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Zajęcia opcyjnie – Blok A 

 

Warsztat kreatywności 

21-DKS-Z1-E3-DA- 

mgr Maciej Wróbel 

 

 

Kreowanie wizerunku artysty 

21-DKS-Z1-E3-DA- 

mgr Filip Mecner 

 

 

Przedmiot: Warsztat kreatywności 

Kreatywność stała się Świętym Graalem XXI wieku w więcej niż jednej dziedzinie. Wyrosła na gruncie psychoanalizy, rozwinięta przez artystyczną bohemę i 

podtrzymana przez celebrytów stała się aspiracją i wyróżnikiem każdego człowieka. Świadczy o indywidualizmie i wyjątkowej mocy twórczej, jest efektem 

unikalnego sposobu myślenia danej osoby i zwiększa wartość absolutnie każdej rzeczy / procesu / produktu, którego dotyczy. 

Tak przynajmniej można by o kreatywności mówić. W ramach przedmiotu proponuje się jednak inne podejście – warsztatowe, metodyczne i konkretne. W 

trakcie zajęć potraktujemy kreatywność jako niezbędny element pracy w branżach kreatywnych, dzięki któremu można lepiej osiągnąć zakładane efekty. 

W tym założeniu warsztat kreatywności będzie przestrzenią poznawania procesu kreatywnego oraz narzędzi, które pomogą w jego usprawnianiu. 

Uczestnicy kursu będą pracować na projektach realizowanych równolegle na innych przedmiotach, samodzielnie zaproponowanych problemach (z pracy 

albo innej działalności) lub projektach przygotowanych przez prowadzącego. 

Kurs będzie serią ćwiczeń wykorzystujących różnorodne narzędzia i metody przydatne do pracy kreatywnej (m.in. różne typy burzy mózgów, metoda 

disruption, design thinking, mapy myśli, metoda sześciu kapeluszy myślowych i in.). Studenci nie będą jedynie uczestnikami, ale wcielą się również w rolę 

facylitatorów procesu kreatywnego i będą dopasowywać poznane narzędzia do potrzeb konkretnego projektu. Dzięki takiemu podejściu przedmiot wesprze 

studentów w realizacji innych bieżących działań, wyposaży ich w narzędzia przydatne w pracy kreatywnej oraz da im szansę na spróbowanie swoich sił w 

facylitacji. 

 

 



Kreowanie wizerunku artysty/Wizerunek osób to zajęcia, podczas których studenci będą mieli możliwość zapoznania się ze wszystkimi najważniejszymi elementami strategii 

tworzenia marki/wizerunku osób znanych publicznie: aktorów, ludzi ze świata muzyki, kultury i sztuki. 

 

Zajęcia będą miały charakter warsztatowy i praktyczny. 

 

Poruszymy takie zagadnienia jak: 

- metody analizy wyjściowej wizerunku (badania, analiza SWOT, analiza mediów i social mediów) 

- zarządzanie wizerunkiem w kryzysie 

- tworzenie wizerunku w social mediach (Instargram, Facebook, Linkedin i inne) 

- komercjalizacja i sprzedaż wizerunku 

 

Podczas zajęć studenci poznają także pracy menedżera osób znanych, dopowiedzą sie jakie umiejętności i kompetencje są niezbędne do wykonywania tego zawodu. Naucza 

się wykorzystywać narzędzia z zakresu PR, marketingu, psychologii do tworzenia i kreowania artysty. 

 

Zajęcia opcyjnie – Blok B 

Telewizyjne programy 

informacyjne 

21-DKS-Z1-E3-DA- 

dr hab. Adam Szynol 

 

 

Wywiad w radiu i TV 

21-DKS-Z1-E3-DA- 

prof. Stanisław Bereś 

 

 
Telewizyjne programy informacyjne  
To kurs, którego głównym celem jest zapoznanie uczestników z programami newsowymi, emitowanymi w głównych stacjach telewizyjnych w Polsce. 
Studenci w trakcie zajęć zdobywają również wiedzę na temat podstaw funkcjonowania kanałów informacyjnych oraz ich znaczenie dla nadawców. 
Uczestnicy zajęć wspólnie z prowadzącym analizują najważniejsze programy informacyjne, dokonując także oceny poziomu profesjonalizmu 
dziennikarskiego. 
 
