Doświadczeń. Dodatkowym aspektem konferencji była wystawa fotograficzna zorganizowana przez 
studentów IDKS, pt. „Zawrót z filmem 2”.  

Program studiów anglojęzycznych koncentruje się na różnych aspektach umiędzynaradawiania, 
wielokulturowości. Poza zajęciami warsztatowymi, o których już wspomniano, studenci zdobywają 
wiedzę z zakresu interdyscyplinarnie rozpatrywanej kompetencji międzykulturowej 
(przedmiot: Intercultural Communication), sposobach wykorzystywania kompetencji 
międzykulturowych i wiedzy o różnorodności kulturowej w marketingu oraz dziennikarstwie 
(przedmioty, np.: Advertising, Branding, Public relations, Lifestyle and 
Consumer Insights, Trends and Innovations, Teamwork and Team Management, Media Relations and 
Media Planning, Media and Public Sphere, Cultural-Publicistic Journalism).  

Programy w języku polskim na kierunku dziennikarstwo i komunikacja Społeczna oraz komunikacja 
wizerunkowa nie są również pozbawione elementu międzykulturowego, aspektu istotności 
internacjonalizacji w sferze naukowej, jak i zawodowej. Programy studiów anglojęzycznych 
i  polskojęzycznej są w dużym stopniu zbieżne. Kontekst międzykulturowości jest realizowany na 
płaszczyźnie podobnych przedmiotów (np.: Badania empiryczne, Branding, Public Relations, 
Organizacja i zarządzanie mediami, Wprowadzenie do kultury współczesnej, Communication design, 
Teamwork and Team Management). Studenci są uwrażliwiani na różnice kulturowe, ale przede 
wszystkim na ich istotność i sposoby wykorzystywania w badaniach naukowych oraz biznesie. 
Niejednokrotnie angażowani są w projekty realizowane w języku angielskim. Przykładem takiej 
aktywności jest realizacja przedmiotu „Projekt specjalnościowy”, w ramach którego studenci 
organizują (cyklicznie od 2015 roku) międzynarodowe wydarzenie „International Days” (https://pl-
pl.facebook.com/internationaldaysuwr/, https://uni.wroc.pl/ruszaja-international-days/). Inicjatywa 
ma na celu zintegrować Polaków-mieszkańców Wrocławia z „nowymi”, zagranicznymi obywatelami 
Wrocławia. Co roku temat jest inny, studenci decydują, czego będzie dotyczyć (dotychczasowe tematy: 
komunikacja, integracja, wspólnota, Wrocław jako miejsce spotkań, ekologia, sfera kreatywna). Istotę 
tego wydarzenia, poza tematem i procesem integracji, jest jego język – angielski oraz międzynarodowa 
publiczność. Te dwa aspekty czynią wydarzenie dostępnym dla szerszego niż polskojęzyczne, grona. 
Podczas realizacji projektu studenci nabywają kompetencji międzykulturowych, umiejętności 
komunikacji w środowisku zróżnicowanym kulturowo, a także mają okazję doskonalić poziom języka 
angielskiego.  

https://pl-pl.facebook.com/internationaldaysuwr/
https://pl-pl.facebook.com/internationaldaysuwr/
https://uni.wroc.pl/ruszaja-international-days/
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3. Stopnień przygotowania studentów do uczenia się w językach obcych i sposobów weryfikacji 
osiągania przez studentów wymaganych kompetencji językowych oraz ich oceny  

  

W programach studiów oferowanych przez IDKS uwzględniono nauczanie języka obcego nowożytnego 
na studiach I i II stopnia. Lektoraty realizowane są przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 
UWr (SPNJO) na podstawie Zarządzenia 42/2020 Rektora UWr (zal_I_7_3_1). 

 

Na studiach I stopnia student zobowiązany jest do uzyskania biegłości z języka angielskiego na poziomie 
B2 podczas realizacji 180 godzin zajęć (po 60 godzin w trakcie trzech semestrów) na studiach 
stacjonarnych oraz 120 godzin (po 30 godzin w trakcie czterech semestrów) na studiach 
niestacjonarnych oraz na poziomie B2+ w ramach 60 godzin na studiach II stopnia (1 semestr) na 
studiach stacjonarnych oraz w ramach 30 godzin na studiach niestacjonarnych.  

W ramach nauczania języka student zdobywa łącznie 16 ECTS (12 na studiach I stopnia oraz 4 na 
studiach II stopnia). Weryfikacja wymaganych efektów uczenia się odbywa się na drodze egzaminów 
przeprowadzanych na zakończenie kształcenia językowego na poszczególnych stopniach studiów. 
Studenci zgłaszający chęć uczestniczenia w programie wymiany międzynarodowej zobligowani są do 
znajomości języka wykładowego uczelni przyjmującej na poziomie B2.  

SPNJO oferuje również naukę innych języków obcych (niemieckiego, francuskiego, włoskiego, 
rosyjskiego, hiszpańskiego, portugalskiego) na poziomach A1, A2, B1, B2, C1. Studenci mogą z niej 
skorzystać jako z bezpłatnej oferty dodatkowej lub w ramach wymaganych punktów w przypadku, 
kiedy egzamin kwalifikacyjny do kształcenia językowego zdali na wyższym niż minimalnie wymagany 
poziomie lub dysponują certyfikatem. Z oferty kursów języków obcych, innych niż język angielski, mogą 
korzystać również studenci anglojęzyczni. Dodatkowo realizują oni obowiązkowy kurs z języka 
polskiego jako obcego, zgodnie z Zarządzeniem Rektora UWr nr 158/2020 (zal_I_7_3_2). 

 

  

4. Skala i zasięg mobilności i wymiany międzynarodowej studentów i kadry  

  

W ocenianym okresie z wyjazdów na studia w ramach programu Erasmus+ skorzystało kilkadziesiąt 
studentów IDKS. Przykładowo w roku akademickim 2019/2020 było to 30 osób, natomiast 
w 2020/2021 29 osób. Zainteresowaniem studentów cieszą się również wyjazdy na praktyki w ramach 
programu Erasmus+. W latach 2019/2020 wyjechało 8 osób, natomiast w 2020/21 4 osoby.  

W ocenianym okresie na studia przyjechało wielu zagranicznych studentów, którzy uczestniczyli 
w kursach w języku angielskim oferowanych w ramach kierunków anglojęzycznych w IDKS, a także 
realizowali projekty badawcze. Byli to przede wszystkim studenci przyjeżdżający z uniwersytetów w 
Hiszpanii, Francji, Włoszech i Turcji. Przykładowo w latach 2019/2020 było to 48 osób, a w 2020/2021 
21 osób. W bieżącym roku akademickim liczba przyjeżdżających do IDKS studentów w ramach 
programu Erasmus+ wyniosła 35 osób. W tym 12 zagranicznych studentów zarejestrowało się na dwa 
semestry (zimowy i letni).  

W ramach umów bilateralnych przyjechało do IDKS również kilku studentów zagranicznych. W latach 
2019/2020 oraz 2020/2021 było to 2 studentów z Moscow State University, natomiast w ramach 
programu Study Abroad w latach 2019/2020 był to 1 student z Universitat Hohenheim.  

Studenci IDKS mogą ubiegać się o wyjazd na studia w ramach ogólnouczelnianych umów bilateralnych 
zawieranych przez UWr z szeregiem uczelni partnerskich. Istnieje możliwość wyjazdu na semestr lub 
cały rok akademicki m.in. do Rosji, USA, Kanady, Kazachstanu oraz na Ukrainę. Warunkiem wyjazdu 
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jest ukończenie pierwszego roku studiów (https://international.uni.wroc.pl/wymiana-wyjazdy/inne-
wymiany#umowy-bilateralne).  

Studenci IDKS mają również możliwość skorzystania z innych programów wymian takich, jak CEEPUS, 
ISEP, również poprzez stypendia rządowe, w ramach których mogą studiować na uczelni zagranicznej 
lub odbyć staż naukowy w dowolnej instytucji poza granicami kraju.  

Kadra naukowo-dydaktyczna oraz administracyjna IDKS chętnie korzysta z możliwości zwiększania 
mobilności w ramach programów wymiany w obrębie ogólnouniwersyteckich umów bilateralnych, 
umów programu Erasmus+ oraz innych programów. W ocenianym okresie z możliwości wyjazdów 
dydaktycznych w ramach programu Erasmus+ skorzystało kilkudziesięciu wykładowców oraz jedna 
osoba, ale kilkakrotnie z administracji IDKS. W latach 2018/2019 wyjechało 19 osób, a w 2020/2021 
4  osoby – mała liczba w tych okresie jest związana z pandemią COVID-19, która spowodowała 
ograniczenia mobilności na całym świecie. Najczęściej odwiedzane przez kadrę IDKS uniwersytety 
znajdują się w Madrycie, Berlinie, Pradze, Rzymie, ale także w Islandii, Norwegii i Teneryfie.  

Należy zauważyć, że kadra IDKS posiada wysokie kwalifikacje w zakresie prowadzenia dydaktyki 
w języku obcym. Pracownicy współpracują naukowo z ośrodkami zagranicznymi, w trakcie pobytów za 
granicą wygłaszają wykłady lub prowadzą seminaria w języku angielskim. Ponadto aktywnie 
uczestniczą w międzynarodowych konferencjach naukowych.  

Również doktoranci IDKS mogą poszczycić się wizytami w renomowanych światowych jednostkach 
badawczych. W 2020 w ramach programu PROM Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej 
mobilności zagraniczne zrealizowało 3 doktorantów. Mobilność dotyczyła projektu badawczego 
realizowanego na Indiana University-Purdue (ta wizyta zaowocowała dalszą współpracą w postaci 
wspólnej konferencji – opis w punkcie 2 kryterium 7) oraz w bibliotece kongresu w Waszyngtonie.  

Na uwagę zasługuje także liczne grono pracowników badawczo-dydaktycznych IDKS będących 
członkami zespołu lub kierownikami w grantach badawczych. Przykładami takich projektów 
są: CamforS (https://www.en.ifkw.uni-
muenchen.de/research/chairs/hassler/international_partners/index.html), w ramach DiGiDeMo 
(Digital Democratic Mobilization in Hybrid Media Systems); Międzynarodowy Projekt Naukowy SaIN 
(Sante, alimentation et seciurite alimentaire) od 19 września 2017 roku do 2020 (zakończony 
wydaniem książki) - projekt finansowany przez The French Agency for Francophony (Agence 
Universitaire de la Francofonie); The Feuilleton, the Jewish Press and Public Sphere, Grant 
Collaborative Research Grant z National Endowment for the Humanities, 2019; „PE-MORE” projekt 
organizowany przez Instituto Universitario de Lisboa i London School of Economics - projekt 
finansowany z programu Marie Curie ze środków Unii Europejskiej, 2016-2017; „System polskich i 
niemieckich wartości – badanie empiryczne”, Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki (PNFN) - czas 
realizacji: od 1.09.2019-1.12.2020.  

 

 

5. Udział wykładowców z zagranicy w prowadzeniu zajęć na ocenianym kierunku  

  

Elementem umiędzynarodowienia studiów w IDKS są także wizyty naukowców z zagranicznych uczelni 
i jednostek badawczych. Goście podczas pobytu zazwyczaj prowadzą wykłady, seminaria lub 
tygodniowe cykle zajęć w języku angielskim, na które zapraszani są studenci różnych kierunków, 
zarówno polskojęzycznych jak i anglojęzycznych. Wykłady i warsztaty zagranicznych wykładowców 
poszerzają perspektywę badawczą i teoretyczną studentów.  

Jednym z wielu przykładów jest wykład profesora Luc van Doorslaer, ówczesnego dyrektor CETRA - 
Centre for Translation Studies z KU Leuven w Belgii, obecnie członka zespołu Department of 
Translation and Interpretation Studies Translation Studies na University of Tartu. Profesor 

https://international.uni.wroc.pl/wymiana-wyjazdy/inne-wymiany#umowy-bilateralne
https://international.uni.wroc.pl/wymiana-wyjazdy/inne-wymiany#umowy-bilateralne
https://www.en.ifkw.uni-muenchen.de/research/chairs/hassler/international_partners/index.html
https://www.en.ifkw.uni-muenchen.de/research/chairs/hassler/international_partners/index.html
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zorganizował dwa interdyscyplinarne warsztaty, jeden zatytułowany “The position of translation and 
multilingualism in journalism”, drugi dotyczący “Journalistic cultures”. Warsztaty cieszyły się 
zainteresowaniem polskich i zagranicznych studentów IDKS, ale również studentów filologii 
działających na Wydziale Filologicznym, którego IDKS jest częścią.  

W bieżącym roku akademickim (w drugim kwartale 2022) spodziewamy się również wizyt dwóch 
zagranicznych wykładowców. Profesora z Dipartimento di Studi Storici z Università degli Studi di Milano 
oraz doktor z Department of Public Relations and Advertising z İstanbul Yeniyüzyıl University.  

   

 

6. Sposoby, częstość i zakres monitorowania i ocena umiędzynarodowienia procesu kształcenia i 
wpływ jego rezultatów na program studiów i jego realizację  

  

Pracownicy IDKS rozwijają swoje umiejętności językowe uczestnicząc w zajęciach doskonalących 
znajomość języka angielskiego w ramach realizowanych w UWr projektów: w projekcie Dobra Kadra 
(https://uni.wroc.pl/jakosc-ksztalcenia/dobra-kadra/) – projekt współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, mającego na celu podniesienie 
kompetencji kadry dydaktycznej UWr na rzecz wzmocnienia jakości kształcenia na uczelni oraz w 
Zintegrowanym Programie Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego – kurs specjalistycznego języka 
angielskiego Academic English (https://uni.wroc.pl/projekty-uwr/projekty-spoleczne/zintegrowany-
program-rozwoju-uniwersytetu-wroclawskiego-ii-2019-2023/pracownicy/szkolenia/).  

W latach 2020/2021 w ramach programu Welcome to Poland NAWA 
(https://international.uni.wroc.pl/nawa/welcome-poland/rekrutacja-na-kursy-jezyka-angielskiego) 
część pracowników administracyjnych oraz naukowo-dydaktycznych brało udział w 2-tygodniowym, 
wyjazdowym kursie języka angielskiego oraz w warsztatach z zakresu kompetencji międzykulturowych 
(https://international.uni.wroc.pl/nawa/welcome-poland/szkolenia-z-zakresu-kompetencji-
miedzykulturowych), współprowadzonych przez dwóch pracowników naukowo-dydaktycznych IDKS. 
Ze względu na wciąż trwającą pandemię COVID-19 i brak możliwości wyjazdów realizacja tego 
programu została przedłużona do końca 31 stycznia 2022 r.  

W IDKS dla studentów i pracowników wyznaczeni są koordynatorzy programu Erasmus+ i umów 
bilateralnych. Ich rola polega na organizacji spotkań informacyjnych dotyczących możliwości 
wyjazdowych w ramach stypendiów zagranicznych oraz pomocy w przygotowaniu i przeprowadzeniu 
rekrutacji na wyjazd. W czasie mobilności koordynatorzy pozostają w kontakcie ze studentami, 
a także rozliczają kursy realizowane przez studentów na uczelniach przyjmujących.  

Na początku każdego roku akademickiego BWM organizuje spotkanie informacyjne dotyczące 
mobilności zagranicznych dla studentów. Następnie organizowane jest przez koordynatorów spotkanie 
informacyjne dla studentów IDKS. Spotkania te mają przedstawić korzyści oraz zaprezentować 
studentom możliwości wyjazdów, ułatwić ich planowanie i proces rekrutacyjny, ale przede wszystkim 
zrewidować ograniczenia i obawy związane z wyjazdami oraz zachęcić do mobilności. Koordynatorzy 
odpowiadają również za proces rekrutacji studentów przyjeżdżających, organizują spotkania 
informacyjne dla nowo przybyłych studentów zagranicznych (2 razy w roku na początku każdego 
semestru) i doradzają, pomagają w sprawach instytutowych i ogólnouniwersyteckich w czasie ich 
pobytu na UWr i IDKS.  

Wszystkie niezbędne informacje i regulaminy dotyczące wyjazdów na studia i praktyki oraz wyjazdy 
dydaktyczne i szkoleniowe programu Erasmus+, umieszczone są na stronie internetowej IDKiS 
(https://dziennikarstwo.uni.wroc.pl/studenci/erasmus/podstawowe-informacje/). Bieżące informacje 
dotyczące mobilności zamieszczane są w zakładce „Aktualności”, a studenci i pracownicy otrzymują je 

https://uni.wroc.pl/jakosc-ksztalcenia/dobra-kadra/
https://uni.wroc.pl/projekty-uwr/projekty-spoleczne/zintegrowany-program-rozwoju-uniwersytetu-wroclawskiego-ii-2019-2023/pracownicy/szkolenia/
https://uni.wroc.pl/projekty-uwr/projekty-spoleczne/zintegrowany-program-rozwoju-uniwersytetu-wroclawskiego-ii-2019-2023/pracownicy/szkolenia/
https://international.uni.wroc.pl/nawa/welcome-poland/rekrutacja-na-kursy-jezyka-angielskiego
https://international.uni.wroc.pl/nawa/welcome-poland/szkolenia-z-zakresu-kompetencji-miedzykulturowych
https://international.uni.wroc.pl/nawa/welcome-poland/szkolenia-z-zakresu-kompetencji-miedzykulturowych
https://dziennikarstwo.uni.wroc.pl/studenci/erasmus/podstawowe-informacje/
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w korespondencji mailowej. Informacje o pozostałych programach wymiany znajdują się na stronie 
internetowej BWM (https://international.uni.wroc.pl/).  

BWM wspomaga pracę koordynatora w organizacji przyjazdów obcokrajowców na wydział oraz 
wyjazdów naszych studentów i kadry za granicę. Pracownicy tej jednostki odpowiedzialni są za 
inicjowanie, nadzorowanie, organizowanie i monitorowanie mobilności studentów, doktorantów 
i pracowników na UWr. Regularnie, dwa razy w roku, BWM organizuje spotkania informacyjne oraz 
szkolenia dla koordynatorów Erasmus+ i umów bilateralnych, mające na celu usprawnienie obsługi 
mobilności oraz poprawę komunikacji i rozwiązywania sytuacji kryzysowych.  

W IDKS wyznaczono również koordynatorów dwóch kierunków anglojęzycznych 
(https://international.uni.wroc.pl/en/admission-full-degree-studies/programmes-english), którzy 
pełnią rolę informacyjną i organizacyjną. Koordynatorzy są odpowiedzialni za organizacje spotkań dla 
studentów pierwszego roku, które odbywają się po organizowanym przez BWM 
tzw. Orientation Days.  

Każdy z nowo przybyłych studentów otrzymuje niezbędne informacje organizacyjne dotyczące 
pierwszych dni pobytu na UWr; zapoznaje się również ze strukturą instytutu, istotnymi procedurami, 
a także bierze udział w zwiedzaniu kampusu. Na rzecz usprawnienia komunikacji studentów-
obcokrajowców w IDKS przygotowano infografikę, która informuje studentów o tym, z kim może 
załatwić, jakie sprawy formalne. Infografika umieszczona jest w wersji papierowej, w formie plakatu w 
przestrzeni budynku IDKS oraz na stronie internetowej 
instytutu: https://dziennikarstwo.uni.wroc.pl/userfiles/files/studenci/sprawy/PLAKAT_SPRAWY-
ENG_2021-2022.pdf  

Koordynatorzy są odpowiedzialni również za kształt i jakość realizacji programu studiów 
anglojęzycznych. Są także osobami, które niejako opiekują się studentami, są pierwszymi, do których 
zwracają się studenci anglojęzyczni w sprawach związanych z instytutem i uniwersytetem. Wzrastająca 
co roku liczba studentów anglojęzycznych (pokazana w punkcie 1 kryterium 6) pozwala sądzić, iż 
kierunki anglojęzyczne na UWr (w tym w IDKS) oraz obsługa administracyjno-naukowa są doceniane 
przez studentów zagranicznych.  