Wywiad w radiu i TV; O;  
 
Formuła tematyczna: Raport na temat sytuacji artystów wrocławskich 
 
Opis: Zajęcia teoretyczno-praktyczne poświęcone analizie sytuacji znanych artystów miasta Wrocławia (ewentualnie Dolnego Śląska) w 
związku ze zmianami wywołanymi pandemią, a także przemianami w sposobie funkcjonowania kultury (np. kryzys w teatrach wrocławskich). 
Praca studentów obejmie następujące segmenty problemowe: 1. analizę głównych modeli wywiadu radiowego i telewizyjnego (na podstawie 
opracowań i antologii wywiadów); 2. omówienie głównych faz powstawania wywiadu radiowego i telewizyjnego (np. wybór rozmówcy, research, 



przygotowanie merytoryczne i sprzętowe, montaż); 3. przeprowadzenie przez studentów wywiadów radiowych z wybranymi przez siebie 
artystami (np. reżyserzy, aktorzy, pisarze, plastycy, muzycy, śpiewacy, tancerze, fotograficy); 4. prezentacja oraz omówienie dziennikarskich 
walorów oraz usterek dokonanych nagrań; 5. przeprowadzenie (w studio TV) przez wylosowane osoby wywiadów telewizyjnych z artystą 
zaproszonym przez prowadzącego i ich omówienie; 6. zaliczenie na podstawie wykonanych nagrań (standard czasowy 30 min.). 
 

 

 

Zajęcia opcyjnie – Blok C 

 

Zarządzanie muzyką w mediach 

21-DKS-Z1-E3-DA- 

red. Piotr Bartyś 

 

Wystąpienia publiczne 

21-DKS-Z1-E3-DA-. 

dr Ewa Baszak 

 

 

Zarządzanie muzyką w mediach  

 

Zarządzanie muzyką w radiu odbywa się na dwóch poziomach - na poziomie stacji i programu autorskiego.  

 

Na poziomie stacji wszelkie decyzje dotyczące muzyki podejmuje szef muzyczny stacji. To on wybiera utwory i ustala kolejność ich prezentowania na 

antenie. Oczywiście rotacja utworów dokonywana jest za pomocą wyspecjalizowanych programów. Część zajęć przybliży nam reguły rządzące 

formatowaniem stacji ( doborem muzyki i ich korelacją z niemuzycznymi elementami ramówki ) i zasady funkcjonowania najpopularniejszych na świecie 

programów komputerowych przeznaczonych do rotacji.  

 

Druga część zajęć to ćwiczenia w studiu radiowym, gdzie każdy ze studentów prowadzi swój własny program. Własny - ale skierowany do określonej grupy 

odbiorców. Rządzący się zasadami, które tworzą komunikat, jakim jest program muzyczny, radiowy bądź umieszczany w formie podcastów w sieci,  w 

sposób atrakcyjny dla określonego słuchacza.  

 

Na zajęciach skupiamy się przede wszystkim na zarządzaniu muzyką w obrębie programu muzycznego, bo trudno mówić o jakimś szczególnym zarządzaniu 

muzyką w obrębie innych mediów, takich jak telewizyjna ramówka czy w Internet rozumiany jako całość. Ona po prostu tam jest, czeka, gotowa na 

odkrywanie.  

 

Na życzenie studentów mogą się też odbyć zajęcia dotyczące tworzenia kompilacji muzycznych na płytach CD.  



 

Zajęcia poprowadzi dla Was szef muzyczny kultowego wrocławskiego Radia RAM, posiadacz dwóch Platynowych i Czterech Złotych Płyt, członek Polskiej 

Akademii Fonograficznej (m.in. przyznającej  corocznie nagrodę nagrodę "Fryderyk"), Piotr Bartyś. 

 

 

Wystąpienia publiczne 

 

Zajęcia obejmują szereg praktycznych zagadnień dotyczących wybranych problemów z zakresu komunikacji, wystąpień publicznych, technik 

przekonywania, prowadzenia rozmów zawodowych i prezentowania siebie. Do treści programowych przedmiotu należą następujące tematy: 

komunikacja werbalna i niewerbalna, kultura mówienia, przygotowanie wizytówki video, sztuka prezentacji, umiejętności doskonałego mówcy, 

przygotowanie mentalne (jak opanować nerwy), ćwiczenia dykcyjne i głosowe, warsztat aktorski, analiza wybranego tekstu literackiego  oraz 

jego przedstawienie w formie video lub na żywo na ostatnich zajęciach. 

 

Zajęcia opcyjnie – Blok D 

Socjologia (pop)kultury 

21-DKS-Z1-E3-DA- 

dr Dawid Głownia 

 

Reportaż 

21-DKS-Z1-E3-DA- 

mgr Tomasz Biernacki 

 

 

Socjologia(pop)kultury 

Zjawiska zaliczane do domeny kultury popularnej zajmują istotne – i coraz ważniejsze – miejsce w ramach współczesnej kultury. Wbrew poglądom przedstawicieli 

tradycyjnej krytyki kultury masowej szeroko rozumiana kultura popularna nie jest zjawiskiem jednorodnym, ani tym bardziej łatwym w opisie. Celem przedmiotu jest 

zaznanie studentów z wybranymi nurtami badawczymi, problemami i koncepcjami z zakresu społecznej i humanistycznej refleksji nad współczesną kulturą, ze szczególnym 

uwzględnieniem kultury popularnej. Omówione zostaną m.in. takie kwestie, jak koncepcje homogenizacji i amerykanizacji kultury, społeczny wymiar tekstów kultury 

popularnej, gatunkowość kultury popularnej, kultura konwergencji i aktywność konsumentów kultury. 