  

  

Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny Kryterium 7:  

W 2021 roku wniosek IDKS został pozytywnie oceniony i uzyskał finansowanie w wysokości 20 000,00 
zł w I edycji Konkursu w ramach Programu wsparcia działań promocyjnych oferty edukacyjnej dla 
studentów zagranicznych – Zadanie Nr 10 Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” 
(IDUB) (https://uni.wroc.pl/konkurs-na-promocje-anglojezycznej-oferty-edukacyjnej-uwr/). 
Finansowanie obejmuje realizację filmu promocyjnego oraz nowoczesnego, zdigitalizowanego folderu 
informacyjnego. Obie formy współrealizowane są przez grupę studentów anglo- i polskojęzycznych, 
którzy wyrazili chęć zaangażowania się w projekt. Projekt wideo realizowany jest również przy 
technicznym i organizacyjnym wsparciu firmy Stamtad audiovisual communication angency 
(https://www.stamtad.co) oraz Fundacji POLANDER 
(https://www.youtube.com/channel/UCNvIp5pJIksRzi28frg1dkg), której celem jest przybliżanie Polski 
oraz polskiej kultury obcokrajowcom.  
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Kryterium 8. Wsparcie studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym lub zawodowym i 
wejściu na rynek pracy oraz rozwój i doskonalenie form wsparcia  

 

1. Dostosowanie systemu wsparcia do potrzeb różnych grup studentów, w tym potrzeb 
studentów z niepełnosprawnością  

 

Wszechstronne wsparcie udzielane przez IDKS studentom uwzględnia ich zróżnicowane potrzeby, co 
umożliwia im rozwój naukowy, społeczny i zawodowy. Obecność nauczycieli akademickich 
i zaangażowanie studentów w realizację efektów uczenia się w czasie studiów przekłada się na 
przygotowanie do prowadzenia lub udziału w badaniach naukowych. Dodatkowo istotną rolę w 
motywowaniu studentów odgrywają interesariusze zewnętrzni wydziału, którzy w przyszłości mogą 
stać się ich potencjalnymi pracodawcami. Służą temu również obligatoryjne dla studentów IDKS 
I stopnia praktyki zawodowe (opisane w Kryterium 2), a także praktyki nieobjęte programem studiów 
oraz staże i wolontariaty.  

Kadra naukowo-dydaktyczna i pracownicy administracyjni wychodzą naprzeciw potrzebom studentów 
poprzez rozwiązywanie spraw studenckich, związanych bezpośrednio ze studiami, udzielanie wsparcia 
w trudnych sytuacjach życiowych, motywowanie do osiągania jak najlepszych wyników w nauce oraz 
zapoznawanie z ofertą stypendialną.  

Na Uniwersytecie Wrocławskim (UWr) system wsparcia studentów ze stwierdzonymi 
niepełnosprawnościami jest dostosowany do ich indywidualnych potrzeb, zależnych od rodzaju 
i stopnia niepełnosprawności. Zgodnie z Regulaminem studiów UWr (zal_I_8_1_1) mają oni prawo do 
szczególnych warunków uczestnictwa w zajęciach oraz indywidualnych form i terminów ich zaliczania, 
realizacji programu studiów w oparciu o indywidualną organizację studiów (IOS), której warunki 
opisuje Uchwała Rady Wydziału nr 280/2015 (zal_I_8_1_2), pierwszeństwa w zapisach na zajęcia i w 
wyborze grup zajęciowych, pomocy w pozyskiwaniu materiałów dydaktycznych i sprzętu niezbędnego 
do studiowania, używania na zajęciach środków wspomagających proces uczenia się (np. urządzeń 
rejestrujących), indywidualnych konsultacji, a w uzasadnionych przypadkach także indywidualnych 
zajęć oraz indywidualnej opieki wybranego nauczyciela akademickiego. Zgodnie z regulaminem 
udostępniania zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej (BU) (_https://www.bu.uni.wroc.pl/o-
bibliotece/wirtualny-przewodnik-uzytkownika-regulamin) system wsparcia studentów 
z  niepełnosprawnościami obejmuje również ułatwiony, indywidualny dostęp do zbiorów BU 
i udogodnienia przy korzystaniu z jej czytelni. Budynki, w których odbywają się zajęcia dla studentów 
IDKS, znajdują się w różnych lokalizacjach, co jest istotną niedogodnością dla studentów 
z niepełnosprawnościami, gdyż wymusza konieczność przemieszczania się. Budynki są jednak 
dostosowane do potrzeb osób z różnymi typami niepełnosprawności, posiadają specjalne podjazdy 
i windy celem sprawniejszego przemieszczania się oraz tabliczki informacyjne w systemie Braille’a na 
drzwiach do sal dydaktycznych.  

Obecnie na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna studiuje 5 osób ze stwierdzoną formalnie 
niepełnosprawnością, pobierających stypendium przysługujące osobom niepełnosprawnym. Zdarzają 
się jednak sytuacje, kiedy studenci nie zgłaszają swojej niepełnosprawności, a tym samym 
niedogodności związanych ze studiowaniem na opisywanym kierunku. W takich sytuacjach, na wniosek 
innych studentów lub prowadzącego, podejmowane są nieformalne akcje wspierające potrzebującego 
studenta w kwestii realizacji studiów bądź spraw bytowych. Ponadto prowadzone są akcje informujące 
społeczność uniwersytecką  oraz  wydziałową  o  możliwości  udzielenia  pomocy  czy  wsparcia osobom 
z niepełnosprawnościami (https://uni.wroc.pl/puol/pomagamy/).  

Analizą indywidualnych potrzeb studentów z niepełnosprawnościami oraz organizowaniem 
odpowiednich form wsparcia w celu zapewnienia im pełnego udziału w procesie kształcenia zajmuje 
się ogólnouczelniany Zespół ds. Obsługi Studentów i Doktorantów z Niepełnosprawnością.  

https://uni.wroc.pl/puol/pomagamy/
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Studenci, będący w trudnym stanie psychicznym, nieradzący sobie ze stresem związanym z nauką, 
pracą, egzaminami i zaliczeniami, zmagający się z problemami rodzinnymi i osobistymi czy 
z uzależnieniami mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy psychologicznej w Pracowni Konsultacji 
i Poradnictwa Psychologicznego, działającej w Instytucie Psychologii UWr. Studenci, będący rodzicami, 
mają ponadto możliwość konsultacji psychologicznych przeznaczonych specjalnie dla rodziców i dzieci 
(http://www.pkip.psychologia.uni.wroc.pl/).  

Na stronie internetowej UWr znajduje się zakładka poświęcona rodzicielstwu 
(https://uni.wroc.pl/rodzice), kierowana m. in. do studentów i doktorantów. Będąc w ciąży, można 
ubiegać się o urlop od zajęć przy zachowaniu praw studenckich. Z kolei mając już dziecko (do 1 roku), 
można skorzystać z urlopu. Jeśli koniec urlopu przypada w trakcie semestru, urlop może być 
przedłużony do końca trwania semestru. Studenci-rodzice mają prawo do ubiegania się o IOS.  

Studenci kierunku IDKS mogą korzystać także z pomocy prawnej. Bezpłatnych porad udzielają  studenci  
Wydziału  Prawa, Administracji  i  Ekonomii (po  uprzedniej  konsultacji z pracownikiem   naukowo-
dydaktycznym   Wydziału   Prawa,   Ekonomii   i   Administracji) w Uniwersyteckiej Poradni Prawnej 
(https://prawo.uni.wroc.pl/poradnia). Potrzebujący studenci mogą wyjaśnić okoliczności sprawy 
i uzyskać informacje co do wskazania możliwych prawnych dróg postępowania.  

Istotnym elementem wsparcia studentów z niepełnosprawnościami na UWr jest możliwość 
uczestniczenia kadry naukowo-dydaktycznej w kursach i szkoleniach podnoszących kompetencje 
z zakresu kontaktu ze studentami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, technik i narzędzi nauczania 
języków obcych osób z niepełnosprawnościami, kursów języka migowego oraz zasad postępowania 
w przypadku osób w kryzysie psychicznym. Przedsięwzięciem realizowanym od 2021 r. w ramach 
konkursu Uczelnia dostępna, a dotyczącym działań mających na celu likwidację barier w dostępie 
studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami do kształcenia na poziomie wyższym jest projekt 
współfinansowany przez Unię Europejską Uniwersytet Wrocławski uczelnią w pełni dostępną do roku 
2023 (https://uni.wroc.pl/projekty-uwr/uczelnia-dostepna/). W lutym 2021 miało miejsce szkolenie z 
zakresu potrzeb związanych z niepełnosprawnościami wśród studentów, przeprowadzone przez panią 
psycholog dr Alinę Czapigę, pracownika Instytutu Psychologii UWr. Wobec dużej istotności 
poruszonych wówczas zagadnień poddano pod rozwagę propozycję, aby w takich szkoleniach mogli 
brać także udział nauczyciele akademiccy Wydziału Filologicznego, zainteresowani podniesieniem 
swoich kompetencji w tym zakresie.  

 

2. Zakres i formy wspierania studentów w procesie uczenia się  

 

Podstawową formą wsparcia studentów IDKS w procesie uczenia się są indywidualne konsultacje, 
których udzielają nauczyciele akademiccy podczas regularnych dyżurów. Zgodnie z Regulaminem pracy 
UWr (zal_I_8_3_1), każdy nauczyciel akademicki jest zobowiązany do prowadzenia co najmniej dwóch 
godzin konsultacji dla studentów w tygodniu, przy czym czas konsultacji w jednym dniu nie może być 
krótszy niż godzina. Ze względu na ograniczenia epidemiczne od marca 2020 na znaczeniu zyskała 
forma konsultacji elektronicznej (za pomocą poczty elektronicznej oraz komunikatora Teams w ramach 
pakietu Office 365). Wszyscy pracownicy i studenci posiadają służbowe konta w uniwersyteckiej 
domenie uwr.edu.pl, a wewnętrzną komunikację ułatwia program pocztowy zintegrowany 
z Uniwersyteckim Systemem Obsługi Studentów (USOS). Konsultacje odbywają się zarówno w czasie 
semestru jak i w sesji egzaminacyjnej. Harmonogram konsultacji ustalany jest na początku każdego 
semestru i umieszczany w USOS. 

 

 

 

http://www.pkip.psychologia.uni.wroc.pl/
https://uni.wroc.pl/rodzice
https://prawo.uni.wroc.pl/poradnia
https://uni.wroc.pl/projekty-uwr/uczelnia-dostepna/
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3. Formy wsparcia  

 

a. krajowa i międzynarodowa mobilność studentów  

 

Mobilność studencka jest realizowana w ramach krajowych i międzynarodowych programów wymiany 
studentów, głównie w ramach programów MOST oraz Erasmus+ i umów bilateralnych z uczelniami 
partnerskimi. W programie Erasmus+ studenci mają możliwość wyjazdu do uczelni partnerskich na 
semestr lub rok, a także odbycia praktyk studenckich lub absolwenckich. W celu zaktywizowania jak 
największej liczby studentów, regularnie organizowane są spotkania informacyjne prowadzone przez 
koordynatora instytutowego. Po zakończonej rekrutacji, a przed planowanym wyjazdem, student 
w  porozumieniu z koordynatorem przygotowuje umowę w sprawie programu studiów (learning 
agreement, LA). Natomiast w trakcie trwania mobilności, jeśli student ma problemy z realizacją zajęć 
w uczelni partnerskiej, np. z powodu nieuruchomienia planowanego przedmiotu, koordynator pomaga 
wybrać nowe przedmioty i wprowadzić zmiany w LA tak, by po powrocie student mógł wykazać się 
zrealizowaniem wymaganych efektów uczenia się niezbędnych do zaliczenia semestru/roku 
studiów. Przedmioty realizowane w ramach wymiany stanowią integralną część studiów 
na UWr (szczegółowe informacje nt. programu Erasmus+ i umów bilateralnych opisane są w Kryterium 
7). Wyjazdy poszerzają horyzonty, rozwijają kompetencje miękkie, a przede wszystkim umożliwiają 
edukację akademicką w środowisku międzynarodowym oraz kontakt ze studentami i wykładowcami z 
ośrodków zagranicznych. Studenci kierunku IDKS otrzymują wielopoziomowe wsparcie w zakresie 
korzystania z tych programów mobilności. Wsparcie zagranicznej mobilności studentów oferowane 
jest przez Biuro Współpracy Międzynarodowej UWr (BWM), przez pracowników dziekanatu 
i koordynatora instytutowego. W ocenianym okresie z wyjazdów na studia w ramach programu 
Erasmus+ skorzystało kilkadziesiąt studentów IDKS. Przykładowo w latach 2019/2020 było to 30 osób, 
natomiast w 2020/2021 29 osób. Zainteresowaniem studentów cieszą się również wyjazdy na praktyki 
w ramach programu Erasmus+. W latach 2019/2020 wyjechało 8 osób, natomiast w 2020/21 4 osoby.  

 

b. prowadzenie działalności naukowej oraz publikowanie lub prezentacja jej wyników, jak 
również uczestniczenie w różnych formach komunikacji naukowej  

 

Rozbudzona przez zaangażowanego wykładowcę-mentora pasja naukowo-badawcza jest czynnikiem 
motywującym studenta do pogłębiania wiedzy i współudziału w badaniach naukowych. Bezpośredni 
kontakt z promotorem w trakcie realizacji pracy dyplomowej sprzyja rozwinięciu i zaspokojeniu 
potrzeb naukowych studenta. Relacja taka umożliwia również studentowi zapoznanie się 
z potencjalnymi możliwościami dalszego rozwoju, jak np. kontynuacją kształcenia w Szkole Doktorskiej, 
udział w stypendiach krajowych czy zagranicznych.  

Mając na uwadze różnorodność nurtów badawczych w obrębie IDKS studenci  mogą zaproponować  
i uzgodnić z promotorem pomysł na własny temat pracy dyplomowej. Wszyscy studenci IDKS mają 
wsparcie opiekunów prac dyplomowych. Studenci, prezentując wyniki uzyskane w trakcie realizacji 
prac dyplomowych czy też aktywności badawczych realizowanych w ramach kół naukowych, występują 
z samodzielnymi referatami na konferencjach, w szczególności na studenckich konferencjach kół 
naukowych, również na forum międzynarodowym. Umiejętności w zakresie prezentowania wyników 
badań własnych w odniesieniu do zagadnień naukowych studenci nabywają podczas konwersatoriów 
oraz seminariów uwzględnionych w programie studiów, a także podczas zajęć o tzw. charakterze 
projektowym, w ramach których mają za zadanie opracować  dane i  przygotować wystąpienie 
w postaci prezentacji multimedialnej.  



Profil Ogólnoakademicki | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 80 

 

Wyróżnione i najlepiej ocenione prace dyplomowe mogą być zgłaszane przez promotorów do 
publikacji w instytutowym czasopiśmie „Dziennikarstwo i Media” (po właściwym przeredagowaniu 
i opracowaniu, a także zrecenzowaniu artykułów). Dla przykładu w ostatnim numerze czasopisma 
(15/2021) ukazał się tekst będący efektem pracy badawczej studentki I roku II stopnia, p. Gabrieli 
Bortackiej, z kolei pozytywnie proces recenzyjny przeszły kolejne dwa artykuły magistrantów dra hab. 
Michała Grecha, które zostaną opublikowane w kolejnym tomie.   

W ramach wybranych przedmiotów studenci w toku kształcenia metod oraz technik badawczych, 
a także poprawnego wnioskowania, realizują pod kierunkiem prowadzącego swoje małe projekty 
badawcze. Przykładem takiej działalności jest zespół badawczy powołany przez dra Michała 
Rydlewskiego pod kierunkiem prof. A. Woźnego ds. badań nad losami uczestników programów 
telewizyjnych, którego efektem jest obszerny artykuł pt. „<<Michał, nie ty teraz 
miałeś się odwracać!>> Manipulacje w talent show jako odzwierciedlenie medialnego (wy)zysku", 
który ukaże się grudniowym (2021) numerze czasopisma „Media i Społeczeństwo”.  

W celu umiędzynarodowienia procesu dydaktycznego i zachęcania studentów do prowadzenia 
działalności naukowej od bieżącego roku akademickiego prowadzone jest przez dra hab. Adama 
Szynola seminarium „Populistic narratives in media and politics - cross-border journalistic 
project”. Seminarium jest efektem współpracy trzech ośrodków uniwersyteckich: Dortmund Technical 
University, National University of Kyiv-Mohyla Academy i Uniwersytetu Wrocławskiego. Założeniem 
projektu jest współpraca studentów z trzech krajów i uniwersytetów w ramach międzynarodowego 
projektu dziennikarskiego poświęconemu narracjom populistycznym w mediach i polityce. Uczestnicy 
jednosemestralnego kursu w kilkuosobowych grupach kreują tematy realizujące główne założenie 
projektu, gromadzą materiał badawczy, poddają go analizie, a następnie będą przygotowywać wspólną 
publikację. W projekcie, który ma formę zdalną uczestniczy ok. 30 studentów z trzech ww. ośrodków, 
w tym 3 studentów ocenianego kierunku.  

Kolejnym dowodem zaangażowania studentów w prowadzenie działalności naukowej może 
być publikacja: Hans-Georg Anders, Od Zobten do Sobótki ze wstępem Urszuli Glensk. Przekład 
i  przypisy M. Skrzypek, opracowanie U. Glensk i M. Hajdukiewicz, Sobótka 2015. Pan 
M. Skrzypek przetłumaczył i opracował w ramach licencjatu wspomnienia autochtona z Sobótki H.G. 
Andersa. Studenci kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna biorą również aktywny udział w 
Galach Kapuścińskiego w Warszawie. W 2016 roku w ramach współpracy z Europejską 
Stolicą Kultury nie tylko brali udział w organizowaniu gali konkursu w Narodowym Forum Muzyki we 
Wrocławiu, ale także prezentowali swoje naukowe analizy 
(https://www.youtube.com/watch?v=SIkqkaBQ05A, 3 m: 19 s).  

 

 

c. wchodzenie na rynek pracy lub kontynuowanie edukacji  

 

Rolę motywującą i przygotowującą studentów do wejścia na rynek pracy lub dalszej edukacji mają 
wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia dodatkowe (prowadzone poza programem studiów), szczególnie 
spotkania z przyszłymi potencjalnymi pracodawcami, przedstawicielami firm oraz możliwość odbycia 
praktyk zawodowych obligatoryjnych dla studentów IDKS I stopnia oraz dobrowolnych staży 
i wolontariatów. W ostatnich latach studenci IDKS odbywali praktyki zawodowe zarówno 
w jednostkach publicznych i prywatnych związanych z runkiem medialnym i marketingowym.  

Istotnym elementem przygotowania studentów do wejścia na rynek pracy są wszelkie inicjatywy 
realizowane na szczeblu centralnym UWr, w tym działalność Biura Karier. Rolą Biura jest wspieranie  
studentów  poprzez  prowadzenie  doradztwa  zawodowego  (spotkania indywidualne i grupowe) dla 
studentów i absolwentów (w tym pogotowie rekrutacyjne), prowadzenie webinariów 
(https://biurokarier.uwr.edu.pl/; https://www.facebook.com/biurokarieruwr/), udostępnianie ofert 

https://www.youtube.com/watch?v=SIkqkaBQ05A
https://biurokarier.uwr.edu.pl/
https://www.facebook.com/biurokarieruwr/
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pracy, wolontariatów, a także praktyk i staży w kraju i za granicą Biuro organizuje spotkania studentów 
i absolwentów z pracodawcami m. in.: spotkania informacyjne, warsztaty, szkolenia i seminaria we 
współpracy z pracodawcami. Bardzo ważną formą wsparcia studentów są programy wdrażane przez 
Biuro Karier:  

 Program mentoringowy „Mentoring dla Studentów” opiera się na nieformalnej relacji, jaką 
mentor (doświadczony specjalista o wysokich kompetencjach zawodowych) nawiązuje 
z Mentee (student UWr). Celem programu jest uzyskanie niezbędnych informacji na temat 
wybranej przez studenta ścieżki kariery, zweryfikowanie wyobrażeń na temat pracy 
zawodowej, poznanie znaczenia dojrzałości zawodowej;  

 Program liderski, który skierowany jest do wszystkich, którzy chcą zostać liderami zespołów, 
mający na celu rozwijanie kompetencji liderskich, naukę budowania efektywnie 
funkcjonujących zespołów i zarządzania nimi;  

 

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej współpracuje także z zewnętrznymi podmiotami 
realizującymi programy wsparcia. Obecnie trwa na przykład nabór do IV edycji 
Programu Mentoringowego Forum Młodych Medioznawców i Komunikologów Polskiego Towarzystwa 
Komunikacji Społecznej. Program skierowany jest do doktorantów i studentów studiów drugiego 
stopnia, których zainteresowania naukowe są związane z szeroko pojętą komunikacją społeczną 
i mediami. (https://dziennikarstwo.uni.wroc.pl/aktualnosci/program-mentoringowy-fmmik-ptks/)  

 

W celu ułatwienia studentom wejścia na rynek pracy prowadzone są działania polegające na 
organizowaniu spotkań z pracodawcami z grona interesariuszy zewnętrznych IDKS dla studentów 
kończących studia. Spotkania te będą miały miejsce w semestrze letnim bieżącego roku 
akademickiego, jeżeli będą cieszyły się zainteresowaniem, IDKS podejmie starania o ich kontynuację w 
kolejnych latach.  