Reportaż  

Przedmiot ma na celu poszerzyć i usystematyzować wiedzę studentów na temat reportażu. W ramach zajęć zostaną omówione jego wybrane formy, a także ich geneza i 

specyfika, która uwzględnia zarówno cechy formalne, jak i funkcje kulturowe. W ramach zajęć student nauczy się rozpoznawać i analizować określone konwencje 

funkcjonujące w obszarze reportażu oraz pozna jego najważniejszych twórców. Szczególna uwaga zostanie poświęcona polskiemu reportażowi ostatnich trzech dekad. 
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Zajęcia opcyjnie – Blok A 

 

Projektowanie przestrzeni marki 

21-KW-Z1-E3-B- 

prof. Leszek Pułka 

 

Projektowanie usług 

21-KW-Z1-E3-B- 

mgr Edyta Boroń 

Analiza przekazów wizualnych 

21-KW-Z1-E3-B- 

dr Wojciech Sitek 

Zarządzanie międzynarodowym zespołem 

21-KW-Z1-E3-B- 

dr Aleksandra Matyja 

Projektowanie innowacji 

21-KW-Z1-E3-B- 

mgr Aneta Mackiewicz- Żurakowska 

 
Projektowanie przestrzeni marki     
 
Celem przedmiotu jest zdobycie praktyki w zakresie projektowania brand spaces oraz Visual Merchandising. Studenci, pracując w 2, 3-
osobowych zespołach, poznają proces projektowy, spróbują tworzyć strategię działań marki w przestrzeni publicznej, określą ich efekt, a 
wykorzystując uprzednio poznane teksty teoretyczne naszkicują realizację projektu – plastycznie (3D) lub w programie komputerowym. 
Metody i sposób w pracy – case study, badania, warsztaty, myślenie projektowe / design thinking, projektowanie zorientowane na 
użytkownika.  

 

 

 



Projektowanie usług 

Zajęcia warsztatowe. Modele i symulacje przedsięwzięć kulturalnych. Procesy decyzyjne, wybór strategii marketingowych i promocyjnych - 

praca na przykładach.  

Kreowanie wydarzeń, budżetowanie przedsięwzięć, sposoby pozyskiwania funduszy - analiza przypadków.  

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresy projektowania usług w kulturze.  

Większość zajęć to warsztaty, które mają w najbardziej przystępnej i synergicznej formie dać uczestnikom narzędzia pracy, wskazać zagrożenia, 

nauczyć analizy sytuacji marketingowej i promocyjnej.  

Analiza przekazu audiowizualnego 

Treści audiowizualne na różne sposoby narzucają widzowi, jak powinien percypować przekaz. Wpływają także na odbiór niefikcjonalnej rzeczywistości. Celem 

zajęć jest wypracowanie narzędzi służących do analizy i interpretacji przekazów audiowizualnych, szczególnie przydatnych w dwóch obszarach: do badania estetyki 

przekazów audiowizualnych oraz rozpatrywania stojących za nimi ideologii. Wypracowanie narzędzi do prowadzenia wieloaspektowej analizy pozwoli na krytyczny ogląd 

wytworów kultury audiowizualnej (pochodzących z szerokiego obszaru medialnego: kina, telewizji, gier wideo itd.). 

W omówieniu znaczenia przekazu audiowizualnego David Bordwell posłużył się „odzieżową” metaforą. Teksty kultury „noszą” przezroczyste ubrania, 

półprzezroczyste welony oraz maski i przebrania. W ramach Przedmiotu opcyjnego realizowany będzie „rozbiór” przekazów audiowizualnych – na poziomie treści jawnych 

(tego, co jest dane wprost), ukrytych, jak i zafałszowanych. 

Zarządzanie międzynarodowym zespołem 

Podczas zajęć studenci zapoznają się z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi specyfiki kierowania zespołami o charakterze międzynarodowym. 

Przyjrzymy się temu, w jaki sposób różnice kulturowe i geograficzne mogą wpływać na proces tworzenia zespołu oraz zarządzania nim. Wiele miejsca 

poświęcimy takim tematom jak komunikacyjne różnice kulturowe, style przywództwa, sposoby motywowania pracowników oraz budowanie efektywnych 

zespołów wirtualnych.   

 

 



PROJEKTOWANIE INNOWACJI 

Pomimo niestabilnej i trudnej sytuacji na świecie wciąż rosną oczekiwania konsumentów względem 

wygody korzystania z usług i produktów, ich użyteczności, realnego wpływu na poprawienie jakości 

życia, a przede wszystkim - dopasowania do potrzeb oraz rozwiązywania codziennych bolączek. 