Ponadto na Wydziale Filologicznym realizowane są przedmioty mające na celu ułatwić studentom 
wejście na rynek pracy – „Rynek pracy” dla studentów II roku I stopnia oraz „Przedsiębiorczość: praca 
– biznes – kariera” dla studentów II roku studiów II stopnia 
(http://wfil.uni.wroc.pl/przedsiebiorczosc/). W związku z sytuacją epidemiczną od 2020 roku są one 
prowadzone w formie zdalnej.   

  

d. aktywność studentów: sportowa, artystyczna, organizacyjna i w zakresie przedsiębiorczości  

 

Sport na UWr jest równie ważny jak nauka, na co wskazują miejsca naszych sekcji w Dolnośląskiej Lidze 
Międzyuczelnianej oraz w Akademickich Mistrzostwach Polski. Wsparcie aktywności sportowej 
studentów odbywa się przede wszystkim przez obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego. Studenci 
mają możliwość wyboru różnorodne formy aktywności sportowej, zajęć podstawowych nieodpłatnych 
lub częściowo płatnych (np. pływanie, tenis, wioślarstwo), płatnych weekendowych zajęć wyjazdowych 
(np. narciarstwo, turystyka rowerowa lub piesza) oraz obozów sportowo-rekreacyjnych (np. kajakowe, 
jeździeckie i fitness). Studenci UWr od I roku studiów mogą uczęszczać na zajęcia sekcji sportowych 
(np. aerobiku, badmintona, brydża sportowego, koszykówki, narciarstwa, piłki nożnej, pływania, 
siatkówki, tenisa ziemnego, wioślarstwa i wspinaczki sportowej). Uniwersytet wspiera także aktywność 
fizyczną studentów z częściowymi ograniczeniami zdrowotnymi poprzez ofertę zajęć rehabilitacyjnych 
(ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne lub ćwiczenia relaksacyjno-oddechowe). Zajęcia organizowane 
są przez Uniwersyteckie Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu, a wszelkie informacje dotyczące 
sportu, planów zajęć podstawowych i planów treningów sekcji sportowych znajdują się w zakładkach 
na stronie internetowej: https://uni.wroc.pl/oferta-edukacyjna/sport/.  

https://dziennikarstwo.uni.wroc.pl/aktualnosci/program-mentoringowy-fmmik-ptks/
http://wfil.uni.wroc.pl/przedsiebiorczosc/
https://uni.wroc.pl/oferta-edukacyjna/sport/
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Zgodnie z Zarządzeniem nr 86/2019 (zal_I_8_3_2) studenci  wykazujący się osiągnięciami sportowymi 
lub  artystycznymi mogą ubiegać się o stypendium Rektora.  

Wsparcie działalności organizacyjnej odbywa się poprzez dofinansowanie projektów 
przygotowywanych przez koła naukowe (https://uni.wroc.pl/granty-dla-kol-naukowych/), a także 
poprzez nowy program grantów i stypendiów dla studentów oraz doktorantów UWr - Młody Badacz 
2020–2025 (https://uni.wroc.pl/wsparcie/mlody-badacz-2020-2025-granty-i-stypendia-dla-
studentow-i-doktorantow-uwr/), który pomoże im m. in. organizować międzynarodowe wydarzenia 
naukowe lub brać w nich czynny udział.  

 

4. System motywowania studentów do osiągania lepszych wyników w nauce i działalności 
naukowej oraz sposoby wsparcia studentów wybitnych  

 

Na Uniwersytecie Wrocławskim funkcjonuje również system motywacyjny oparty o wsparcie 
finansowe. Najlepsi studenci kierunku, którzy uzyskali wysoką średnią lub mają szczególne osiągnięcia 
naukowe, mogą uzyskać stypendium Rektora UWr, Ministra Edukacji i Nauki oraz stypendia Narodowej 
Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). Stypendium Rektora UWr dla najlepszych studentów 
przysługuje studentom, którzy w poprzednim roku akademickim osiągnęli wysoką średnią ocen lub 
zdobyli szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne albo sportowe we współzawodnictwie krajowym 
i międzynarodowym. Stypendium NAWA dedykowane jest studentom zagranicznym kształcącym się 
w  Polsce lub studentom polskim odbywającym częściowo studia i pobyty studyjne za granicą. 
Szczegółowe uregulowania dotyczące przyznawania stypendiów za osiągnięcia naukowe dla 
studentów UWr znajdują się na stronie: https://uni.wroc.pl/wsparcie/wsparcie-dla-studentow/. 
W celu złożenia wniosku o przyznanie stypendium należy skontaktować się z wyznaczonym 
pracownikiem dziekanatu WF.  

Ponadto od 2020 r. w związku z przyznaniem UWr statusu Uczelni Badawczej, został uruchomiony 
nowy program stypendialny dla studentów Młody Badacz 2020-2025 
(https://uni.wroc.pl/wsparcie/mlody-badacz-2020-2025-granty-i-stypendia-dla-studentow-i-
doktorantow-uwr/). W ramach tego programu stypendia mogą otrzymać studenci wszystkich 
kierunków, którzy w roku zdania egzaminu maturalnego zostali przyjęci na I rok studiów I stopnia lub 
jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w UWr jako medaliści olimpiad międzynarodowych, 
laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych lub też jako kandydaci z najwyższymi wynikami 
otrzymanymi w procesie rekrutacji. W II edycji konkursu Młody Badacz, stypendia otrzymało 28 
studentów Wydziału Filologicznego (https://uni.wroc.pl/strona-glowna/o-uniwersytecie/uczelnia-
badawcza/trwajace-konkursy-2/ii-edycja-konkursu-stypendia-mlody-badacz-2020-2025/).  

Studenci osiągający wysokie wyniki w nauce mają prawo również do swobodnego wyboru miejsca 
realizacji pracy dyplomowej – na innych wydziałach UWr lub w innych jednostkach naukowo- 
badawczych (np. PAN).  

 

5. Sposoby informowania studentów o systemie wsparcia, w tym pomocy materialnej  

 

Studenci IDKS mogą również otrzymać wsparcie finansowe, które reguluje Ustawa z dnia 20 lipca 2018 
r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Regulamin świadczeń dla studentów UWr (zal_I_8_5_1). 
Studenci w trudnej sytuacji materialnej mogą otrzymać stypendium socjalne, które może zostać 
podwyższone z tytułu zamieszkania w domu studenckim (lub w obiekcie innym niż dom studencki) lub 
jednorazową zapomogę. Poza stypendiami socjalnymi, studenci IDKS mogą także korzystać ze 
stypendium socjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi – jednorazowego świadczenia 
pieniężnego, przyznawanego studentowi, kiedy z przyczyn losowych znajdzie się w trudnej sytuacji 

https://uni.wroc.pl/granty-dla-kol-naukowych/
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https://uni.wroc.pl/wsparcie/mlody-badacz-2020-2025-granty-i-stypendia-dla-studentow-i-doktorantow-uwr/
https://uni.wroc.pl/strona-glowna/o-uniwersytecie/uczelnia-badawcza/trwajace-konkursy-2/ii-edycja-konkursu-stypendia-mlody-badacz-2020-2025/
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materialnej. Szczegółowe uregulowania dotyczące przyznawania wsparcia finansowego dla 
studentów UWr znajdują się na stronie https://uni.wroc.pl/wsparcie/wsparcie-dla-studentow/ i są 
koordynowane przez wyznaczonego pracownika dziekanatu WF.  

 

6. Sposoby rozstrzygania skarg i rozpatrywania wniosków zgłaszanych przez studentów  

 

Zgodnie z § 4 Regulaminu studiów (zal_I_8_6_1) student ma prawo do zgłaszania do władz uczelni 
postulatów dotyczących planów studiów, programów studiów i spraw związanych z procesem uczenia 
się oraz warunkami socjalno-bytowymi, wyrażania opinii o zajęciach dydaktycznych oraz o pracy 
prowadzących je nauczycieli akademickich w trybie uzgodnionym przez samorząd studencki 
z Rektorem, wnoszenia skarg na decyzje organów UWr. Ponadto powołana przez rektora Komisja ds. 
równego traktowania na UWr (https://uni.wroc.pl/powolano-komisje-ds-rownego-traktowania/) ma 
za zadanie prowadzić działania, gdy zostanie złożona skarga o sytuacjach dotyczących molestowania, 
dyskryminacji i podobnych nadużyć. Informacje o procedurze składania skargi znajdują się na portalu 
Równy UWr (https://uni.wroc.pl/rowny-uwr/). Studenci IDKS mogą składać skargi i wnioski formie 
pisemnej lub ustnej do Pełnomocnika Dziekana ds. równego traktowania i przeciwdziałania 
dyskryminacji (https://uni.wroc.pl/rowny-uwr-pelnomocnicy/). W przypadku złożenia skargi w formie 
ustnej, pełnomocnik sporządza notatkę służbową ze spotkania ze studentem/studentami. 
W  sytuacjach konfliktowych, gdy zaangażowanych jest kilka stron, pełnomocnik przeprowadza 
oddzielną rozmowę z każdą z nich. Na podstawie zebranych informacji podejmowane są adekwatne 
działania, aby sprawy rozwiązywać polubownie.  

W przypadku kwestionowania otrzymanej oceny czy braku zaliczenia lub kwestionowania 
prawidłowości przeprowadzenia egzaminu Regulamin studiów (zal_I_8_6_1) przewiduje określony tok 
postępowania i wskazuje na sposoby rozwiązania problemu. W przypadku skargi studenta dotyczącej 
nauczyciela akademickiego, jeżeli istnieją przesłanki wskazujące na zasadność skargi, pełnomocnik 
informuje pisemnie pracownika WF, a także jego bezpośredniego przełożonego oraz dziekana wydziału 
o zaistniałej sytuacji. Pracownik powinien się ustosunkować pisemnie do zarzutów, po czym 
podejmowane są odpowiednie działania, mające na celu rozwiązanie problemu. O podjętych 
działaniach informowany jest student, pracownik i jego bezpośredni przełożony. W zasadnych 
sytuacjach pełnomocnik może zwrócić się z wnioskiem do Instytutowego Zespołu ds. Oceny Jakości 
Kształcenia (WZOJK) o przeprowadzenie dodatkowych hospitacji zajęć pracownika, którego dotyczyła 
zasadna skarga. W przypadku skargi dotyczącej skreślenia z listy studentów oraz odmowy zwolnienia z 
opłat, reaktywacji na studia, wznowienia studiów albo przeniesienia z innej uczelni, studentowi 
przysługuje prawo złożenia wniosku do rektora o ponowne rozpatrzenie sprawy albo skarga do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego bez konieczności składania wniosku do rektora o ponowne 
rozpatrzenie sprawy. Wniosek składa się w dziekanacie w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. 
Skargę składa się w dziekanacie w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji. Również od decyzji 
rektora studentowi przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Od innych 
rozstrzygnięć dziekana studentowi przysługuje odwołanie do rektora za pośrednictwem dziekana, 
w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia.  

Ponadto można skierować wniosek o zarzut naruszenia Kodeksu Wskazań Etycznych przez określone 
osoby do Senackiej Komisji Etycznej. Wniosek taki powinien być sporządzony na piśmie oraz zawierać 
oznaczenie wnioskodawcy oraz adresata, sformułowanie oraz oznaczenie podmiotu, którego te zarzuty 
dotyczą. Wnioski składa się w sekretariacie prorektorów.  
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7. Opis zakresu, poziomu i skuteczności systemu obsługi administracyjnej studentów, w tym 
kwalifikacji kadry wspierającej proces kształcenia  

 

Nowo przyjęci studenci otrzymują pełną informację o funkcjonowaniu UWr oraz WF i IDKS: strukturze, 
administracji, sposobach działania dziekanatu, zasadach studiowania na kierunku, a także o różnych 
formach pomocy w rozwiązywaniu problemów.  Najważniejsze informacje otrzymują w trakcie 
spotkań organizowanych w ramach dni adaptacyjnych. Wiele potrzebnych informacji, pozwalających 
studentom odnaleźć się w nowej sytuacji, znajduje się też na stronie głównej UWr w zakładce Pierwszy 
rok? Zobacz co jak działa (https://uni.wroc.pl/poradnik-dla-studentow-pierwszorocznych/). 
Kompleksową obsługą studentów IDKS, dotyczącą procesu nauczania, wspierania studentów 
w kwestiach formalnych, socjalno-bytowych oraz dostępie do informacji i dokumentów bezwzględnie 
potrzebnych do sprawnego przebiegu studiów zajmuje się dziekanat WF oraz sekcja dydaktyczna. Ich 
pracownicy to wysoko wyspecjalizowana kadra, a zadania każdego pracownika dziekanatu oraz 
administracji ogólnowydziałowej są jasno określone.  

Dziekanat WF znajduje się przy pl. Nankiera 15b. Jest położony niedaleko Kampusu Grunwaldzkiego, 
a także w pobliżu drugiego miejsca, w którym odbywają się zajęcia studentów IDKS (Biblioteki na 
Piasku), co znacznie ułatwia studentom załatwienie spraw osobiście, jeśli jest taka potrzeba. Dziekanat 
jest podzielony na dwie części, osobno znajduje się obsługa toku studiów, a osobno obsługa spraw 
socjalno-bytowych, dodatkowo został wydzielony osobny pokój, gdzie odbywają się regularne dyżury 
prodziekanów. Dziekanat jest czynny cztery godziny dziennie, 5 dni w tygodniu: poniedziałek, środa, 
piątek: 10:00-14:00 oraz wtorek, czwartek: kontakt wyłącznie za pośrednictwem uniwersyteckiej 
poczty mailowej. W indywidualnych przypadkach, jeżeli istnieje taka konieczność, studenci, po 
wcześniejszym umówieniu się z danym pracownikiem, są przyjmowani również poza godzinami pracy 
dziekanatu.  

Na stronie wydziału dostępne są wszystkie informacje o strukturze wydziału, adresy mailowe, numery 
telefonów oraz godziny przyjęć i konsultacji: http://wfil.uni.wroc.pl. Studenci znajdą na stronie 
wszystkie dokumenty i formularze, wzory podań, instrukcje pisania podań, opisy procedur i systemu 
jakości, instrukcje dotyczące dyplomowania, wykazy ważnych terminów i wiele innych informacji 
i aktualności. Sprawy niewymagające osobistego złożenia dokumentów można procedować drogą 
elektroniczną poprzez przesłanie maila do odpowiedniego pracownika dziekanatu lub instytutu.  

Ponadto na stronie IDKS jest dostępna infografika, która pomaga studentom odnaleźć się w strukturze 
i regułach komunikacji na WF i IDKS. Informuje przede wszystkim o pracownikach wydziału i instytutu 
odpowiedzialnych za poszczególne sprawy formalne 
(https://dziennikarstwo.uni.wroc.pl/userfiles/files/studenci/sprawy/PLAKAT_SPRAWY_2020-
2021.pdf – zal_I_8_7_1).   

W 2013 r. wprowadzony został Uniwersytecki System Obsługi Studentów (USOS). Do 
platformy USOSweb, która jest nakładką przygotowaną dla systemu USOS, mają dostęp studenci 
i pracownicy naukowo-dydaktyczni. Każda z tych osób ma swoje kodowane konto, na którym po 
zalogowaniu może dokonywać wszelkich potrzebnych działań (np. kontaktować się z prowadzącymi, 
zapisywać na zajęcia). W systemie są również dostępne najnowsze informacje dotyczące bieżących 
spraw administracyjnych kierunku oraz specjalności podjętej przez studenta. Wprowadzenie systemu 
umożliwiło szybki i bezpośredni kontakt ze studentami. Uczelnia systematycznie wprowadza nowe 
moduły w systemie oraz rozwiązania umożliwiające procedowanie wielu spraw drogą elektroniczną, 
co ma szczególne znaczenie w obecnej sytuacji epidemicznej np. rezygnacja z tradycyjnego indeksu 
i  kart okresowych osiągnięć na rzecz tzw. „indeksu elektronicznego”. Wpisane przez prowadzącego 
oceny są od razu widoczne na koncie USOSweb studenta, który ma prawo do reklamacji w przeciągu 
trzech dni od daty zamknięcia protokołu. Także rejestracja na przedmioty i wybór specjalności 
odbywają się poprzez system USOSweb. W ostatnim czasie został wdrożony elektroniczny podpis 
prodziekana ds. studenckich przy decyzjach stypendialnych i nie ma już obowiązku odbierania ich 

https://uni.wroc.pl/poradnik-dla-studentow-pierwszorocznych/
https://dziennikarstwo.uni.wroc.pl/userfiles/files/studenci/sprawy/PLAKAT_SPRAWY_2020-2021.pdf
https://dziennikarstwo.uni.wroc.pl/userfiles/files/studenci/sprawy/PLAKAT_SPRAWY_2020-2021.pdf


Profil Ogólnoakademicki | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 85 

 

bezpośrednio w dziekanacie (decyzja jest widoczna na koncie studenta w USOSweb). W roku 
akademickim 2020/21 wprowadzono także elektroniczne ślubowanie studenta zamiast tradycyjnych 
ślubowań w formie papierowej. Dzięki wdrożeniu elektronicznego podpisu recenzji prac dyplomowych 
oraz protokołu z egzaminu dyplomowego możliwe jest przeprowadzenie egzaminu dyplomowego 
w pełni w formie zdalnej. Powyższe rozwiązania poprawiają skuteczność obsługi administracyjnej.  

 

 

8. Opis działań informacyjnych i edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa studentów  

 

UWr dokłada wszelkich starań, aby zapobiegać sytuacjom konfliktowym z udziałem studentów 
i przeciwdziałać przemocy wobec studentów. Zarządzeniem Rektora UWr 106/2020 (zal_I_8_8_1) 
został powołany Pełnomocnik Rektora ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów, który koordynuje 
działania o charakterze prewencyjnym, edukacyjnym i organizacyjnym, służące zapewnieniu 
bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie UWr. Na wszystkich wydziałach powołano 
odpowiedników Pełnomocnika. Uniwersytet podejmuje również działania w celu wyeliminowania 
wszelkich form dyskryminacji oraz nierównego traktowania na uczelni. W lutym 2020 r. został 
powołany Rzecznik ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji 
(https://uni.wroc.pl/rowny-uwr/o-rzeczniku-kontakt/), którego zadaniem jest udzielanie wsparcia 
studentom doświadczającym m.in. molestowania lub dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, kolor 
skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, język, religię czy przynależność do mniejszości narodowej. 
Jest nim dr Ariel Przybyłowicz, doktor nauk prawnych specjalizujący się w prawie pracy i prawie 
zabezpieczenia społecznego. Od 2014 roku jest również radcą prawnym, posiadającym doświadczenie 
m.in. w sprawach mobbingowych. Natomiast w styczniu br. została powołana Komisja ds. równego 
traktowania na UWr (https://uni.wroc.pl/powolano-komisje-ds-rownego-traktowania/), która ma 
działać na rzecz równego traktowania na uczelni i dbać o wyrównywanie szans wszystkich członków 
społeczności akademickiej. Ma upowszechniać wiedzę na temat równego traktowania i przeciwdziałać 
dyskryminacji. Działania komisji będą dotyczyć trzech strategicznych dla obecnej kadencji obszarów: 
przyjaznej organizacji pracy oraz studiów, przyjaznej komunikacji oraz przyjaznej przestrzeni. Komisja 
będzie współpracować z Rzecznikiem Rektora ds. równego traktowania, Pełnomocniczką Rektora ds. 
bezpieczeństwa studentów i doktorantów oraz siecią wydziałowych Pełnomocników ds. równego 
traktowania, a także wydziałowych Pełnomocników ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów. 
Specjalnie dla studentów obcokrajowców we współpracy z policją stworzono aplikację na smartfony 
pomocną w sytuacjach zagrożenia. Uniwersytet zadbał także o to, by w Komisariacie Policji Wrocław-
Śródmieście przy ul. Grunwaldzkiej 6 - w okolicach, gdzie znajdują się duże domy studenckie UWr, 
w których zamieszkuje wielu studentów zagranicznych, zatrudniony był pracownik posługujący się 
płynnie językiem angielskim.  

 

9. Współpraca z samorządem studentów i organizacjami studenckimi  

 

Studenci UWr mają prawo zrzeszania się w uczelnianych organizacjach studenckich na podstawie art. 
204 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Zgodnie ze Statutem UWr 
(zal_I_8_9_1) studenci mogą mieć swoich reprezentantów we wszystkich kolegialnych ciałach WF. 
Zgodnie z § 2 Regulaminu studiów w UWr wyłącznym reprezentantem ogółu studentów uczelni są 
organy samorządu studenckiego, który działa we wszystkich sprawach dotyczących studentów oraz 
podejmuje działania w sprawach określonych w Regulaminie Samorządu Studentów Uniwersytetu 
Wrocławskiego (zal_I_8_9_2). Uczelniane organizacje studenckie mogą występować z wnioskami do 
organów samorządu studenckiego oraz do władz uczelni w sprawach dotyczących studiów.  
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Zasady funkcjonowania, współpracy i finansowania uczelnianych organizacji studenckich 
i  doktoranckich oraz stowarzyszeń określa Zarządzenie 92/2014 Rektora UWr (zal_I_8_9_3) oraz 
121/2018 (zal_I_8_9_4).  

Nadzór nad organizacjami i stowarzyszeniami sprawuje prorektor ds. studenckich. Prorektor na 
wniosek członków organizacji, zespołu lub koła powołuje opiekuna, którym może być nauczyciel 
akademicki zatrudniony na UWr. Prorektor może zasięgnąć opinii dziekana w sprawie kandydata na 
opiekuna. Do obowiązków opiekuna należy bezpośredni nadzór nad działalnością merytoryczną 
i  finansową, w szczególności zaś nad zgodnością działań z celami i zadaniami określonymi w ich 
statucie. Opiekun podpisuje roczne plany pracy i wnioski o dofinansowanie, a także sprawozdania 
roczne oraz rozliczenia merytoryczno-finansowe.  

Działalność uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich oraz stowarzyszeń wpisanych do 
Ewidencji stowarzyszeń zgłoszonych w UWr jest zgodna ze Statutem UWr, powszechnie 
obowiązującym prawem oraz wewnętrznymi aktami normatywnymi obowiązującymi w UWr. 
Uczelniane organizacje studenckie oraz doktoranckie nie posiadają osobowości prawnej i nie mogą 
prowadzić żadnej działalności zarobkowej i uzyskiwać w ten sposób środków na swoją działalność. 
Wydatkują one środki przyznane przez organy uczelni zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych oraz z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zasady 
udostępniania środków finansowych i materialnych oraz rozliczania się z nich przez organizacje, 
zespoły i koła ustala prorektor ds. studenckich. Bieżącą ewidencję ich wydatków prowadzi Dział Spraw 
Studenckich. Organizacje, zespoły i koła mogą uzyskiwać na swoją działalność dofinansowanie ze 
środków przeznaczonych na działalność studencką i doktorancką, będących w dyspozycji prorektora 
ds. studenckich. Podstawą do ich uzyskania jest złożenie w terminie wyznaczonym  przez   prorektora  
ds.   studenckich  sprawozdania  merytoryczno-finansowego z działalności za mijający rok 
kalendarzowy i planu pracy na nowy rok kalendarzowy. Prorektor przed podjęciem decyzji 
o  dofinansowaniu zadania może zasięgnąć opinii Rady Kół Naukowych, Zarządu Uczelnianego, 
Samorządu Studentów lub Rady Doktorantów. Organizacje, zespoły oraz koła mogą pozyskiwać środki 
materialne od sponsorów i darczyńców zewnętrznych po uzyskaniu zgody prorektora ds. studenckich. 
Podstawą jest zawarcie umowy o sponsoring lub umowy o darowiznę pomiędzy osobą/jednostką 
zainteresowaną a UWr.  

W UWr działa ponad 150 organizacji. Koła Naukowe funkcjonujące obecnie w IDKS: KN Briefly, 
KN Common oraz KN Kreatura. Informacje o ich działalności znajdują się na stronie internetowej: 
(http://rkn.uni.wroc.pl/). Informacje dotyczące zasad działalności studenckich oraz doktoranckich kół 
naukowych znajdują się na stronie głównej UWr: https://www.uni.wroc.pl/dzialalnosc-studencka 
https://uni.wroc.pl/dzialalnosc- doktorancka/.  

 

10. Ocena doskonalenia systemu wsparcia oraz motywowania studentów, w tym kadry 
wspierającej proces kształcenia  

 

Monitorowanie, ocena i doskonalenie systemu wsparcia studentów UWr dokonywane jest na bieżąco 
na podstawie zwrotnej informacji płynącej od studentów. Na WF w proces ten jest zaangażowany 
prodziekan ds. studenckich. Za jego pośrednictwem wnioskowane są zmiany, np. w Regulaminie 
przyznawania stypendiów, ma miejsce inicjowanie szkoleń dla pracowników w zakresie pomocy 
studentom niepełnosprawnym, propagowana jest informacja na temat zakresu pomocy i sposobów jej 
pozyskania.  

 

 

 

https://www.uni.wroc.pl/dzialalnosc-studencka
https://uni.wroc.pl/dzialalnosc-%20doktorancka/
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Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 8:  

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju na UWr został powołany Zespół ds. 
bezpieczeństwa  epidemicznego, który  zabezpiecza  uczelnię  w  sytuacji  zagrożenia  COVID-19 
i pozostaje w bezpośrednim kontakcie z Rektorem. W przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-
CoV-2 studenci mają obowiązek niezwłocznego poinformowania kierownika właściwej jednostki 
organizacyjnej Uniwersytetu. Został także uruchomiony specjalny adres mailowy do kontaktu 
covid19@uwr.edu.pl obsługiwany przez Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony 
Przeciwpożarowej. Na stronie internetowej UWr pojawił się również poradnik dla studentów 
(https://uni.wroc.pl/covid/), który pokazuje, jak postępować w razie zarażenia koronawirusem oraz 
zawiera odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania 
studentów https://uni.wroc.pl/covid/koronawirus-komunikaty-i- zalecenia/koronawirus-faq-czyli-
odpowiedzi-na-najczesciej-zadawane-pytania-studentow/.  

Rozwój sytuacji epidemicznej pociągnął za sobą konieczność ograniczenia stacjonarnych form 
nauczania na rzecz form zdalnych. W związku z powyższym zostały wprowadzone szkolenia ze zdalnego 
kształcenia dla studentów, doktorantów i pracowników realizowane przez Centrum Kształcenia na 
Odległość (CKO; www.cko.uni.wroc.pl), przy czym dla studentów pierwszego roku studiów I i II stopnia 
szkolenia te były obowiązkowe. Ponadto CKO oferuje przedmiot Wprowadzenie do środowiska 
zdalnego uczenia się dla studentów (https://e-
edu.cko.uni.wroc.pl/course/index.php?categoryid=148).  

Obsługa w zakresie wdrażania zajęć zdalnych realizowana jest przez CKO i dokonywana przede 
wszystkim przez udostępnienie platformy E-EDU (https://e-edu.cko.uni.wroc.pl/), z której mogą 
korzystać zarówno studenci jak i wykładowcy. Platforma opiera się na systemie Moodle – jest to 
środowisko nauczania zdalnego, w którym prowadzący udostępnia uczestnikom kursu materiały 
dydaktyczne (e-learning). W ramach oferowanego wsparcia pracownicy CKO organizują cykliczne 
webinaria, nagrywane są poradniki, na stronie znajduje się szereg instrukcji i tutoriali do wykorzystania 
zarówno przez studentów jak i prowadzących. Poza platformą E-EDU, drugim kanałem udostępnienia 
informacji i realizowania zajęć jest narzędzia Teams i Forms, dostępne jako aplikacje w ramach pakietu 
Office 365.  

 Ponadto na stronie UWr aktualizowane są informacje dotyczące nowych wytycznych i funkcjonowania 
uczelni w czasie pandemii. Poza realizacją zajęć, dotyczy to także funkcjonowania domów studenckich 
(https://uni.wroc.pl/covid/koronawirus-komunikaty-i-zalecenia/zarzadzenia-i- komunikaty-
rektora/funkcjonowania-domow-studenckich/).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://uni.wroc.pl/covid/
https://uni.wroc.pl/covid/koronawirus-komunikaty-i-%20zalecenia/koronawirus-faq-czyli-odpowiedzi-na-najczesciej-zadawane-pytania-studentow/
https://uni.wroc.pl/covid/koronawirus-komunikaty-i-%20zalecenia/koronawirus-faq-czyli-odpowiedzi-na-najczesciej-zadawane-pytania-studentow/
https://e-edu.cko.uni.wroc.pl/course/index.php?categoryid=148
https://e-edu.cko.uni.wroc.pl/course/index.php?categoryid=148
https://e-edu.cko.uni.wroc.pl/
https://uni.wroc.pl/covid/koronawirus-komunikaty-i-zalecenia/zarzadzenia-i-%20komunikaty-rektora/funkcjonowania-domow-studenckich/
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Kryterium 9. Publiczny dostęp do informacji o programie studiów, warunkach jego realizacji i 
osiągalnych rezultatach  

 

1. Zakres, sposoby zapewnienia aktualności i zgodności z potrzebami różnych grup odbiorców 

 

Uniwersytet Wrocławski upublicznia informacje o swojej działalności naukowej, dydaktycznej 
i organizacyjnej na stronach internetowych – stronie głównej UWr (https://uni.wroc.pl), 
stronach wydziałów, instytutów oraz pozostałych jednostek organizacyjnych. Znajdują się na nich 
odnośniki i instrukcje, które ułatwiają sprawne wyszukiwanie kluczowych informacji wszystkim 
członkom wspólnoty akademickiej UWr. Ze strony korzystają również osoby spoza Uniwersytetu. 
Zawartość wszystkich stron internetowych jest na bieżąco weryfikowana i aktualizowana. Ponadto, 
strony internetowe posiadają udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, umożliwiające 
powiększanie czcionki oraz przeglądanie strony w wersji kontrastowej.  

Wszelkie informacje dotyczące kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, w tym dotyczące 
programu i organizacji studiów, rekrutacji czy wsparcia dla studentów są publicznie dostępne na 
stronie internetowej Instytutu (https://dziennikarstwo.uni.wroc.pl/). Są też przekazywane 
i udostępniane wszystkim zainteresowanym osobom bezpośrednio w sekretariacie Instytutu i przez 
pracowników oraz pocztą elektroniczną czy poprzez środki komunikacji dostępne za pośrednictwem 
mediów społecznościowych.   

Pełne programy studiów, zawierające siatkę przedmiotów, opis zakładanych efektów kształcenia, 
pokrycie efektów uczenia, określonych w charakterystykach Polskiej Ramy Kwalifikacji przez efekty 
kierunkowe, matryca efektów uczenia się, form ich realizacji oraz metod weryfikacji zatwierdzone 
uchwałami Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego, publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej 
Uniwersytetu Wrocławskiego. Biuletyn Informacji Publicznej zawiera wszystkie 
wewnętrzne akty normatywne Uniwersytetu Wrocławskiego, m.in. uchwały Senatu, zarządzenia, 
komunikaty i pisma okólne Rektora. W Biuletynie znajdują się przepisy regulujące proces kształcenia 
na Uczelni.  

Informacje dotyczące kształcenia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna umieszczone są 
również na stronie internetowej Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej 
(https://dziennikarstwo.uni.wroc.pl/studia/programy-studiow/). Główna strona Instytutu 
prowadzona jest w języku polskim. Informacje o studiach w języku angielskim, wszystkie niezbędne 
informacje dla kandydatów i studentów studiów w języku angielskim dostępne są również na 
anglojęzycznej wersji strony (https://dziennikarstwo.uni.wroc.pl/en/studies/course-programmes/).  

Celem Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej jest szerokie udostępnianie informacji dla 
potencjalnych kandydatów na studia. Kandydaci i zainteresowane osoby mogą pozyskiwać informacje 
dotyczące rekrutacji na kilka sposobów:  

a) poprzez stronę internetową Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie w zakładce „Studia -
Rekrutacja” (https://rekrutacja.uni.wroc.pl) udostępnione są wszystkie niezbędne informacje 
o procesie rekrutacyjnym. Kandydat może zapoznać się z vademecum najważniejszych 
informacji, przejrzeć ofertę kierunków studiów (w tym kierunku dziennikarstwo i komunikacja 
społeczna). W przypadku zainteresowania podjęciem studiów może zgłosić swój akces w 
systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), 

b) poprzez bezpośredni kontakt - mailowy, telefoniczny oraz za pośrednictwem mediów 
społecznościowych, zarówno na poziomie centralnym 
(https://rekrutacja.uni.wroc.pl/kontakt/), jak i w Instytucie, poprzez adres 
mailowy rekrutacja.IDKS@uwr.edu.pl lub za pośrednictwem strony na Facebooku 

https://uni.wroc.pl/
https://dziennikarstwo.uni.wroc.pl/
https://dziennikarstwo.uni.wroc.pl/studia/programy-studiow/
https://dziennikarstwo.uni.wroc.pl/en/studies/course-programmes/
https://rekrutacja.uni.wroc.pl/
https://rekrutacja.uni.wroc.pl/kontakt/
mailto:rekrutacja.idiks@uwr.edu.pl
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(https://www.facebook.com/idziks). Osoby zarejestrowane w systemie IRK mogą też za jego 
pośrednictwem kontaktować się z Sekretarzami Komisji Rekrutacyjnych, 

c) poprzez stronę internetową Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, gdzie 
w   zakładce “Rekrutacja” (https://dziennikarstwo.uni.wroc.pl/rekrutacja/) umieszczono 
najważniejsze informacje dla osób zainteresowanych podjęciem studiów na kierunkach 
oferowanych przez Instytut, 

d) podczas spotkań w ramach “Drzwi Otwartych”, corocznie organizowanych przez Instytut 
(w formie stacjonarnej lub wirtualnej), potencjalni kandydaci mają okazję porozmawiać 
z  wykładowcami i studentami kierunków dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz 
komunikacja wizerunkowa.  

  

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej kładzie duży nacisk na zapewnienie dostępności 
informacji dla studentów i pozostałych członków wspólnoty akademickiej. Informacje dotyczące 
studiowania można znaleźć na stronie UWr. Szczegółowe informacje dotyczące określonych 
elementów studiowania dostępne są stronach jednostek uniwersyteckich, np. Studium Praktycznej 
Nauki Języków Obcych (https://spnjo.uni.wroc.pl/pl/) czy Biura Współpracy Międzynarodowej 
(https://international.uni.wroc.pl/). Ważne informacje znajdują się również na stronie Wydziału 
Filologicznego (http://wfil.uni.wroc.pl/). Studenci kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, 
którzy są zainteresowani wymianą międzynarodową mogą znaleźć te informacje zarówno na stronie 
internetowej w zakładce “Studenci-Erasmus” 
(https://dziennikarstwo.uni.wroc.pl/studenci/erasmus/podstawowe-informacje/) lub poprzez 
bezpośredni kontakt z koordynatorami programu Erasmus+ w Instytucie za pośrednictwem maila, 
MS Teams lub podczas stacjonarnych konsultacji.  

Na stronie Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej w zakładce “Studia” zebrane zostały 
najważniejsze informacje: dotyczące programów studiów, organizacji roku akademickiego, egzaminów 
dyplomowych, wszystkich rodzajów studiów (w tym doktoranckich). W zakładce „Studenci” dostępne 
są plany zajęć, informacje o stażach i praktykach, stypendiach, wyjazdach w ramach Erasmus, a także 
działających w Instytucie Kołach studenckich. Dodatkowo w zakładce „Instytut” i „Nauka” kandydaci, 
studenci i inne zainteresowane osoby mogą znaleźć informacje o władzach Instytutu, jego strukturze, 
pracownikach oraz realizowanej działalności naukowej. Informacje dla studentów studiujących 
w  języku angielskim dostępne są na anglojęzycznej wersji strony. Najistotniejsze i najnowsze 
informacje wyświetlane są w „Aktualnościach” (https://dziennikarstwo.uni.wroc.pl/aktualnosci/) na 
stronie głównej.  

Harmonogramy zajęć oraz ważne bieżące ogłoszenia znajdują się również na tablicy w holu głównym, 
co ułatwia uzyskanie informacji studentom przebywającym w budynku.  

Informacji studentom w zakresie programu studiów, warunków jego realizacji udzielają pracownicy 
sekretariatu Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Szczegółowe informacje dotyczące 
poszczególnych zajęć, seminariów, wykładów i warsztatów przekazują wykładowcy prowadzący dane 
przedmioty. Studenci mogą uzyskiwać informacje bezpośrednio podczas zajęć i konsultacji, a także za 
pośrednictwem uniwersyteckiej poczty elektronicznej w domenie uwr.edu.pl oraz za pośrednictwem 
platformy MS Teams i innych narzędzi systemu Office 365.  

Istotne informacje dotyczące studiów, przedmiotów oraz osób prowadzących zajęcia dostępne są 
w systemie USOSWeb. Student może tam znaleźć informacje o przedmiotach, na które jest zapisany, 
ma możliwość zapoznania się z metryką przedmiotu zawierającą m.in. informacje ogólne, treści 
programowe czy warunki uzyskania zaliczenia, a także opcjonalnie szczegółowe informacje dla 
określonego cyklu kształcenia.  

  

https://www.facebook.com/idziks
https://dziennikarstwo.uni.wroc.pl/rekrutacja/
https://spnjo.uni.wroc.pl/pl/
https://international.uni.wroc.pl/
http://wfil.uni.wroc.pl/
https://dziennikarstwo.uni.wroc.pl/studenci/erasmus/podstawowe-informacje/
https://dziennikarstwo.uni.wroc.pl/aktualnosci/
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Informacje o osiąganych w procesie uczenia się rezultatach dostępne są dla studentów 
w systemie USOSWeb. Student po zalogowaniu się ma dostęp do informacji o uzyskanych zaliczeniach, 
wpisanych ocenach, zaliczeniu semestru. System USOSWeb zastąpił papierowe indeksy i karty 
egzaminacyjne, co stanowi znaczące ograniczenie biurokracji i usprawnia wpisywanie ocen. 
Jednocześnie informacja o ocenie jest dla studenta dostępna niezależnie od miejsca, w którym 
przebywa.  

Dostęp do informacji w zakresie procesu dyplomowania studenci uzyskują za pośrednictwem systemu 
APD (Archiwum Prac Dyplomowych). Dzięki niemu student ma wiedzę o poszczególnych etapach 
w procesie przystępowania do egzaminu dyplomowego - może śledzić zmiany związane z 
zatwierdzeniem pracy przez promotora, a także ma możliwość sprawdzenia rezultatu wyniku badania 
pracy w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym. W APD widoczne są także dwie recenzje pracy, 
wpisywane przez promotora i recenzenta. Student może je przeczytać przed przystąpieniem do 
egzaminu dyplomowego. Po zakończeniu egzaminu dyplomowego student ma dostęp do informacji o 
uzyskanych wynikach. Zapewnia to rzetelność i transparentność procesu dyplomowania.  