Rozwój i budowanie konkurencyjności w takich okolicznościach to dla większości firm i organizacji 

społecznych kluczowe wyzwanie. Budowanie modelu biznesowego opierającego się na 

projektowaniu oraz wdrażaniu innowacji umożliwia budowanie tej przewagi i pomaga utrzymać 

się na rynku. 

W ramach przedmiotu Projektowanie innowacji będziemy debatować o istocie innowacji, omawiać 

korzyści oraz zagrożenia, które im towarzyszą, rozmawiać o biznesowych aspektach ich wdrożenia. 

Przeanalizujemy procesy i metody wspierające projektowanie innowacyjnych, społecznie 

odpowiedzialnych rozwiązań, a także zweryfikujemy wpływ trendów na potrzeby konsumentów, aby 

na koniec wspólnie zaprojektować rozwiązania dostosowane do określonego problemu 

społecznego. 

Przedmiot ma formę ćwiczeń, w związku z czym zajęcia merytoryczne będą przeplatane 
ćwiczeniami praktycznymi. 

 

 

 

Zajęcia opcyjnie – Blok B 

 

Creative Writing 

21-KW-Z1-E3-B- 

prof. Leszek Pułka 

 

PR branż trudnych 

21-KW-Z1-E3-B- 

mgr Michał  Pułka 

 

 

Kształtowanie wizerunku na rynku książki 

21-KW-Z1-E3-B- 

dr Łukasz Śmigiel 

 

Zarządzanie czasem i stresem 

21-KW-Z1-E3-B- 

mgr Magdalena Łukaszewska 

Ambient media 

21-KW-Z1-E3-B- 

mgr Karol Majchrzak 

 

Creative Writing 

Efektem zajęć będzie wydarzenie komunikacyjne w przestrzeni miasta, odwołujące się do znanej postaci (wrocławianki/wrocławianina, 

Dolnoślązaczki/Dolnoślązaka). 

Celem przedmiotu jest zdobycie praktyki w zakresie projektowania wydarzeń kulturalnych. Studenci, pracując w 3-5-osobowych 

zespołach, poznają proces projektowy, spróbują stworzyć strategię działań, określą ich efekt, stworzą strategię promocyjną w mediach 

społecznościowych, spróbują zdobyć sponsorów, tworząc uprzednio narzędzia analityczne potrzebne do realizacji projektu.  



Metody i sposób w pracy – case study, badania ankietowe, warsztaty, myślenie projektowe / design thinking, projektowanie zorientowane 

na użytkownika.  

 

PR branż trudnych 

Jeśli chcemy dobrze poczuć temat naszych spotkań, powinniśmy wyjść z założenia, że               PR-owcem się jest, a nie bywa. PR-owiec 
musi trzymać rękę na pulsie. Nieważne, czy pracuje w agencji, czy in house. Praca ta wymaga bycia dostępnym w każdym dniu 
tygodnia. Dlaczego? Ponieważ interwencja dziennikarska w sytuacji kryzysowej nie zaczeka, a na zaproszenie do studia radiowego czy TV 
pracujemy niekiedy miesiącami.  Bywa łatwiej, gdy branża, którą komunikujemy, jest sexy. A co,  gdy pracujemy dla klienta czy firmy, gdzie 
łatwiej o crisis management niż o pozytywną publikację? Jak sprawić, aby sieć kasyn,  producent papierosów czy windykator był postrzegany 
jako role model? Te niebanalne problemy i tematy spróbujemy wyjaśnić podczas zajęć. 
 

 

 

 

Kształtowanie wizerunku na rynku książki 

Przedmiot zakłada bardzo praktyczne i warsztatowe podejście do tematu kreowania wizerunku na rynku książki. W Polsce wydaje się w 

ostatnich latach więcej publikacji niż kiedykolwiek wcześniej. W ramach omawianego przedmiotu, studenci poznają strategie budowania 

wizerunku pisarzy, książek beletrystycznych i specjalistycznych, serii wydawniczych i pisarskich autokreacji. W czasie zajęć uczestnicy 

kursu odkryją praktyczne case study – analizowane z punktu widzenia wydawcy, autora i czytelnika. Przedmiot zakłada twórcze dyskusje 

oraz wykonanie finalnego projektu/symulacji wprowadzenia na rynek tytułu wybranego przez grupę. Dodatkowo w ramach zajęć 

omówiona zostanie specyfika polskiego i światowego rynku wydawniczego, a także – perspektywy jego rozwoju. Przedmiot powinien 

usatysfakcjonować osoby zainteresowane: promocją, marketingiem, rynkiem wydawniczym, twórczym pisaniem, kreowaniem wizerunku 

marki oraz nowymi technologiami 

 



 

Zarządzanie czasem i stresem, mgr Magdalena Łukaszewska 

Zajęcia, które poruszają bardzo ważne zagadnienia, czyli „czas” i „stres”.  Zdecydowanie są ta dwa ważne i nieodłączne  elementy, które bardzo często grają 

ze sobą w „szachy”. Dziś żyjemy w zawrotnym tempie, natłoku informacji i zadań, przez co narażamy siebie na występowanie stresu. 

Niejednokrotnie nie potrafimy prawidłowo zarządzać swoimi zadaniami w pracy, szkole czy też cieszyć się z wolnego czasu poprzez właśnie niewłaściwą 

organizację swojego dnia pracy. Zawrotne tempo którym przyszło nam egzystować nakłada na nas coraz to więcej obowiązków, a co za tym idzie zużywamy 

więcej swojej energii – naturalnych zasobów. Na proces zarządzania: sobą , zadaniami  składa się bardzo wiele elementów, które potrzebują zaplanowania, 

by dać nam komfort lepszej efektywności i realizacji zaplanowanych przez siebie wcześniej celów. Tu przychodzą nam z pomocą metody i narzędzia, które 

zdecydowanie determinują naszą osobistą efektywność. 

Poszczególne bloki zajęć 

1. Jak mądrze organizować swoje najbliższe otoczenie, aby skutecznie podnosić swoją organizację i wydajność w pracy i szkole (metody, techniki, narzędzia) 

2. Mój indywidualny styl pracy – predyspozycje i kompetencje 

3. Jak pracować, aby się nie stresować – omówienie pojęcia stresu, czynników oraz zagrożeń płynących z braku balansu w życiu zawodowo – prywatnym, a 

może jest to już awykonalne? 

4. Cel – jaką pełni funkcję w życiu zawodowym i osobistym? Czy wiem jak zdefiniować swój cel aby był realny do osiągnięcia? 

5. Omówieniu koncepcji Life Long Learning oraz Work- life balance 

6. Zaliczenie przedmiotu.  

 

Ambiet media 

Zajęcia z przedmiotu ambient media mają za zadanie wprowadzić studentów w zagadnienie i charakter niestandardowych metod reklamy. Ćwiczenia z tego 

przedmiotu zapewnią studentom wiedzę i umiejętności, które przydadzą się przy projektowaniu komunikatów reklamowych, interakcji z nośnikiem reklamy i 

jej bezpośrednim otoczeniem. Po zakończeniu kursu przestrzeń publiczna, ma zmienić swój charakter dla osoby, która ten kurs ukończyła. Otwarcie percepcji 

na możliwość zamieszczania komunikatów reklamowych w formach i miejscach, które dotychczas wydawały się po prostu zwykłą przestrzenią, to przydatna 

umiejętność miękka, która jest niezwykle przydatna w pracy przy projektowaniu komunikacji. Zarówno dla klienta indywidualnego jak i korporacyjnego. 
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Zajęcia opcyjnie – Blok A 

Osobowość medialna firmy 

21-KW-Z1-E3-CD- 

mgr Martyna Gliniecka 

Wizerunek osób 

21-KW-Z1-E3-CD- 

dr hab. Michał Grech 

 

 

Przedmiot Osobowość medialna firmy ma na celu zapoznanie studentów z metodami analizy, rekonstrukcji i kreacji tożsamości i wizerunku firm w różnych kanałach 

komunikacyjnych. Przyglądać się będziemy działaniom reklamowym,  brandingowym i medialnym w przestrzeni offline i online. Studenci zebrani w zespołach projektowych 

przez cały semestr będą pracować nad projektem końcowym.  

 

Wizerunek osób. Tworzenie i badanie.   
 
prowadzący: dr Michał Grech 
 
Przedmiot zorientowany jest na wprowadzenie studentów i studentek w problematykę wizerunku osób oraz przygotowanie do praktycznego 
wykorzystania dostępnej wiedzy, metod badań i planowania wizerunku.  
 
Nacisk będzie kładziony na następujące aspekty:  
- czym jest wizerunek osób, co różni go od wizerunku marek i firm,  
- metody badań wizerunku osób,  
- planowanie i porwadzenia pracy nad wizerunkiem osoby 
- wyróżnianie istotnych zmiennych wpływających na wizerunek: min. wygląd, styl życia, marki, kontekt społeczny i komunikacyjny 
- wizerunek, a grupy odbiorców 
- media, doradztwo 
 
W ramach zajęć poza wstępem teoretycznym i przygotowaniem metodologicznym  
zapoznanie z dostępnymi wynikami badań. Po etapie analitycznym planowany jest etap doradczy przygotowujący do wskazywanie możliwych 



szans i rozwiązań wykazanych problemów wizerunkowych i komunikacyjnych 
 
Oczekiwane rezultaty zajęć. Umiejętność samodzielnego przygotowania i realizacji badań, planu i projektu zmiany wizerunku osoby.  
 
Oczekiwania od studentów: 
- podstawowa wiedza o wizerunku,  
- konsekwentna praca w semestrze,  
- znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie tekstów naukowych.   
 