Informacje dotyczące możliwości dalszego kształcenia, w tym dla absolwentów studiów magisterskich 
w Szkole Doktorskiej, dostępne są na stronie internetowej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydziału 
Filologicznego. Dyrekcja i pracownicy również udzielają informacji zainteresowanym studentom, 
zachęcając ich do dalszego kształcenia. Informacje dotyczące zatrudnienia absolwentów 
dystrybuowane są przez Biuro Karier Uniwersytetu Wrocławskiego.  

Popularnością wśród studentów Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej cieszy się strona instytutowa 
na Facebooku (https://www.facebook.com/idziks), którą obserwuje prawie 4,5 tysiąca użytkowników. 
Pojawiają się na niej aktualności, ogłoszenia, a także mniej oficjalne, środowiskowe informacje. Media 
społecznościowe stanowią atrakcyjne i dostępne źródło wiedzy dla studentów, co również jest 
wykorzystywane w działaniach komunikacyjnych Instytutu.  

 

 

2. Sposoby, częstość i zakres oceny publicznego dostępu do informacji 

 

Ewaluacja publicznego dostępu do informacji prowadzona jest stale. W oparciu o nią dokonywane są 
korekty zawartości strony internetowej. W przypadku Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji 
Społecznej w analizę i ocenę jakości publicznego dostępu do informacji włączeni są pracownicy 
Instytutu. Zgłaszają oni uwagi dotyczące treści strony, koncepcji jej aktualizacji, wskazują 
zauważone braki lub nieścisłości. Są zachęcani do aktywnego współtworzenia strony.  

Uwzględniane są także sugestie samorządu studenckiego, grup studenckich oraz indywidualnych 
studentów, którzy po uzyskaniu zgody dyrekcji mogą wykorzystać dostępne kanały komunikowania do 
informowania o organizacji ważnych dla społeczności akademickiej wydarzeń. Dodatkowo, tematyka 
dostępności informacji oraz jakości komunikowania poruszana jest na zajęciach realizowanych 
w Instytucie. Wnioski oraz sugestie, będące wynikiem tych rozważań, mogą być zgłaszane dyrekcji 
przez prowadzących zajęcia i mogą stanowić cenne wskazówki podczas podejmowania decyzji 
dotyczących zawartości zarówno strony internetowej jak i strony na Facebooku.  

 

 

 

https://www.facebook.com/idziks
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Kryterium 10. Polityka jakości, projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie, przegląd 
i doskonalenie programu studiów 

  

 

1. Sposoby sprawowania nadzoru merytorycznego, organizacyjnego i administracyjnego nad 
kierunkiem studiów 

Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia na Wydziale Filologicznym realizowany jest 
w oparciu o postanowienia ogólnouczelniane w tym zakresie: Uchwała nr 20/2021 Senatu UWr 
(zal_I_10_1_1) oraz Zarządzenie nr 11/2018 Rektora UWr (zal_I_10_1_2), a także procedurę 
zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Filologicznym (zal_I_10_1_3). Celem 
Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia jest w szczególności: systematyczne 
doskonalenie jakości kształcenia na UWr, podnoszenie poziomu wykształcenia absolwentów UWr, 
dostosowywanie oferty dydaktycznej do aktualnych potrzeb pod kątem zwiększania zatrudnialności 
absolwentów, co wiąże się z podnoszeniem atrakcyjności i konkurencyjności UWr na rynku 
edukacyjnym oraz podnoszeniem rangi nauczania i budowanie etosu nauczyciela akademickiego. 
Dodatkowo w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej obowiązuje Regulamin 
Instytutowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia (zal_I_10_1_4). 

Za funkcjonowanie systemu na szczeblu ogólnouczelnianym odpowiada Rektor UWr, natomiast na 
poziomie wydziałów – dziekani. Na Wydziale Filologicznym w skład zespołu sprawującego nadzór 
merytoryczny, organizacyjny i administracyjny nad poszczególnymi kierunkami studiów, tym samym 
zapewniając i doskonaląc jakość kształcenia wchodzą, wypełniając wskazane obowiązki: 

 Dziekan Wydziału Filologicznego – powołanie Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia 
(WZJK) oraz Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia (WZOJK), zapewnienie 
odpowiedniej kadry naukowo-dydaktycznej, przyjmowanie i zatwierdzanie raportów WZOJK, 
wydawanie zarządzeń w zakresie oceny jakości kształcenia; 

 Prodziekan ds. jakości kształcenia i studiów niestacjonarnych - koordynacja realizacji działań w 
zakresie jakości kształcenia i dydaktyki; 

 Prodziekan ds. dydaktyki i studiów stacjonarnych – koordynacja działań w zakresie nauczania; 

 Rada Wydziału Filologicznego – opiniowanie składu ww. zespołów oraz podejmowanie uchwał 
w zakresie jakości kształcenia; 

 Wydziałowy Zespół Jakości Kształcenia – zapewnienie i doskonalenie jakości kształcenia na 
Wydziale Filologicznym w ramach kompetencji określonych przez Rektora UWr, dokumentacja 
realizacji zadań i sprawozdawczość; 

 Wydziałowy Zespół Oceny Jakości Kształcenia – doskonalenie jakości kształcenia i jej ocena na 
Wydziale Filologicznym w ramach kompetencji określonych przez Rektora UWr, dokumentacja 
realizacji zadań i sprawozdawczość; 

 Instytutowy Zespół ds. Jakości Kształcenia – zapewnienie i doskonalenie jakości kształcenia na 
kierunkach realizowanych w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej; 

 Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych; 

 Sekretariat dydaktyczny – obsługa studentów pod kątem oferty dydaktycznej i planu studiów, 
wprowadzanie stosownych danych do systemu USOS; 

 Dziekanat – obsługa studentów pod kątem toku studiów oraz spraw socjalno-bytowych, 
wprowadzenie stosownych danych do systemu USOS. 
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Zgodnie z wymienionymi powyżej dokumentami dla zachowania i doskonalenia jakości kształcenia na 
Wydziale Filologicznym, w tym na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, szczególnie 
istotne jest prawidłowe działanie WZJK i WZJOK. W skład obu zespołów wchodzą na Wydziale 
Filologicznym: przewodniczący – nauczyciel akademicki posiadający stopień doktora habilitowanego 
oraz co najmniej trzech nauczycieli akademickich z zachowaniem odpowiedniej reprezentacji dla 
poszczególnych kierunków studiów i specjalności. Dodatkowo w składzie WZJOK znajduje się 
przedstawiciel Rady Interesariuszy Zewnętrznych. Aktualne składy WZJK i WZOJK zostały powołane 
Uchwałami 127/2020 i 128/2020 Rady Wydziału Filologicznego UWr (zal_I_10_1_5).  

Kompetencje WZJK obejmują m.in: określenie celów i strategii zapewniania i doskonalenia jakości 
kształcenia w jednostce; opracowywanie i opiniowanie programów kształcenia oraz zmian 
w programach kształcenia, gromadzenie, analizę i wykorzystanie przy tworzeniu programów studiów 
opinii pracodawców i studentów, gromadzenie i publikowanie informacji na temat kształcenia 
prowadzonego na wydziale, a także coroczne opracowywanie, na podstawie oceny jakości kształcenia, 
wskazówek i zaleceń do działań projakościowych. 

Z kolei do zadań WZOJK należy m.in.: przeprowadzanie samooceny działań projakościowych 
prowadzonych na Wydziale, monitorowanie prawidłowości oceniania studentów i doktorantów m.in. 
poprzez analizę statystycznego rozkładu ocen z poszczególnych przedmiotów, analizowanie 
prawidłowości stosowania systemu punktów ECTS, monitorowanie i ocena jakości prowadzenia zajęć i 
prac dyplomowych, rzetelności ich oceniania oraz sposobu przeprowadzania egzaminów 
dyplomowych, ocena obsługi dziekanatowej studentów i doktorantów. 

 

 

2. Zasady projektowania, dokonywania zmian i zatwierdzania programu studiów 

 

Obecnie projektowanie i zatwierdzanie programów studiów prowadzonych w UWr, a także 
wprowadzanie zmian w istniejących programach odbywa się zgodnie z zasadami określonymi 
w Zarządzeniu nr 158/2019 Rektora UWr z późniejszymi zmianami (zal_I_2_1_2_a; zal_I_2_1_2_b; 
zal_I_2_1_2_c., obowiązującymi od roku akademickiego 2019/2020. Kierunek dziennikarstwo 
i komunikacja społeczna liczy sobie już ponad 20 lat i przez ten czas program ulegał licznym 
modyfikacjom zgodnie z obowiązującymi w momencie zmiany procedurami tak, aby treści 
programowe i sposób kształcenia jak najlepiej dopasowywały się do wymogów rynku pracy oraz stale 
rozwijającej się wiedzy naukowej. 

Na Wydziale Filologicznym stworzona została procedura, która reguluje zarówno tworzenie 
programów nowych kierunków, jak i wprowadzanie modyfikacji do programów istniejących kierunków 
(zal_I_10_2_1). Przygotowany projekt modyfikacji programu po uzyskaniu akceptacji Rady Instytutu 
Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej oraz Instytutowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia 
przekazany zostaje co najmniej 6 tygodni przed posiedzeniem Rady Wydziału, podczas której ma być 
podjęta odpowiednia uchwała, przez dyrekcję Instytutu Kolegium Dziekańskiemu. Wtedy też 
rozpoczyna się procedura opiniodawcza. W pierwszym kroku Kolegium Dziekańskie przekazuje 
komplet dokumentacji przewodniczącemu Wydziałowego Zespołu Jakości Kształcenia. Następnie 
członkowie WZJK wnoszą uwagi dotyczące wniosku o zmiany w programie, a przewodniczący Zespołu 
formułuje na piśmie i przedkłada prodziekanowi odpowiedzialnemu za dydaktykę opinię oraz 
rekomendacje dotyczące koniecznych i proponowanych korekt i uzupełnień w dokumentacji (wzór 
karty oceny zmian w programie studiów stanowi załącznik zal_I_10_2_2). Te z kolei trafiają do 
dyrektora Instytutu. Po naniesieniu poprawek dokumentacja trafia ponownie do Kolegium 
Dziekańskiego, które podejmuje decyzję o wprowadzeniu lub niewprowadzeniu odpowiedniej 
propozycji uchwały pod obrady Rady Wydziału Filologicznego. Pozytywna decyzja Rady Wydziału 
Filologicznego skutkuje skierowaniem wniosku o zmiany w  programie studiów do Senackiej Komisji 
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Nauczania. Po uzyskaniu jej pozytywnej opinii zmodyfikowany program zostaje zatwierdzony uchwałą 
Senatu UWr.  

 

 

3. Sposoby i zakres bieżącego monitorowania oraz okresowego przeglądu programu studiów  

 

Ocena programu studiów i jakości kształcenia w ramach obowiązującego programu dokonywana jest 
na Wydziale Filologicznym w sposób systematyczny i ciągły. W procesie oceny uwzględniane są 
rekomendacje WZJK, WZJOK oraz wnioski i oceny uzyskane na podstawie analiz ankiet lub 
indywidualnie przekazanych opinii pracowników, studentów i interesariuszy zewnętrznych. 

Zmiany w programie studiów wprowadzane są regularnie. Są one wynikiem postulatów zgłaszanych 
dyrekcji instytutu przez nauczycieli akademickich (prowadzących zajęcia i koordynatorów 
przedmiotów), którzy reagują na bieżąco na ewentualne problemy studentów z przyswajaniem 
zaplanowanych treści i osiąganiem zakładanych efektów uczenia się, studentów realizujących dany 
program (poprzez ankiety ewaluacyjne przeprowadzane w ostatnim roku cyklu kształcenia, a także 
w  wyniku badań przeprowadzonych co dwa, trzy lata na temat oczekiwań studentów) oraz 
interesariuszy zewnętrznych (poprzez wnioski składane podczas posiedzenia Rady Interesariuszy).  

Duże badanie na temat oferty dydaktycznej Instytutu zostały przeprowadzone w 2015 roku wśród 
studentów III roku studiów I stopnia i studentów II roku studiów II stopnia (raport z badań stanowi 
załącznik zal_I_10_3_1). Na podstawie ich wyników zostały wprowadzone poważne zmiany m.in. 
w ofercie specjalności. Część specjalności uległa wygaszeniu, zostały natomiast powołane nowe (m.in. 
na studiach II stopnia Fotografia i film, Media relations, Dziennikarstwo specjalistyczne, a na studiach 
I i II stopnia specjalność Dziennikarstwo audiowizualne). Badanie zostało także zrealizowane na koniec 
roku akademickiego 2020/2021. Raport z badania stanowi załącznik zal_I_10_3_2. Kontynuacja 
badania przewidziana jest na koniec każdego następnego semestru. 

Korekty w programie mogą dotyczyć oszacowania przedmiotu punktami ECTS, formy zajęć, liczby 
godzin zajęć, ich podziału pomiędzy zajęcia teoretyczne i praktyczne, formy zaliczenia lub nazwy 
przedmiotu, jak również dodania lub usunięcia przedmiotu. Poprawki wypracowane w ramach zespołu 
powołanego w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, po ich akceptacji przez Radę 
Instytutu, do dalszego procedowania przekazane są do WZJK. Korekty dotyczące przedmiotów 
obowiązkowych mogą być wprowadzane wyłącznie na cykl kształcenia (wyjątek mogą stanowić jedynie 
korekty wynikające ze zmian w nadrzędnych aktach prawnych). Korekty dotyczące przedmiotów do 
wyboru mogą być wprowadzane od danego roku akademickiego do już funkcjonujących programów 
studiów. 

Ważnym elementem oceny prowadzenia zajęć są anonimowe ankiety studenckie udostępniane 
w systemie USOS. Ocenie z wykorzystaniem ankiety podlegają każde zajęcia dydaktyczne prowadzone 
przez pracownika/doktoranta Wydziału Filologicznego oraz prowadzących spoza Wydziału na studiach 
I i II stopnia. Raport z badania ankietowego przeprowadzonego po semestrze letnim roku 
akademickiego 2020/2021 stanowi załącznik zal_I_10_3_3. 

Wyniki ankiet mogą być podstawą wskazania osoby do hospitacji oraz są uwzględniane przy ocenie 
okresowej pracowników. Ankiety po każdym semestrze poddawane są analizie przez dyrektora ds. 
dydaktycznych IDKS. Z pracownikami, którzy otrzymali niskie oceny lub w odniesieniu do których 
pojawiły się krytyczne oceny, przeprowadzana jest rozmowa z zespołem dyrekcji Instytutu. Ponadto 
zajęcia prowadzone przez te osoby w pierwszej kolejności typowane są do hospitacji. Z nielicznymi 
współpracownikami, którzy otrzymywali w kolejnych 2-3 semestrach niskie oceny w ankietach 
studenckich, zaprzestano w ostatnich latach współpracy. 
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Warto podkreślić, że w ostatnich latach jedynie pojedyncze osoby miały oceny negatywne, 
a zdecydowana większość prowadzących otrzymała oceny w zakresie od 4,49 do 5,0. 

Kluczowe znaczenie dla systematycznej oceny jakości kształcenia i programu studiów ma praca WZOJK 
oraz Instytutowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia, które podejmują bardzo różnorodne działania 
w tym zakresie. Koncentrują się one na monitorowaniu jakości prowadzenia zajęć i stopnia satysfakcji 
studentów z programu studiów, warunków studiowania oraz wsparcia w procesie uczenia się poprzez 
hospitacje zajęć oraz system ankiet oceniających zajęcia wypełnianych w USOS przez studentów wraz 
z końcem semestru. W przygotowanym po każdym semestrze raporcie WZOJK podsumowuje także 
wyniki ankiet i wskazuje na inne ważne kwestie, np. przedmioty sprawiające szczególną trudność, 
ocenę obsługi w dziekanacie na podstawie ankiet studenckich. Ponieważ są to stałe elementy 
raportów, daje to możliwość prześledzenia obrazu sytuacji z poszczególnych lat, co umożliwia podjęcie 
precyzyjnych działań projakościowych. Po każdym roku akademickim, na podstawie raportów 
opracowywanych przez instytutowe zespoły jakościowe, WZJOK przygotowuje raport dla całego 
wydziału (zal_I_10_3_4).  

Kwestie związane z działaniami projakościowymi są także stałym elementem wydziałowych zebrań 
dydaktycznych, które odbywają się raz w miesiącu w gronie wydziałowych prodziekanów i zastępców 
dyrektorów ds. dydaktycznych. 

Na koniec roku akademickiego 2020/2021 zostały także przeprowadzone badania ankietowe wśród 
wykładowców, głównie na temat oceny zdalnie realizowanych zajęć i możliwości realizowania w tej 
formie efektów uczenia się. Raport z badań stanowi załącznik (zal_10_3_5).  

Źródłem informacji wykorzystywanym do bieżącego monitorowania procesu kształcenia są hospitacje 
zajęć prowadzone zgodnie z procedurą hospitacji zajęć dydaktycznych realizowanych na WF 
(zal_10_3_6). Ocena jakości prowadzenia zajęć dydaktycznych jest elementem mobilizacji 
pracowników i doktorantów do stałego podnoszenia kwalifikacji dydaktycznych, stosowania 
nowatorskich metod nauczania oraz dbałości o wysoką jakość merytoryczną i metodyczną 
prowadzonych zajęć. Doktoranci hospitowani są co roku, zaś nowozatrudnieni nauczyciele akademicy 
w pierwszym roku zatrudnienia. Oceny uzyskiwane podczas hospitacji doktorantów i pracowników, 
zarówno te wystawiane przez osoby hospitujące, jak i przez biorących udział w zajęciach studentów, 
we wszystkich latach są bardzo wysokie, są to prawie wyłącznie oceny 4,5 i 5,0. Świadczą one o bardzo 
dobrym przygotowaniu merytorycznym prowadzących, umiejętności przekazywania wiedzy, 
zaangażowaniu i właściwym doborze środków dydaktycznych. W każdym semestrze hospitacji 
poddanych jest ok. 1-7 pracowników oraz wszyscy doktoranci. Przykładowe zestawienie liczby 
hospitacji i uzyskiwanych ocen przez pracowników i doktorantów przedstawiają następujące załączniki: 
(1) semestralny harmonogram hospitacji na semestr zimowy 2021/2022 (zal_10_3_7) oraz (2) 
sprawozdanie z przebiegu hospitacji w semestrze letnim 2020/2021 (zal_10_3_8). Warto podkreślić, 
że poszczególne arkusze hospitacyjne zawierają cenne uwagi, które mogą być wykorzystywane do 
udoskonalania procesu kształcenia, a coroczne raporty z hospitacji przygotowywane przez WZOJK 
stanowią wskazówki dla WZJK do podnoszenia jakości kształcenia na Wydziale Filologicznym. 

 

 

4. Sposoby oceny osiągnięcia efektów uczenia się przez studentów  

 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się na kierunkach realizowanych na Wydziale Filologicznym 
reguluje dokument „Zasady dokumentacji i weryfikacji efektów uczenia się na Wydziale Filologicznym 
Uniwersytetu Wrocławskiego” (zal_I_10_4_1). Podporządkowane są one ujednoliconym sposobom 
potwierdzania prawidłowej realizacji efektów uczenia przewidzianych w poszczególnych programach 
studiów. Weryfikacji poddawane są wszystkie kategorie efektów uczenia się: wiedza, umiejętności 
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i kompetencje społeczne. Weryfikacja przeprowadzana jest na wszystkich kierunkach studiów I i II 
stopnia oraz na wszystkich trybach. Do najważniejszych źródeł weryfikacji efektów uczenia się należą: 

 ocena efektów uczenia się osiągniętych przez każdego studenta w ramach realizacji danego 
przedmiotu, 

 wyniki egzaminów dyplomowych i obron prac dyplomowych (wraz z recenzjami), 

 raporty weryfikacji efektów prowadzących zajęcia, 

 wyniki hospitacji zajęć. 

 

Metodami weryfikacji efektów uczenia się uzyskiwanych w procesie kształcenia na poziomie 
przedmiotu mogą być: egzamin pisemny, egzamin ustny, kolokwium zaliczeniowe, test, praca pisemna, 
esej, prezentacja multimedialna, referat itp. Metodami weryfikacji efektów uczenia się uzyskiwanych 
na poziomie kierunku są także praca dyplomowa, recenzje pracy dyplomowej, egzamin dyplomowy. 
Przy weryfikacji efektów uczenia się przyjmuje się założenie, że uzyskanie pozytywnej oceny z 
egzaminu lub zaliczenia kończącego przedmiot, pracy i egzaminu dyplomowego, a także praktyki 
zawodowej potwierdza osiągnięcie wszystkich efektów uczenia się ustalonych dla wymienionych 
elementów procesu kształcenia.  

Ocena osiągnięcia efektów uczenia się przeprowadzana jest przede wszystkim w następujących 
etapach: 

 w trakcie realizacji efektów uczenia się w ramach danego przedmiotu oraz po jej zakończeniu 
poprzez weryfikację efektów uczenia się dokonaną dla każdego studenta realizującego prowadzony 
przedmiot przez prowadzącego zajęcia; 

 po zrealizowaniu programu danego przedmiotu poprzez weryfikację efektów uczenia się dokonaną 
przez prowadzącego zajęcia przedmiotu (wzór raportu – zal_I_10_4_2);  

 po zakończeniu każdego semestru poprzez weryfikację efektów uczenia się dokonaną przez 
Instytutowy Zespół ds. Jakości Kształcenia na podstawie raportów z realizacji efektów uczenia się 
przygotowanych w odniesieniu do poszczególnych przedmiotów, dokonaną przez prowadzących 
zajęcia oraz na podstawie opinii uzyskanych co kilka semestrów od studentów; Instytutowy Zespół 
ds. Jakości Kształcenia przekazuje semestralne raporty do Wydziałowego Zespołu Oceny Jakości 
Kształcenia po zakończeniu danego semestru (raport za semestr letni roku akademickiego 
2020/2021 stanowi załącznik zal_I_10_4_3), a także zbiorczy raport dla całego roku akademickiego 
(raport za rok akademicki 2020/2021 stanowi załącznik zal_I_10_4_4); 

 na egzaminie dyplomowym poprzez weryfikację efektów uczenia się dokonaną dla każdego 
studenta przez promotora i recenzenta pracy dyplomowej oraz egzaminatorów biorących udział 
w egzaminie dyplomowym; 

 na bieżąco poprzez weryfikację efektów uczenia się dokonaną przez pracodawców w aspekcie 
zgodności efektów uczenia się z oczekiwaniami rynku pracy, przeprowadzoną przez Instytutowy  
Zespół ds. Jakości Kształcenia; 

 na bieżąco poprzez ocenę realizacji efektów uczenia się dokonaną przez hospitujących w ramach 
przeprowadzanych hospitacji zajęć (dokumentacja w formie sprawozdania Instytutowego Zespołu 
ds. Jakości Kształcenia – przykładowe sprawozdanie za rok akademicki 2020/2021 w formie 
załącznika zal_I_10_3_7).  

 

Istotnym aspektem systematycznej oceny programu i monitorowania jakości kształcenia jest również 
kontrola procesu dyplomowania. WZOJK corocznie wykonuje analizę jakości prac dyplomowych, 
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rzetelności ich oceniania oraz sposobu przeprowadzania egzaminów dyplomowych. Prace do oceny 
typowane są losowo. W procesie prowadzonej ewaluacji jakości prac dyplomowych każda z nich 
podlega ocenie pod względem: zgodności z zaleceniami formalnymi, analizy raportów z przebiegu 
weryfikacji antyplagiatowej, analizy wymagań obowiązujących na egzaminach dyplomowych oraz 
analizy realizacji zakładanych efektów uczenia się. Po kontroli procesu dyplomowania powstaje lista 
zaleceń dla instytutów znajdujących się w strukturze Wydziału Filologicznego (rekomendacje 
opracowane w grudniu 2020 roku stanowi zal_I_10_4_5). 

Monitorowanie losów absolwentów prowadzi w skali uczelni Biuro Zawodowej Promocji Studentów i 
Absolwentów UWr (tzw. Biuro Karier) z wykorzystaniem modułu Ankieter systemu USOS, z którego 
przygotowuje raporty dotyczące całego UWr, w tym także absolwentów dziennikarstwa i komunikacji 
społecznej (zal_I_10_4_6; zal_I_10_4_7). 

Ocenie poddawany jest także sposób oceniania w ramach poszczególnych przedmiotów. Odbywa się 
to po każdym semestrze, poprzez kontrolę danych jakościowych, czyli sposobów weryfikacji efektów 
uczenia się i metod oceniania (raport z kontroli przeprowadzonej za semestr letni 2020/2021 przez IZJK 
stanowi zal_I_10_4_8), jak i kontrolę danych jakościowych, czyli rozkładu ocen wystawionych w 
ramach poszczególnych przedmiotów (raport z kontroli przeprowadzonej za semestr letni 2020/2021 
przez IZJK stanowi zal_I_10_4_9). 

 

 

5. Zakres, formy udziału i wpływu interesariuszy wewnętrznych, w tym studentów, i interesariuszy 
zewnętrznych na doskonalenie i realizację programu studiów 

 

Programy studiów są udoskonalane nieprzerwanie. W ostatnich latach niemal co roku wprowadzane 
są mniejsze lub większe korekty, podporządkowane potrzebie czynienia programów bardziej 
odpowiadającymi potrzebom studentów i rynku. Zmiany są odpowiedzią na głosy płynące ze strony 
studentów, wykładowców oraz interesariuszy zewnętrznych. Nauczyciele akademiccy zazwyczaj na 
bieżąco zgłaszają swoje uwagi dotyczące programu. Natomiast w przypadku wykorzystywania opinii 
studentów szczególnie cenne są ankiety ewaluacyjne przeprowadzane w ostatnim roku danego cyklu 
kształcenia. W ankietach tych studenci zwracają od czasu do czasu uwagę na bezzasadność 
występowania w programie jakiegoś przedmiotu, nazbyt dużą liczbę godzin przewidzianych dla 
jakiegoś przedmiotu lub brak istotnych treści w programie. Opinie studentów analizowane są przez 
dyrekcję Instytutu, a wyciągnięte wnioski mogą być wykorzystywane do modyfikacji programu 
studiów. Od czasu do czasu realizowane są także bardziej rozbudowane badania dotyczące oceny 
programów studiów przez studentów i ich oczekiwań wobec programu studiów. Duże badanie zostało 
przeprowadzone w czerwcu 2015 roku wśród studentów dwóch kierunków realizowanych w Instytucie 
Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej (dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz komunikacja 
wizerunkowa). Badaniem byli objęci studenci III roku studiów I stopnia oraz studenci II roku studiów 
II stopnia. Celem było zbadanie satysfakcji z kończonych studiów oraz poznanie sugestii na temat 
koniecznych/pożądanych zmian w programie studiów. Opracowany raport z badania stanowi 
zal_I_10_3_1. Badanie zostało także zrealizowane na koniec roku akademickiego 2020/2021. Raport 
z badania stanowi załącznik zal_I_10_3_2. Kontynuacja badania przewidziana jest na koniec bieżącego 
roku akademickiego.  

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej nieprzerwanie od wielu lat współpracuje z wieloma 
specjalistami z branży medialnej oraz sektora kreatywnego. Co roku około 100 ekspertów 
(dziennikarzy, specjalistów od PR, grafików komputerowych, producentów telewizyjnych, fotografów, 
właścicieli agencji brandingowych itd.) prowadzi zajęcia ze studentami kierunków realizowanych 
w Instytucie. Są oni nierozłącznym elementem Instytutu, współtworzą go i mają istotny wkład w jego 
rozwój. Uczestniczyli oni przy konstrukcji programów poszczególnych specjalności, często w trakcie 



Profil Ogólnoakademicki | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 97 

 

trwania roku dzielą się swoimi uwagami na temat realizowanych programów. Okazją do wyrażania 
opinii na temat realizowanych programów są organizowane przez dyrekcję Instytutu spotkania 
z  pracownikami zewnętrznymi na początku każdego semestru (w czasie pandemii spotkania takie 
odbywają się raz do roku, za pośrednictwem aplikacji Teams). Podczas takich spotkań oprócz bieżących 
spraw związanych z procesem dydaktycznym, prowadzone są rozmowy na temat koniecznych zmian. 
Podczas jednego z takich spotkań współpracownik Instytutu, dr Izabela Starzec zwróciła uwagę na 
konieczność zmiany w kolejności realizacji wybranych przedmiotów na specjalności dziennikarstwo 
muzyczne, co zostało uwzględnione zmianami programowymi w 2019 roku. Czasami wkład jest 
niesformalizowany, czasami przybiera postać sformalizowaną. Przykładowo w 2015 roku, przed 
utworzeniem nowych, istniejących częściowo do dzisiaj specjalności na kierunku dziennikarstwo 
i  komunikacja społeczna (media relations, produkcja medialna, dziennikarstwo audiowizualne, 
fotografia i film) zostały przeprowadzone konsultacje z przedstawicielami zawodów dziennikarskich 
i  kreatywnych, w wyniku których powstała seria rekomendacji dotyczących nowych specjalności 
(zal_I_1_3_1_a, zal_I_1_3_1_b, zal_I_1_3_1_c, zal_I_1_3_1_d).  

Istotnym wkładem interesariuszy zewnętrznych w proces dydaktyczny realizowany w Instytucie 
Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej jest także proponowanie autorskich kursów przez wybranych 
współpracowników Instytutu. Przyjmują one zwykle postać przedmiotów fakultatywnych 
realizowanych na wybranych specjalnościach. Jednymi z licznych przykładów tego typu sytuacji jest 
chociażby przedmiot Zarządzanie muzyką w mediach zaproponowany przez red. Hieronima Wronę na 
specjalności dziennikarstwo muzyczne czy też przedmiot Dziennikarz sportowy w kontekście lokalnym 
zaproponowany przez red. Macieja Piaseckiego.  

Ponadto zarówno w ramach Wydziału Filologicznego, jak i Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji 
Społecznej działają niezależne od siebie Rady Interesariuszy Zewnętrznych. Interesariusze zewnętrzni 
(szczegóły w Kryterium 6), wspomagają WF w doskonaleniu i modyfikacji programu studiów i efektów 
uczenia się, przekazując opinie na temat przygotowania merytorycznego i umiejętności absolwentów 
WF oraz proponując korekty w programach studiów. Ma to miejsce zarówno poprzez kontakt osobisty, 
jak i poprzez bardziej sformalizowane działanie, jakim jest udział w ankietach przygotowywanych przez 
WF i IDKS. Ankieta została rozesłana do Rady Interesariuszy tej kadencji na początku bieżącego roku 
i obecnie członkowie Rady wysyłają pierwsze wypełnione dokumenty.  
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Część II. Perspektywy rozwoju kierunku studiów 

Analiza SWOT programu studiów na ocenianym kierunku i jego realizacji, z uwzględnieniem 
szczegółowych kryteriów oceny programowej 
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Mocne strony 

 Elastyczny program studiów, kładący 
nacisk na interdyscyplinarność, 
połączenie klasycznej wiedzy 
medioznawczej z szeroką wiedzą 
społeczną i praktycznymi 
umiejętnościami.  

 Wiele zajęć prowadzonych w formach 
interaktywnych aktywizujących 
studentów i wspierających w szerokim 
zakresie osiąganie efektów uczenia się w 
zakresie umiejętności i kompetencji 
cenionych na rynku pracy.  

 Kadra dydaktyczna o wysokich 
kwalifikacjach naukowych i z 
doświadczeniem w praktycznej 
działalności w danych dziedzinach.  

 System wsparcia studentów w uczeniu się, 
rozwoju społecznym, naukowym lub 
zawodowym, dostosowany do potrzeb 
różnych grup studentów realizowany 
m.in. w ramach projektu „Inicjatywa 
Doskonałości - Uczelnia Badawcza” oraz 
projektów finansowanych ze środków 
europejskich. 

 Dobra infrastruktura (dobrze wyposażone 
pracownie komputerowe, nowoczesne 
studia telewizyjne i radiowe). 

Słabe strony 

 Powszechne łączenie przez studentów 
pracy zawodowej ze studiami skutkujące 
mniejszym zainteresowaniem studentów 
aktywnością naukową, działalnością w 
samorządzie i kołach naukowych, a także 
aktywnością sportową, artystyczną i 
organizacyjną.  

 Brak środków finansowych na 
intensyfikację działań dydaktycznych 
skoncentrowanych na budowaniu relacji 
z otoczeniem zewnętrznym (wyjazdy 
studyjne itp.).  
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Szanse 

 Realizacja na Uniwersytecie Wrocławskim 
programu „Inicjatywa Doskonałości - 
Uczelnia Badawcza” (IDUB) stwarzająca 
szansę na rozwój i poprawę jakości badań 
naukowych, a w konsekwencji na 
poprawę jakości oferty dydaktycznej oraz 
rozwój możliwości prowadzenia przez 
studentów badań naukowych w związku 
ze specjalną ofertą stypendialną.  

 Wzrost znaczenia Wrocławia jako ośrodka 
akademickiego i Uniwersytetu 
Wrocławskiego jako najstarszej i 
najbardziej rozpoznawalnej uczelni w 
regionie przekładający się na wzrost 

Zagrożenia 

 Dalszy rozwój pandemii Covid-19 
skutkujący przedłużaniem kształcenia 
zdalnego i zniechęcający studentów 
zainteresowanych edukacją stacjonarną 
do podejmowania studiów wyższych, co 
jest szczególnie groźne dla kierunków 
społecznych.  

 Kryzys demograficzny, skutkujący coraz 
mniejszą liczbą potencjalnych 
kandydatów na studia.  

 Coraz niższy poziom wiedzy i 
przygotowania do studiów prezentowany 
przez kandydatów na studia.  
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zainteresowania studiami na UWr ze 
strony obywateli polskich oraz 
cudzoziemców.  

 Wzrastająca liczba pracodawców 
oczekujących wysokich kompetencji 
społecznych przyszłych pracowników.  

  Skomplikowane i często zmieniające się 
przepisy dotyczące funkcjonowania 
szkolnictwa wyższego. 

 

 

 

 

 

 

 

(Pieczęć uczelni) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………..…………… …………………………………………………………………….. 

 (podpis Dziekana)          (podpis Rektora) 

 

 

 

 

Wrocław, dnia 15.12.2021  
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Część III. Załączniki 

 

Załącznik nr 1. Zestawienia dotyczące ocenianego kierunku studiów 

 

Tabela 1. Liczba studentów ocenianego kierunku 

Poziom studiów 
Rok 
studiów 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Dane sprzed  
3 lat  

(stan na 
26.11.2018) 

Bieżący rok 
akademicki 

(stan na 
26.11.2018) 

Dane sprzed 
3 lat 

(stan na 
26.11.2018) 

Bieżący rok 
akademicki 

(stan na 
26.11.2021) 

I stopnia 

I 81 53 73 75 

II 90 62 46 66 

III 103 66 87 55 

II stopnia 
I 84 66 29 18 

II 89 60 27 16 

II stopnia 
(anglojęzyczna 
specjalność 
Journalism and 
Social 
Communication) 

I 16 11 0 0 

II 13 9 0 0 

Razem: 476 327 262 230 
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Tabela 2. Liczba absolwentów ocenianego kierunku w ostatnich trzech latach poprzedzających rok 
przeprowadzenia oceny 

 

 

Rok 
ukończenia 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Liczba 
studentów, 
którzy 
rozpoczęli cykl 
kształcenia 
kończący się  
w danym roku 

Liczba 
absolwentów  
w danym roku  

Liczba 
studentów, 
którzy 
rozpoczęli 
cykl 
kształcenia 
kończący się 
w danym 
roku 

Liczba 
absolwentów 
w danym roku  

I stopnia 

2021 
81 

(rozpoczęli 
studia w 2018) 

66 

 

 

73 

(rozpoczęli 
studia w 
2018) 

41 

2020 
78 

(rozpoczęli 
studia w 2017) 

67 

48 

(rozpoczęli 
studia w 
2017) 

31 

2019 
98 

(rozpoczęli 
studia w 2016) 

78 

55 

(rozpoczęli 
studia w 
2016) 

44 

II stopnia 

2021 
45 

(rozpoczęli 
studia w 2019) 

35 

16 

(rozpoczęli 
studia w 
2019) 

12 

2020 
59 

(rozpoczęli 
studia w 2018) 

43 

22 

(rozpoczęli 
studia w 
2018) 

17 

II stopnia 
(anglojęzyczna 
specjalność 
Journalism and 
Social 
Communication) 

2021 8 

(rozpoczęli 
studia w 2019) 

7 0 0 

2020 10 

(rozpoczęli 
studia w 2018) 

8 0 0 

Razem: 379 304 214 145 

Tabela 3. Wskaźniki dotyczące programu studiów na ocenianym kierunku studiów, poziomie i profilu 
określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. 
w sprawie studiów (Dz. U. poz. 1861 z późn. zm.) 
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Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia I stopnia, stacjonarne, rok akademicki 2021/2022 
 

Nazwa wskaźnika 
Liczba punktów 
ECTS/Liczba godzin 

Liczba semestrów i punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na 
ocenianym kierunku na danym poziomie 

6 semestrów, 180 ECTS 

Łączna liczba godzin zajęć 1835 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 
prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub 
innych osób prowadzących zajęcia 

180 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom związanym 
z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub 
dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów  

140 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 
z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych w przypadku 
kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin 
innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne 

6 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom do wyboru 59 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana praktykom zawodowym 
(jeżeli program kształcenia na tych studiach przewiduje praktyki) 

2 

Wymiar praktyk zawodowych (jeżeli program kształcenia na tych studiach 
przewiduje praktyki) 

60 godzin 

W przypadku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych 
studiów magisterskich liczba godzin zajęć z wychowania fizycznego. 

60 

W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość: 

1. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na studiach 
stacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach stacjonarnych 
prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

2. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na studiach 
niestacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach niestacjonarnych 
prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

Nie dotyczy 

 

 

Nie dotyczy 
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Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia I stopnia, niestacjonarne, rok akademicki 2021/2022 
 

Nazwa wskaźnika 
Liczba punktów 
ECTS/Liczba godzin 

Liczba semestrów i punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na 
ocenianym kierunku na danym poziomie 

6 semestrów, 180 ECTS 

Łączna liczba godzin zajęć 1137 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 
prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub 
innych osób prowadzących zajęcia 

180 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom związanym 
z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub 
dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów  

140 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 
z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych w przypadku 
kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin 
innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne 

6 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom do wyboru 59 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana praktykom zawodowym 
(jeżeli program kształcenia na tych studiach przewiduje praktyki) 

2 

Wymiar praktyk zawodowych (jeżeli program kształcenia na tych studiach 
przewiduje praktyki) 

60 godzin 

W przypadku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych 
studiów magisterskich liczba godzin zajęć z wychowania fizycznego. 

Nie dotyczy 

W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość: 

1. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na studiach 
stacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach stacjonarnych 
prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

2. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na studiach 
niestacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach niestacjonarnych 
prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

Nie dotyczy 

 

 

Nie dotyczy 

 

 

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia II stopnia, stacjonarne, rok akademicki 2021/2022 
 

Nazwa wskaźnika 
Liczba punktów 
ECTS/Liczba godzin 

Liczba semestrów i punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na 
ocenianym kierunku na danym poziomie 

4 semestry, 120 ECTS 
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Łączna liczba godzin zajęć 870 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 
prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub 
innych osób prowadzących zajęcia 

120 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom związanym 
z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub 
dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów  

98 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 
z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych w przypadku 
kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin 
innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne 

7 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom do wyboru 45 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana praktykom zawodowym 
(jeżeli program kształcenia na tych studiach przewiduje praktyki) 

Nie dotyczy 

Wymiar praktyk zawodowych (jeżeli program kształcenia na tych studiach 
przewiduje praktyki) 

Nie dotyczy 

W przypadku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych 
studiów magisterskich liczba godzin zajęć z wychowania fizycznego. 