Zaliczenie przedmiotu dwuskładowe: 1) kumulatywne z pracy w czasie semestru + 2) na podstawie samodzielnie przygotowanego raportu z 
badań własnych i planu działań.  
 

 

 

Zajęcia opcyjnie – Blok B 

Design prezentacji 

21-KW-Z1-E3-CD- 

dr Maria Morawiecka 

Infografika 

21-KW-Z1-E3-CD- 

dr Krzysztof Moszczyński 

Design prezentacji 

Zajęcia o charakterze warsztatowym mające służyć pomocą w przygotowaniu studentów do pracy z prezentacjami multimedialnymi oraz naukę 

wykorzystania tego medium przy realizacji własnych projektów. Celem przedmiotu jest zapoznanie z podstawowymi zasadami teoretycznymi tworzenia 

prezentacji, kształtowanie dobrych nawyków, pomoc w uniknięciu typowych błędów w projektowaniu struktury i układu graficznego prezentacji. Pod koniec 

zajęć uczestnicy zostaną poproszeni o przedstawienie samodzielnie zaprojektowanej przykładowej prezentacji. 

 

Infografika: 

Celem kursu jest przedstawienie obecnego stanu wiedzy dot. percepcji wzrokowej oraz wykorzystanie tej wiedzy przy planowaniu i realizowaniu projektów. 

W ramach realizowanych projektów absolwenci kursu będą mogli nauczyć się odpowiedniego doboru narracji, a także mechanizmów do jej wyrażenia (tzw. 

kodowanie wizualne) celem wizualizacji dostępnych danych. 
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Zajęcia opcyjnie – Blok A 

 

PR instytucji multikulturowych 

21-KW-Z1-E3-PR- 

dr Aleksandra Matyja 

 

 

Warsztat analizy zawartości mediów 

21-KW-Z1-E3-PR- 

dr Paweł Baranowski 

 

 

PR instytucji multikulturowych 

 

W czasie zajęć studenci zapoznają się ze specyfiką public relations w instytucjach multikulturowych różnego typu. Głównym celem kursu jest zdobycie 

wiedzy na temat roli różnic kulturowych w międzynarodowych organizacjach (zarówno w komunikacji wewnętrznej, jak i zewnętrznej), a także wykształcenie 

umiejętności zastosowania jej w praktyce. Studenci poznają najważniejsze teorie dotyczące komunikacji interkulturowej w organizacjach i wykorzystają je 

podczas różnorodnych ćwiczeń z zakresu tworzenia strategii PR. Dokonają także analizy przykładów dobrych praktyk oraz incydentów krytycznych, dzięki 

czemu rozwiną zdolność samodzielnej oceny oraz prognozowania skutków podejmowanych działań.  

 

Warsztat analizy zawartości mediów 

 

Przedmiot poświęcony jest praktycznemu zastosowaniu jednej z wiodących metod empirycznych w badaniach medioznawczych - analizie zawartości. 

Metoda jest wykorzystywana w badaniach rynkowych i akademickich i może być szczególnie przydatna dla studentów przygotowujących swoje prace 

dyplomowe. Kurs obejmuje podstawy teorii analizy zawartości, podstawy statystyki, praktykę tworzenia książki kodowej i analizy materiału empirycznego, a 

także poprawnej interpretacji danych. Studenci przystępujący do kursu powinni posiadać podstawową umiejętność obsługi komputera. Podczas kursu 



zastosowanie znajdą darmowe alternatywy dla programów analitycznych (np. PSPP i jamovi). Ze względu na praktyczny charakter tego kursu ocena będzie 

zależeć od jakości projektu końcowego, którym powinna być poprawna metodologicznie analiza zawartości wybranego zjawiska. 

 

Zajęcia opcyjnie – Blok B 

Analiza przekazów wizualnych 

21-KW-Z1-E3-PR- 

dr Wojciech Sitek 

Projektowanie marki 

21-KW-Z1-E3-PR- 

mgr Maciej Wróbel 

 

Analiza przekazu audiowizualnego 

Treści audiowizualne na różne sposoby narzucają widzowi, jak powinien percypować przekaz. Wpływają także na odbiór niefikcjonalnej rzeczywistości. Celem 

zajęć jest wypracowanie narzędzi służących do analizy i interpretacji przekazów audiowizualnych, szczególnie przydatnych w dwóch obszarach: do badania estetyki 

przekazów audiowizualnych oraz rozpatrywania stojących za nimi ideologii. Wypracowanie narzędzi do prowadzenia wieloaspektowej analizy pozwoli na krytyczny ogląd 

wytworów kultury audiowizualnej (pochodzących z szerokiego obszaru medialnego: kina, telewizji, gier wideo itd.). 

W omówieniu znaczenia przekazu audiowizualnego David Bordwell posłużył się „odzieżową” metaforą. Teksty kultury „noszą” przezroczyste ubrania, 

półprzezroczyste welony oraz maski i przebrania. W ramach Przedmiotu opcyjnego realizowany będzie „rozbiór” przekazów audiowizualnych – na poziomie treści jawnych 

(tego, co jest dane wprost), ukrytych, jak i zafałszowanych. 

Przedmiot: Projektowanie marki„Wyróżniaj się lub zgiń” napisał już w 2002 roku Jack Trout, guru marketingu. Odnosił się w tych słowach do rynku 

przepełnionego produktami, usługami i organizacjami, na którym umiejętność odróżnienia się od innych jest kluczem do przetrwania. 



Jednym ze sposobów na wyróżnienie się spośród wszystkich innych graczy na rynku jest świadome zaprojektowanie marki. Dzięki niej zwykły konsument 

może stać się ambasadorem marki, a pojedyncze z nią zetknięcie – opowieścią podawaną dalej z ust do ust (albo w mediach społecznościowych).  

Niezależnie od już zdobytego doświadczenia, wymarzonej roli czy preferowanej branży, kurs Projektowania marki utrwali podstawy teoretyczne i wyposaży 

studentów w narzędzia przydatne w procesie projektowania marki. W ramach zajęć uczestnicy przećwiczą diagnostykę marki oraz projektowanie wizerunku i 

tożsamości marki; ustalanie grupy docelowej i jej insightu i zastanowią się, z jakich narzędzi (np. PR-owych) korzystać, by marka była wyrazista i dopasowana 

do rynku. 

W trakcie kursu wesprzemy się literaturą tworzoną przez praktyków, case study, a także własnymi wnioskami wypracowywanymi wraz z kolejnymi zjazdami 

oraz w ramach pracy własnej studentów. 

W ramach zajęć uczestnicy stworzą grupy projektowe, których zadaniem będzie zaprojektowanie marki dla wybranego przez siebie typu organizacji / 

produktu / wydarzenia / człowieka. Cel końcowy? Prezentacja, a w jej środku pełna strategia skutecznej marki. Idealny dodatek do portfolio i świadectwo 

wysiłku włożonego we własny rozwój. 
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Zajęcia opcyjnie – Blok A 

Nation branding 

21-KW-Z1-E5-B- 

dr Dorota Kokowicz 

PR branż trudnych 

21-KW-Z1-E5-B- 

mgr Michał Pułka 

Niestandardowe metody badania marki 

21-KW-Z1-E5-B- 

 

Dr Waldemar Bojakowski 

Metody pracy z klientem 

21-KW-Z1-E5-B- 

mgr Karol Majchrzak 

 
 

 

 
 
Nation branding 
Według Simona Anholta czasy konkurowania krajów jedynie przy wykorzystywaniu materialnych zasobów, infrastruktury, czy atrakcyjnego systemu podatkowego już 
minęły. Obecnie ich powodzenie na arenie międzynarodowej zależy także od ich reputacji i świadomości, iż „jakość jest bezwartościowa, jeśli nie jest powszechnie 
rozpoznawalna”.  
W celu budowania swojej pozycji na rynku międzynarodowym kraje wykorzystują metody i narzędzia budowania marki stosowane przez przedsiębiorstwa. Wyrazisty 
wizerunek ma bowiem dla kraju znaczenie strategiczne – od niego zależy jego pozycja na arenie międzynarodowej i rozwój, ale także na postrzeganie wszystkiego, co z 
danym krajem jest związane, np. produktów, usług, miejsc itp. Dlatego tak ważne jest wzmacnianie marki kraju i stałe budowanie jego przewagi konkurencyjnej, co wydaje 
się niemożliwe bez spójnego programu promocji opartego na analizie wizerunku, jasnych koncepcji co do kierunków działań, a także wykorzystania różnorodnych form 
komunikowania.  
Celem przedmiotu jest ukazanie zarówno teoretycznych, jak i praktycznych aspektów kształtowania marki narodowej przez kraje w  takich obszarach, jak m.in.: polityka 
zagraniczna, kultura, turystyka i gospodarka. W trakcie zajęć będziemy poszukiwać przykładów dobrych i złych praktyk mających wpływ na markę kraju, jak również 
spróbujemy odpowiedzieć na pytanie o skuteczność budowania świadomości marki w przypadku Polski.  
 

 

 

Niestandardowe narzędzia komunikacji marki 
 

Co nowego widać w komunikacji marek i jak to zobaczyć? Czego pozornie nie widać, a przynosi świetne rezultaty? Dlaczego produkt, cena, dystrybucja i promocja, choć 

brzmią nieźle i stanowią ważny punkt wyjścia, nie wyczerpują listy zagadnień, na które warto zwrócić uwagę w procesie zarządzania marką? Czym wreszcie jest ekonomia 

doświadczeń i co ma z tym wspólnego alarm budzika od Starbucksa?! 



 

Powyższe kwestie wyznaczają początek drogi, którą będziemy podążać na zajęciach. Podczas kolejnych spotkań będziemy mnożyć pytania, dzieląc się równocześnie 

obserwacjami i dobrymi praktykami. Niewykluczone, że sami coś zaprojektujemy... 