Nie dotyczy 

W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość: 

1. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na studiach 
stacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach stacjonarnych 
prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

2. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na studiach 
niestacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach niestacjonarnych 
prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

Nie dotyczy 

 

 

Nie dotyczy 

 

 

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia II stopnia, niestacjonarne, rok akademicki 2021/2022 
 

Nazwa wskaźnika 
Liczba punktów 
ECTS/Liczba godzin 

Liczba semestrów i punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na 
ocenianym kierunku na danym poziomie 

4 semestry, 120 ECTS 

Łączna liczba godzin zajęć 526 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 
prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub 
innych osób prowadzących zajęcia 

120 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom związanym 
z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub 
dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów  

98 
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Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 
z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych w przypadku 
kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin 
innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne 

7 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom do wyboru 45 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana praktykom zawodowym 
(jeżeli program kształcenia na tych studiach przewiduje praktyki) 

Nie dotyczy 

Wymiar praktyk zawodowych (jeżeli program kształcenia na tych studiach 
przewiduje praktyki) 

Nie dotyczy 

W przypadku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych 
studiów magisterskich liczba godzin zajęć z wychowania fizycznego. 

Nie dotyczy 

W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość: 

1. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na studiach 
stacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach stacjonarnych 
prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

2. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na studiach 
niestacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach niestacjonarnych 
prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

Nie dotyczy 

 

 

Nie dotyczy 

 

 

Anglojęzyczna specjalność Journalism and social communication, studia II stopnia, stacjonarne, rok 
akademicki 2021/2022 
 

Nazwa wskaźnika 
Liczba punktów 
ECTS/Liczba godzin 

Liczba semestrów i punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na 
ocenianym kierunku na danym poziomie 

4 semestry, 120 ECTS 

Łączna liczba godzin zajęć 990 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 
prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub 
innych osób prowadzących zajęcia 

120 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom związanym 
z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub 
dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów  

102 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 
z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych w przypadku 
kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin 
innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne 

7 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom do wyboru 45 
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Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana praktykom zawodowym 
(jeżeli program kształcenia na tych studiach przewiduje praktyki) 

Nie dotyczy 

Wymiar praktyk zawodowych (jeżeli program kształcenia na tych studiach 
przewiduje praktyki) 

Nie dotyczy 

W przypadku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych 
studiów magisterskich liczba godzin zajęć z wychowania fizycznego. 

Nie dotyczy 

W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość: 

1. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na studiach 
stacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach stacjonarnych 
prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

2. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na studiach 
niestacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach niestacjonarnych 
prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

Nie dotyczy 

 

 

Nie dotyczy 

 

 

 

Tabela 4. Zajęcia lub grupy zajęć związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 
lub dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów 

 

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, I stopień, specjalność dziennikarstwo audiowizualne 

 

Nazwa zajęć/grupy zajęć Forma/formy zajęć Łączna liczna godzin 
zajęć 

stacjonarne/niestacjo
narne 

Liczba 
punktów 
ECTS 

Gatunki dziennikarskie ćwiczenia  30/18 3 

Nauka o komunikowaniu wykład 30/18 4 

Nauka o komunikowaniu ćwiczenia 30/18 3 

Warsztat dziennikarski ćwiczenia 30/18 3 

Systemy medialne w Polsce i na 
świecie 

wykład 30/18 7 

Praca z kamerą i podstawy montażu ćwiczenia 30/18 4 

Podstawy realizacji dźwięku ćwiczenia 30/18 4 

Dziennikarskie źródła informacji ćwiczenia 30/18 3 

Teoria i historia mediów 
audiowizualnych 

ćwiczenia 30/18 3 

Podstawy fotografii ćwiczenia 30/18 3 
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Organizacja i zarządzanie mediami wykład 30/18 5 

Prezenter radiowy ćwiczenia  30/18 3 

Krótkie formy telewizyjne i filmowe warsztat 30/18 4 

Fotografia cyfrowa warsztat 30/18 2 

Fotografia reklamowa warsztat 30/18 2 

Storytelling warsztat 30/18 3 

Public Relations ćwiczenia 30/18 3 

Etyka dziennikarska ćwiczenia 30/18 3 

Publicystyka w TV warsztat 30/18 4 

Autorski program radiowy warsztat 30/18 3 

Laboratorium reportażu filmowego warsztat 30/18 3 

Fotografia prasowa warsztat  30/18 3 

Postprodukcja w filmie ćwiczenia 30/18 3 

Seminarium licencjackie seminarium 60/36 13 

Reportaż radiowy warsztat 30/18 3 

Techniki scenopisarstwa ćwiczenia 30/18 3 

Fotoreportaż warsztat 30/18 3 

Radiowe gatunki dziennikarskie ćwiczenia 15/9 2 

Fotograficzne gatunki dziennikarskie ćwiczenia 15/9 2 

Podstawy reżyserii filmowej i 
telewizyjnej 

warsztat 30/18 4 

Przedmioty fakultatywne ćwiczenia 480/288 32 

Razem: 1380/828 140 

 

 

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, I stopień, specjalność dziennikarstwo prasowe i on line 

 

Nazwa zajęć/grupy zajęć Forma/formy zajęć Łączna liczna godzin 
zajęć 

stacjonarne/niestacjo
narne 

Liczba 
punktów 
ECTS 

Gatunki dziennikarskie ćwiczenia  30/18 3 

Nauka o komunikowaniu wykład 30/18 4 
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Nauka o komunikowaniu ćwiczenia 30/18 3 

Warsztat dziennikarski ćwiczenia 30/18 3 

Systemy medialne w Polsce i na 
świecie 

wykład 30/18 7 

Język wypowiedzi dziennikarskiej  warsztat 30/18 4 

Lektorat prasy polskiej  ćwiczenia 30/18 4 

Podstawy dziennikarstwa 
internetowego  

ćwiczenia  30/18 3 

Edycja dokumentów i obrazów ćwiczenia  30/18 3 

Dziennikarskie źródła informacji  ćwiczenia  30/18 3 

Organizacja i zarządzanie mediami wykład 30/18 5 

Tworzenie i publikowanie stron 
internetowych 

warsztat  30/18 4 

Dziennikarstwo sportowe ćwiczenia 30/18 4 

Społeczne funkcje dziennikarstwa wykład  30/18 3 

Techniki prowadzenia wywiadu warsztat 30/18 3 

Public Relations ćwiczenia 30/18 3 

Etyka dziennikarska ćwiczenia 30/18 3 

Dziennikarstwo ekonomiczne  warsztat 30/18 4 

Reklama w prasie warsztat 30/18 3 

Warsztat komentatora prasowego warsztat 30/18 3 

Tworzenie i moderowanie 
internetowego portalu gazety 

warsztat  30/18 3 

Seminarium licencjackie seminarium 60/36 13 

Warsztat reportera warsztat 30/18 3 

Social media  ćwiczenia 30/18 3 

Warsztat korespondenta 
zagranicznego 

warsztat 30/18 4 

Czasopisma lifestylowe  warsztat 30/18 4 

Dyskurs prasowy w Polsce i na 
świecie  

ćwiczenia  30/18 3 

Social media  ćwiczenia 30/18 3 

Warsztat korespondenta 
zagranicznego 

warsztat 30/18 4 
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Przedmioty fakultatywne ćwiczenia 480/288 32 

Razem: 1380/828 140 

 

 

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, I stopień, specjalność dziennikarstwo muzyczne 

 

Nazwa zajęć/grupy zajęć Forma/formy zajęć Łączna liczna godzin 
zajęć 

stacjonarne/niestacjo
narne 

Liczba 
punktów 
ECTS 

Gatunki dziennikarskie ćwiczenia  30/18 3 

Nauka o komunikowaniu wykład 30/18 4 

Nauka o komunikowaniu ćwiczenia 30/18 3 

Warsztat dziennikarski ćwiczenia 30/18 3 

Systemy medialne w Polsce i na 
świecie 

wykład 30/18 7 

Wprowadzenie do dziennikarstwa 
muzycznego 

warsztat 30/18 4 

Podstawy pracy z mikrofonem  ćwiczenia  30/18 3 

Dziennikarskie źródła informacji ćwiczenia  30/18 3 

Rynek muzyczny w Polsce i na świecie  ćwiczenia  30/18 3 

Organizacja i zarządzanie mediami wykład 30/18 5 

Dziennikarstwo muzyczne w prasie ćwiczenia 30/18 4 

Montaż radiowy warsztat 30/18 4 

Wywiad w dziennikarstwie 
muzycznym 

warsztat 30/18 3 

Dziennikarstwo muzyczne on-line  warsztat 30/18 3 

Public Relations ćwiczenia 30/18 3 

Etyka dziennikarska ćwiczenia 30/18 3 

Muzyka w kulturze wykład 30/18 4 

Fonografia w Polsce i na świecie  warsztat 30/18 3 

Podstawy produkcji muzycznej warsztat 30/18 3 

Dziennikarstwo muzyczne w radiu warsztat  30/18 3 

Cyfrowy montaż dźwięku ćwiczenia 30/18 3 
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Seminarium licencjackie seminarium 30/18 13 

Autorska audycja muzyczna ćwiczenia  30/18 3 

PR i promocja w muzyce ćwiczenia 30/18 4 

Elementy produkcji fonograficznej  warsztat 30/18 4 

Muzyka w Internecie warsztat 30/18 3 

Dziennikarstwo muzyczne w TV warsztat 30/18 3 

Przedmioty fakultatywne ćwiczenia 480/288 32 

Razem: 1380/828 140 

 

 

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, I stopień, specjalność creative writing 

 

Nazwa zajęć/grupy zajęć Forma/formy zajęć Łączna liczna godzin 
zajęć 

stacjonarne/niestacjo
narne 

Liczba 
punktów 
ECTS 

Gatunki dziennikarskie ćwiczenia  30/18 3 

Nauka o komunikowaniu wykład 30/18 4 

Nauka o komunikowaniu ćwiczenia 30/18 3 

Warsztat dziennikarski ćwiczenia 30/18 3 

Systemy medialne w Polsce i na 
świecie 

wykład 30/18 7 

Komunikowanie ciałem warsztat 30/18 4 

Problemy współczesnej audiosfery wykład 30/18 4 

Współczesna literatura polska i 
europejska 

ćwiczenia  30/18 3 

Dziennikarskie źródła informacji ćwiczenia  30/18 3 

E-literatura i e-książka ćwiczenia  30/18 3 

Organizacja i zarządzanie mediami wykład 30/18 5 

Warsztat dramaturga ćwiczenia 30/18 4 

Wprowadzenie do krytyki literackiej i 
artystycznej 

warsztat 30/18 4 

Reportaż  warsztat 30/18 3 

Małe formy prozatorskie  warsztat 30/18 3 
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Public Relations ćwiczenia 30/18 3 

Etyka dziennikarska ćwiczenia 30/18 3 

Praktyczne pisanie warsztat 30/18 4 

Kino i film ćwiczenia 30/18 3 

Wywiad  warsztat 30/18 3 

Warsztat reżysera TV warsztat  30/18 3 

TV a formy dramaturgiczne ćwiczenia 30/18 3 

Seminarium licencjackie seminarium 30/18 13 

Warsztat powieściopisarza warsztat 30/18 3 

Warsztat poetycki warsztat 30/18 4 

Warsztat reklamy warsztat  30/18 3 

Przekład  ćwiczenia 30/18 3 

Scenariusz teatralny i telewizyjny warsztat 30/18 4 

Przedmioty fakultatywne ćwiczenia 480/288 32 

Razem: 1380/828 140 

 

 

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, I stopień, specjalność dziennikarstwo sportowe 

 

Nazwa zajęć/grupy zajęć Forma/formy zajęć Łączna liczna godzin 
zajęć 

stacjonarne/niestacjo
narne 

Liczba 
punktów 
ECTS 

Gatunki dziennikarskie ćwiczenia  30/18 3 

Nauka o komunikowaniu wykład 30/18 4 

Nauka o komunikowaniu ćwiczenia 30/18 3 

Warsztat dziennikarski ćwiczenia 30/18 3 

Systemy medialne w Polsce i na 
świecie 

wykład 30/18 7 

Dziennikarstwo radiowe warsztat 30/18 4 

Historia sportu i olimpizmu wykład 30/18 4 

Dziennikarskie źródła informacji  ćwiczenia  30/18 3 

Językowy obraz sportu ćwiczenia  30/18 3 
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Dziennikarstwo sportowe on-line  ćwiczenia  30/18 3 

Organizacja i zarządzanie mediami wykład 30/18 5 

Dziennikarstwo telewizyjne warsztat 30/18 4 

Warsztat dziennikarza sportowego  warsztat 30/18 3 

Warsztat fotoreportera sportowego warsztat 30/18 3 

Public Relations ćwiczenia 30/18 3 

Etyka dziennikarska ćwiczenia 30/18 3 

Sport niepełnosprawnych warsztat 30/18 4 

Rynek mediów sportowych w Polsce i 
na świecie 

ćwiczenia  30/18 3 

Organizacja sportu ćwiczenia  30/18 3 

Techniki pracy sprawozdawcy 
sportowego  

ćwiczenia  30/18 3 

Seminarium licencjackie seminarium 30/18 13 

Public relations w świecie sportu  warsztat 30/18 3 

Relacja sportowa w TV ćwiczenia 30/18 4 

Relacja sportowa w radiu - warsztat warsztat 30/18 3 

Zarządzanie wizerunkiem w sporcie warsztat 30/18 4 

Przedmioty fakultatywne ćwiczenia 480/288 32 

Razem: 1230/738 130 

 

 

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, II stopień, specjalność dziennikarstwo audiowizualne 

 

Nazwa zajęć/grupy zajęć Forma/formy zajęć Łączna liczna godzin 
zajęć 

stacjonarne/niestacjo
narne 

Liczba 
punktów 
ECTS 

Media lokalne ćwiczenia 30/18 4 

Komunikowanie międzynarodowe i 
międzykulturowe 

ćwiczenia 30/18 5 

Metody badań medioznawczych ćwiczenia 30/18 4 

Wstęp do medioznawstwa ćwiczenia 30/18 5 

Socjologia wizualna ćwiczenia  30/18 4 
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Montaż zaawansowany  ćwiczenia 15/9 2 

Produkcja pomocnicza i wykonawcza warsztat 15/9 2 

Formatowanie w radiu i TV warsztat 30/18 4 

Przemysł medialny w Polsce i na 
świecie 

ćwiczenia 30/18 3 

Dyskursy mediów warsztat 30/18 3 

Seminarium magisterskie seminarium 90/54 27 

Reżyseria TV i filmowa warsztat 30/18 2 

Scenopisarstwo warsztat 30/18 3 

Laboratorium dziennikarstwa 
radiowego on-line 

warsztat 30/18 3 

Nowe media  wykład 30/18 6 

Laboratorium dziennikarstwa TV on-
line 

warsztat 30/18 7 

Przedmioty fakultatywne ćwiczenia 210/126 14 

Razem: 720/432 98 

 

 

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, II stopień, specjalność dziennikarstwo specjalistyczne 

 

Nazwa zajęć/grupy zajęć Forma/formy zajęć Łączna liczna godzin 
zajęć 

stacjonarne/niestacjo
narne 

Liczba 
punktów 
ECTS 

Media lokalne ćwiczenia 30/18 4 

Komunikowanie międzynarodowe i 
międzykulturowe 

ćwiczenia 30/18 5 

Metody badań medioznawczych ćwiczenia 30/18 4 

Wstęp do medioznawstwa ćwiczenia 30/18 5 

Publicystyka prasowa  ćwiczenia 30/18 4 

Dziennikarstwo popularnonaukowe ćwiczenia 30/18 4 

Graficzna obróbka tekstu i obrazu ćwiczenia 30/18 4 

Techniki pracy reportera warsztat 30/18 3 

Dyskursy mediów warsztat 30/18 3 



Profil Ogólnoakademicki | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 114 

 

Seminarium magisterskie seminarium 90/54 27 

Fotoreportaż ćwiczenia 30/18 3 

Współczesny film dokumentalny ćwiczenia 30/18 4 

Blog jako forma komunikowania 
społecznego 

ćwiczenia 30/18 3 

Nowe media  wykład 30/18 6 

Dziennikarstwo kulturalne w radio i 
TV 

warsztat 30/18 6 

Przedmioty fakultatywne ćwiczenia 210/126 14 

Razem: 720/432 98 

 

 

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, II stopień, specjalność fotografia i film 

 

Nazwa zajęć/grupy zajęć Forma/formy zajęć Łączna liczna godzin 
zajęć 

stacjonarne/niestacjo
narne 

Liczba 
punktów 
ECTS 

Media lokalne ćwiczenia 30/18 4 

Komunikowanie międzynarodowe i 
międzykulturowe 

ćwiczenia 30/18 5 

Metody badań medioznawczych ćwiczenia 30/18 4 

Wstęp do medioznawstwa ćwiczenia 30/18 5 

Wstęp do filmoznawstwa ćwiczenia 30/18 4 

Warsztat fotografii ćwiczenia 30/18 4 

Socjologia wizualna ćwiczenia 30/18 4 

Techniki pracy operatora warsztat 30/18 3 

Dyskursy mediów warsztat 30/18 3 

Seminarium magisterskie seminarium 90/54 27 

Sztuka obrazu filmowego warsztat 30/18 3 

Grafika komputerowa w pracy z 
fotografią 

ćwiczenia 30/18 3 

Fotografia użytkowa warsztat 30/18 4 

Nowe media  wykład 30/18 6 
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Fotografia reportażowa i 
dokumentalna 

warsztat 30/18 6 

Przedmioty fakultatywne ćwiczenia 210/126 14 

Razem: 720/432 98 

 

 

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, II stopień, specjalność media relations 

 

Nazwa zajęć/grupy zajęć Forma/formy zajęć Łączna liczna godzin 
zajęć 

stacjonarne/niestacjo
narne 

Liczba 
punktów 
ECTS 

Media lokalne ćwiczenia 30/18 4 

Komunikowanie międzynarodowe i 
międzykulturowe 

ćwiczenia 30/18 5 

Metody badań medioznawczych ćwiczenia 30/18 4 

Wstęp do medioznawstwa ćwiczenia 30/18 5 

Zarządzanie zespołem ćwiczenia 30/18 4 

Rzecznictwo prasowe ćwiczenia 30/18 4 

Materiały i teksty PR warsztat 30/18 4 

Media relations warsztat 30/18 3 

Dyskursy mediów warsztat 30/18 3 

Seminarium magisterskie seminarium 90/54 27 

Warsztat tekstów użytkowych warsztat 30/18 4 

Ekonomia mediów wykład 30/18 3 

Controlling w media relations ćwiczenia 30/18 3 

Nowe media  wykład 30/18 6 

Information design ćwiczenia 30/18 6 

Przedmioty fakultatywne ćwiczenia 210/126 14 

Razem: 720/432 98 

 

 

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, II stopień, specjalność journalism and social communication 
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Nazwa zajęć/grupy zajęć Forma/formy zajęć Łączna liczna godzin 
zajęć 

stacjonarne 

Liczba 
punktów 
ECTS 

Public Relations practicals  30 3 

Branding practicals 30 4 

Internet Communication  practicals 30 3 

Intercultural Communication workshop  30 4 

Design practicals 30 3 

Basics of Designing lecture  30 3 

Theories of Communication practicals 15 3 

Academic writing practical 30 2 

Lifestyles and Consumer Insights practicals  30 5 

Advertising practicals 30 5 

Graphics Fundamentals practicals 30 3 

Brand Identity and Personality practicals 30 6 

Empirical Research practicals 30 5 

Trends and Innovations workshop 30 3 

Teamwork and Team Management workshop 30 3 

Media Relations and Media Planning practicals 30 4 

Specialization Project workshop 30 2 

User Experience Design workshop 30 2 

Project Management workshop 30 2 

Researching and Market Analysis practicals 30 3 

Master Seminar seminar 90 26 

Przedmioty fakultatywne practicals 120 8 

Razem: 780 102 

 

 

 

 

 

Tabela 6. Informacja o programach studiów/zajęciach lub grupach zajęć prowadzonych w językach 
obcych 
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Nazwa programu 
Forma 
realizacji 

Semestr 
Forma 
studiów 

Język 
wykładowy 

Liczba 
studentów 

(w tym 
niebędących 
obywatelami 
polskimi) 

Journalism and social 
communication 

Wszystkie 
zajęcia 
prowadzone 
są w języku 
angielskim 

I_IV Stacjonarne Angielski 

20 (w tym 17 
niebędących 
obywatelami 
polskimi) 
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Załącznik nr 2. Wykaz materiałów uzupełniających 

 

Cz. I. Dokumenty, które należy dołączyć do raportu samooceny (wyłącznie w formie elektronicznej)  
 

1. Programy studiów dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia I i II stopnia, 

stacjonarne i niestacjonarne, wszystkie specjalności 

 

Załączono w folderze: z_III_1 

 

2. Obsada zajęć na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia I i II stopnia, 

stacjonarne i niestacjonarne, wszystkie specjalności, rok akademicki 2021/2022: (z_III_2_1) 

 

Załączono w folderze: z_III_2 

 

3. Harmonogram zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, obowiązujący w semestrze 

roku akademickiego, w którym przeprowadzana jest ocena, dla każdego z poziomów studiów  

 

Załączono w folderze: z_III_3 

 

4. Charakterystyka nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia na 

ocenianym kierunku 

 

Załączono w folderze: z_III_4 

 

5. Charakterystyka działań zapobiegawczych podjętych przez uczelnię w celu usunięcia błędów 

i  niezgodności wskazanych w zaleceniach o charakterze naprawczym sformułowanych 

w uzasadnieniu uchwały Prezydium PKA w sprawie oceny programowej na kierunku studiów, 

która poprzedziła bieżącą ocenę oraz przedstawienie i ocena skutków tych działań. 

 
Nie dotyczy. W uzasadnieniu Uchwały Prezydium z 2010 roku w sprawie oceny programowej 
na kierunku studiów, która poprzedziła bieżącą ocenę, nie sformułowano wyraźnych zaleceń 
o charakterze naprawczym. 
 

6. Charakterystyka wyposażenia sal wykładowych, pracowni, laboratoriów i innych obiektów, 

w  których odbywają się zajęcia związane z kształceniem na ocenianym kierunku, a także 

informacja o bibliotece i dostępnych zasobach bibliotecznych i informacyjnych  

 

Załącznik: z_III_6 

 

7. Wykaz tematów prac dyplomowych uporządkowany według lat, z podziałem na poziomy oraz 

formy studiów: 

 

Załącznik: z_III_7 

 

8. Dodatkowe załączniki.  
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Wykaz dodatkowych załączników: 
 

 zal_I_1_1_1_UCHWAŁA NR 34/2020 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 6 maja 
2020 r. w sprawie Strategii rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego na lata 2021-2030 

 zal_I_1_1_2_UCHWAŁA NR 51/2021 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 26 
maja 2021 r. w sprawie programu studiów dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja 
społeczna na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia 

 zal_I_1_3_1_a_rekomendacja programowa 

 zal_I_1_3_1_b_rekomendacja programowa 

 zal_I_1_3_1_c_rekomendacja programowa 

 zal_I_1_3_1_d_rekomendacja programowa 

 zal_I_2_1_1_UCHWAŁA NR 51/2021 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 26 
maja 2021 r. w sprawie programu studiów dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja 
społeczna na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia 

 zal_I_2_1_2_a_ZARZĄDZENIE Nr 158/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 
grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Zasad projektowania i dokumentowania programów 
studiów na określonym kierunku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych 
studiach magisterskich opartych na Polskiej Ramie Kwalifikacji, tworzonych i modyfikowanych 
od roku akademickiego 2019/2020 

 zal_I_2_1_2_b_ ZARZĄDZENIE Nr 65/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 
maja 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 158/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 
dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Zasad projektowania i dokumentowania 
programów studiów na określonym kierunku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, 
jednolitych studiach magisterskich opartych na Polskiej Ramie Kwalifikacji, tworzonych i 
modyfikowanych od roku akademickiego 2019/2020 

 zal_I_2_1_2_c_ZARZĄDZENIE Nr 126/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 
września 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 158/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Zasad projektowania i dokumentowania 
programów studiów na określonym kierunku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, 
jednolitych studiach magisterskich opartych na Polskiej Ramie Kwalifikacji, tworzonych i 
modyfikowanych od roku akademickiego 2019/2020 

 zal_I_2_1_3_ZARZĄDZENIE Nr 42/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 kwietnia 
2020 r. wprowadzające Zasady nauczania nowożytnych języków obcych i rozliczania 
studentów z lektoratów w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

 zal_I_2_1_4_ ZARZĄDZENIE Nr 128/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 
września 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji zajęć i zaliczeń wychowania 
fizycznego w Uniwersytecie Wrocławskim 

 zal_I_2_1_5_Uchwala Rady WF nr 322_2019_Uchwała 322/2019 Rady Wydziału Filologicznego 
UWr z dania 12 listopada 2019 roku w spawie szczegółowych warunków ukończenia studiów I 
i II stopnia oraz prac i egzaminów dyplomowych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu 
Wrocławskiego 

 zal_I_2_1_6_Komunikat Dziekana Wydziału Filologiczne nr 3/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 
roku w spawie składania i archiwizowania prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu 
Archiwizacji Prac Dyplomowych (APD) 

 zal_I_2_1_7_Uchwała Rady Wydziału Filologicznego z dnia 21 września 2021 roku w sprawie 
szczegółowych warunków ukończenia studiów I i II stopnia oraz prac i egzaminów 
dyplomowych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego  

 zal_I_2_3_1_ZARZĄDZENIE Nr 118/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 
września 2020 r. w sprawie wprowadzenia Zasad kształcenia na odległość w Uniwersytecie 
Wrocławskim 
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 zal_I_2_3_2_ ZARZĄDZENIE Nr 43/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 marca 
2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 118/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 
września 2020 r. w sprawie wprowadzenia Zasad kształcenia na odległość w Uniwersytecie 
Wrocławskim 

 zal_I_2_3_3_ KOMUNIKAT Nr 64/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 
czerwca 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym w roku akademickim 
2021/2022 

 zal_I_2_4_1_UCHWAŁA NR 37/2021 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 
kwietnia 2021 r. w sprawie regulaminu studiów na Uniwersytecie Wrocławskim  

 zal_I_2_4_2_ Uchwała nr 259/2017 Rady Wydziału Filologicznego UWr z dnia 21 listopada 
2017 r. w sprawie formy, trybu i organizacji toku studiów pierwszego i drugiego stopnia 
prowadzonych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego 

 zal_I_2_4_3_Komunikat nr 7/2019 Dziekana Wydziału Filologicznego Uniwersytetu 
Wrocławskiego z dnia 28 listopad 2019 roku w sprawie zasad wyjazdów studentów i 
doktorantów Wydziału Filologicznego w ramach programów ERASMUS+ Studia i ERASMUS+ 
Praktyki 

 zal_I_2_6_1_ZARZĄDZENIE Nr 79/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 
2019 r. w sprawie wprowadzenia Zasad organizacji procesu dydaktycznego w Uniwersytecie 
Wrocławskim 

 zal_I_2_6_2_Komunikat nr 8/2019 Dziekana Wydziału Filologicznego Uniwersytetu 
Wrocławskiego z dnia 27 września 2019 roku w sprawie liczebności grup na zajęciach 
prowadzonych na Wydziale Filologicznym w roku akademickim 2021/2022 

 zal_I_2_6_3_ZARZĄDZENIE Nr 74/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 maja 
2021 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022 w Uniwersytecie Wrocławskim 

 zal_I_2_6_4_ Uchwała nr 9/2021 Rady Wydziału Filologicznego UWr z dnia 9 lutego 2021 r. w 
sprawie zmiany dopuszczalnego deficytu punktów ECTS dla studentów pierwszego roku 
stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia na Wydziale Filologicznym w roku 
akademickim 2020/2021 

 zal_I_2_7_1_ZARZĄDZENIE Nr 31/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 marca 
2021 r. w sprawie organizacji praktyk przewidzianych w programach studiów w Uniwersytecie 
Wrocławskim 

 zal_I_2_7_2_Ewaluacja praktyk_dziennikarstwo 

 zal_I_3_1_1_UCHWAŁA NR 92/2020 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji obywateli polskich na studia w 
Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2021/2022 

 zal_I_3_1_2_UCHWAŁA NR 93/2020 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 24 
czerwca 2020 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji cudzoziemców na studia w Uniwersytecie 
Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2021/2022 

 zal_I_3_1_2_a_ UCHWAŁA NR 104/2021 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 23 
czerwca 2021 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji obywateli polskich na studia w 
Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023 

 zal_I_3_1_2_b_ UCHWAŁA NR 105/2021 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 
z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji cudzoziemców na studia 
w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023 

 zal_I_3_1_3_ ZARZĄDZENIE Nr 65/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 maja 
2021 r. w sprawie wprowadzenia Procedury rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji 
Kandydatów (IRKa), oraz organizacji procesu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia, 
drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Wrocławskim, 
rozpoczynające się w roku akademickim 2021/2022 

 zal_I_3_1_4_ UCHWAŁA NR 42/2018 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 



Profil Ogólnoakademicki | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 121 

 

z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania aureatów i finalistów 
olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów i finalistów konkursów ogólnopolskich na studia 
w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2019/2020, 
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 

 zal_I_3_1_5_Zarządzeniem nr 149/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 
września 2021 r. w sprawie powołania w Uniwersytecie Wrocławskim Komisji ds. opracowania 
regulaminu potwierdzania efektów uczenia się ( 

 zal_I_3_1_6_UCHWAŁA NR 37/2021 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 
z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie regulaminu studiów na Uniwersytecie Wrocławskim 

 zal_I_3_1_7_Uchwała nr 259/2017 Rady Wydziału Filologicznego UWr z dnia 21 listopada 2017 
r. w sprawie formy, trybu i organizacji toku studiów pierwszego i drugiego stopnia 
prowadzonych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego 

 zal_I_3_1_8_ZARZĄDZENIE Nr 42/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie Procedury dyplomowania, sprawdzania prac dyplomowych 
w systemie antyplagiatowym, archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu 
Archiwum Prac Dyplomowych (APD) i przekazywania prac do Repozytorium pisemnych prac 
dyplomowych 

 zal_I_3_1_9_Instrukcja dla autorów prac dyplomowych 

 zal_I_3_1_10_Wzorzec strony tytułowej pracy dyplomowej (PL i ANG) 

 zal_I_3_1_11_ Instrukcja rejestrowania pracy dyplomowej w Archiwum Prac Dyplomowych 
przez studenta 

 zal_I_3_1_12_Przewodnik APD 

 zal_I_3_1_13_Alternatywny przewodnik dyplomanta_2 

 zal_I_3_1_14_ ZARZĄDZENIE Nr 16/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie warunków organizacji dydaktyki w roku akademickim 
2020/2021 w Uniwersytecie Wrocławskim 

 zal_I_3_1_15_ Komunikat nr 5/2021 Dziekana Wydziału Filologicznego Uniwersytetu 
Wrocławskiego z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie sposobu przeprowadzania egzaminów 
dyplomowych w formie zdalnej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego w 
terminie od 1 czerwca do 31 października 2021 roku 

 zal_I_3_3_1_Raport z badania losów absolwentów 1 

 zal_I_3_3_2_Raport z badania losów absolwentów 2 

 zal_I_4_1_1_Karty charakterystyk nauczycieli akademickich 

 zal_4_1_2_ ZARZĄDZENIE Nr 16/2020 r. Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 lutego 
2020 r. w sprawie zasad dokonywania oceny okresowej, trybu działania komisji oceniających i 
Uniwersyteckiej Komisji Odwoławczej do Spraw Ocen oraz kryteriów oceny nauczycieli 
akademickich przeprowadzanej w 2020 roku w Uniwersytecie Wrocławskim 

 zal_4_1_3_Uchwała nr 30/2018 Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego z 
dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zasad i szczegółowych kryteriów oceny okresowej nauczeli 
akademickich na Wydziale Filologicznym 

 zal_4_2_1_ ZARZĄDZENIE Nr 113/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 
września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Uniwersytetu Wrocławskiego 

 zal_4_2_2_ZARZĄDZENIE Nr 79/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 
2019 r. w sprawie wprowadzenia Zasad organizacji procesu dydaktycznego w Uniwersytecie 
Wrocławskim 

 zal_4_4_1_ Strategia rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego na lata 2021–2030 

 zal_4_4_2_ ZARZĄDZENIE Nr 154/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 
listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia Procedury konkursowej oraz Regulaminu działania 
komisji konkursowych ds. zatrudniania nauczycieli akademickich w Uniwersytecie 
Wrocławskim 
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 zal_4_4_3_ ZARZĄDZENIE Nr 12/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 lutego 
2018 r. w sprawie prowadzenia i raportowania wybranych działań projakościowych w 
Uniwersytecie Wrocławskim 

 zal_I_6_1_1_Regulamin Rady Interesariuszy Zewnet̨rznych_IDKS 

 zal_I_6_2_1_a_rekomendacja programowa 

 zal_I_6_2_1_b_rekomendacja programowa 

 zal_I_6_2_1_c_rekomendacja programowa 

 zal_I_6_2_1_d_rekomendacja programowa 

 zal_I_6_2_2_ Regulamin Rady Interesariuszy Zewnętrznych Wydziału Filologicznego UWr 

 zal_I_6_2_3_Skład Rady Interesariuszy Zewnętrznych Wydziału Filologicznego UWr 

 zal_I_7_3_1_ ZARZĄDZENIE Nr 42/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

 z dnia 3 kwietnia 2020 r. wprowadzające Zasady nauczania nowożytnych języków obcych i 
rozlicza niastudentów z lektoratów w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

 zal_I_7_3_2_ ZARZĄDZENIE Nr 158/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie obowiązkowego lektoratu języka polskiego dla 
cudzoziemców odbywających studia oraz kształcenie w Szkole Doktorskiej w Uniwersytecie 
Wrocławskim 

 zal_I_8_1_1_ UCHWAŁA NR 37/2021 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 
z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie regulaminu studiów na Uniwersytecie Wrocławskim 

 zal_I_8_1_2_ Uchwała nr 259/2017 Rady Wydziału Filologicznego UWr z dnia 21 listopada 
2017 r. w sprawie formy, trybu i organizacji toku studiów pierwszego i drugiego stopnia 
prowadzonych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego 

 zal_I_8_2_1_ ZARZĄDZENIE Nr 113/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 
września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Uniwersytetu Wrocławskiego 

 zal_I_8_3_1_ ZARZĄDZENIE Nr 113/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 
września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Uniwersytetu Wrocławskiego 

 zal_I_8_5_1_ ZARZĄDZENIE Nr 86/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 
czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu 
Wrocławskiego 

 zal_I_8_6_1_ UCHWAŁA NR 37/2021 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 
kwietnia 2021 r. w sprawie regulaminu studiów na Uniwersytecie Wrocławskim 

 zal_I_8_7_1_Przewodnik dla studentów 

 zal_I_8_8_1_ ZARZAD̨ZENIE Nr 106/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 
sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury przeciwdziałania dyskryminacji w 
Uniwersytecie Wrocławskim, określenia zasad działania Komisji ds. równego traktowania w 
Uniwersytecie Wrocławskim, Rzecznika oraz pełnomocników ds. równego traktowania i 
przeciwdziałania dyskryminacji w Uniwersytecie Wrocławskim 

 zal_I_8_9_1_UCHWAŁA NR 102/2019 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 29 
maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego 

 zal_I_8_9_2_ZARZĄDZENIE Nr 157/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 
grudnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studentów 
Uniwersytetu Wrocławskiego z ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutem 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

 zal_I_8_9_3_ ZARZĄDZENIE Nr 92/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 lipca 
2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rejestracji, działania, finansowania, 
rozwiązywania uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich oraz stowarzyszeń 
w Uniwersytecie Wrocławskim 

 zal_I_8_9_4_ ZARZĄDZENIE Nr 121/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 8 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do zarządzenia Nr 92/2014 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia 
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Regulaminu rejestracji, działania, finansowania, rozwiązywania uczelnianych organizacji 
studenckich i doktoranckich oraz stowarzyszeń w Uniwersytecie Wrocławskim 

 zal_I_10_1_1_UCHWAŁA NR 20/2021 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 24 
lutego 2021 r. w sprawie funkcjonowania w Uniwersytecie Wrocławskim Uczelnianego 
Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia 

 Zal_I_10_1_2_ZARZĄDZENIE Nr 11/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego Z Dnia 15 
lutego 2018 R. W Sprawie Określenia Szczegółowych Zadań Uczelnianej Komisji Ds. Jakości 
Kształcenia Oraz Zespołów Ds. Jakości Kształcenia I Ds. Oceny Jakości Kształcenia 

 zal_I_10_1_3_Uchwała Rady Wydziału Filologicznego z dnia 21 września 2021 roku w sprawie 
ustalenia wewnętrznego systemu zapewniania jakości procesu kształcenia na studiach 
prowadzonych na Wydziale Filologicznym od r. ak. 2021/2022 oraz w sprawie zakresu zada 
Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia oraz Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości 
Kształcenia 

 zal_I_10_1_4_ Regulamin Instytutowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia 

 zal_I_10_1_5_Uchwała nr 128/2020 Rady Wydziału Filologicznego UWr z dnia 22 września 
2020r. w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu ds. oceny jakości kształcenia na Wydziale 
Filologicznym w kadencji 2020 – 2024 

 zal_I_10_2_1_Procedura opiniowania nowych programów studiów/kształcenia oraz 
proponowanych zmian w programach studiów/kształcenia na Wydziale Filologicznym przez 
Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia 

 zal_I_10_2_2_Wzór karty oceny zmian w programie studiów 

 zal_I_10_3_1_Badanie opinii na temat oferty dydaktycznej IDKS 

 zal_I_10_3_2_BADANIE SATYSFAKCJI STUDENTÓW_DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA 
SPOŁECZNA_2020/2021 

 zal_I_10_3_3_Wyniki ankiet ewaluacyjnych_2020_2021 

 zal_I_10_3_4_Raport_Ocena jakości kształcenia_2019_2020 

 zal_I_10_3_5_ Raport z badań przeprowadzonych wśród wykładowców na temat zajęć 
realizowanych w 2020_2021 

 zal_I_10_3_6_ ZASADY PRZEPROWADZANIA HOSPITACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH NA 
WYDZIALE FILOLOGICZNYM UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

 zal_I_10_3_7_ SEMESTRALNY HARMONOGRAM HOSPITACJI 

 zal_I_10_3_8_ SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU HOSPITACJI_IDKS 

 zal_I_10_4_1_ ZASADY DOKUMENTACJI I WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

 NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

 zal_I_10_4_2_ RAPORT PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA/KOORDYNATORA PRZEDMIOTU /MODUŁU/ 
OPIEKUNA PRAKTYK Z REALIZACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

 zal_I_10_4_3_ SEMESTRALNY RAPORT ZBIORCZY INSTYTUTOWEGO ZESPOŁU DS. JAKOŚCI 
KSZTAŁCENIA Z REALIZACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

 zal_I_10_4_4_ ROCZNY RAPORT Z WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ ZA ROK AKADEMICKI 
2020/2021 

 zal_I_10_4_5_ Zalecenia dla instytutów/katedr wynikające z weryfikacji jakości dydaktyki 
przeprowadzonej na Wydziale Filologicznym w grudniu 2020 r. 

 Zal_I_10_4_6_RAPORT Z BADANIA PRZEPROWADZONEGO PRZEZ BIURO ZAWODOWEJ 
PROMOCJI STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW – BIURO KARIER 

 Zal_I_10_4_7_RAPORT Z BADANIAPRZEPROWADZONEGO PRZEZ BIURO ZAWODOWEJ 
PROMOCJI STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW – BIURO KARIER 

 Zal_I_10_4_8_ RAPORT Z MONITORINGU NA PODSTAWIE DANYCH JAKOŚCIOWYCH 
DOTYCZĄCYCH PROCESU OCENIANIA STUDENTÓW 

 Zal_I_10_4_9_ RAPORT Z MONITORINGU NA PODSTAWIE DANYCH ILOŚCIOWYCH 
DOTYCZĄCYCH PROCESU OCENIANIA STUDENTÓW 
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