 

Zajęcia będą miały charakter warsztatowy, a na każdym spotkaniu będziemy realizować niewielką część grupowego zadania zaliczeniowego. 

 

 

PR branż trudnych 

Jeśli chcemy dobrze poczuć temat naszych spotkań, powinniśmy wyjść z założenia, że PR-owcem się jest, a nie bywa. PR-owiec musi trzymać 
rękę na pulsie. Nieważne, czy pracuje w agencji, czy in house. Praca ta wymaga bycia dostępnym w każdym dniu tygodnia. Dlaczego? Ponieważ 
interwencja dziennikarska w sytuacji kryzysowej nie zaczeka, a na zaproszenie do studia radiowego czy TV pracujemy niekiedy 
miesiącami.  Bywa łatwiej, gdy branża, którą komunikujemy, jest sexy. A co,  gdy pracujemy dla klienta czy firmy, gdzie łatwiej 
o crisis management niż o pozytywną publikację? Jak sprawić, aby sieć kasyn,  producent papierosów czy windykator był postrzegany jako role 
model? Te niebanalne problemy i tematy spróbujemy wyjaśnić podczas zajęć. 
 

 

Przedmiot:  Metody pracy z klientem    

Metody pracy z klientem, jako warsztat, stanowią praktyczne uzupełnienie wiedzy, którą zdobywają studenci komunikacji wizerunkowej. Mając 

do dyspozycji wszystkie narzędzia związane z kreowaniem marki, wizerunku czy marketingiem warto wiedzieć jak odnaleźć się na rynku, 

którego realia i zasady działania nie zawsze są jasne. Na zajęciach z metod pracy z klientem studenci dowiedzą się jak wyceniać swoją pracę, jak 

negocjować należne im stawki za świadczone usługi, na co uważać i na co zwracać uwagę przy pracy z klientem. Wspólnie omówimy różne typy 

klientów, biorąc pod uwagę branże, które reprezentują, a także przeanalizujemy rynek pod kątem projektowania swoich oczekiwań  względem 

pracy "w branży". Zajęcia mają finalnie za zadanie przygotować studentów i studentki do jak najmniej bolesnego rozpoczęcia pracy jako 

ekspertów i ekspertki od komunikacji. 

  
 
 



Przedmiot:  Niestandardowe metody badania marki    
Komunikacja współczesnych marek dotyczy niezliczonej liczby aspektów, które wykraczają dalece poza ramy nakreślone dotychczas w 

podręcznikach brandingowych. Diagnostyka komunikacji wizerunkowej nie może dotyczyć wyłącznie kwestii, na które zwracano uwagę do tej 

pory. Potrzebne są nowe perspektywy oraz bardziej aktualne narzędzia. 

 

Celem zajęć jest wspólne wypracowanie tych właśnie narzędzi. Docelowo mają one służyć adekwatnej ocenie komunikacji wybranych brandów 

lub całych ich segmentów. Podczas kursu omówimy i przetestujemy eksperymentalne metody badania marek, zarówno te jakościowe, jak i 

ilościowe. 

 

Zaliczenie przedmiotu polegać będzie na zespołowym (3-4 osoby) przygotowaniu i przetestowaniu autorskiego modelu/matrycy odpowiedniej 

do rzetelnego benchmarkingu wybranych brandów. Projekty poddane zostaną ocenie przez pozostałe grupy (peer-review groups), a udzielony 

feedback zostanie dodatkowo oceniony przez prowadzącego. 

 

Wymagania wstępne: zainteresowanie badaniami komunikacji marek; podstawowa znajomość jakościowych i ilościowych metod badawczych; 

mile widziane będzie zainteresowanie konkretnym segmentem rynku. 

 
 

 

 

 

 

 



 

Zajęcia opcyjnie – Blok B 

Social media 

21-KW-Z1-E5-B- 

mgr Piotr Karwala 

Projektowanie innowacji 

21-KW-Z1-E5-B- 

mgr Aneta Mackiewicz- Żurakowska 

Naming 

21-KW-Z1-E5-B- 

mgr Paweł Majka 

Fotografia wizerunkowa 

21-KW-Z1-E5-B- 

dr Radosław Kożuszek 

 

Social media 

Nie oszukujmy się - większość contentu w social mediach jest nudna i tylko przeszkadza w przeglądaniu. Ale nie musi tak być. Na zajęciach 

przeanalizujemy gdzie i z czym warto się pojawiać, które kanały dają największe potencjały na wzrost i przede wszystkim - jak robić content, 

który przyciągnie ludzi na dłużej. Bo szkoda czasu na nudne klepanie postów. Rozprawimy się też z największymi mitami o poszczególnych 

kanałach i omówimy niestandardowe metody promocji. 

 

Gościnnie - krótkie występy praktyków prezentujących działania w swoich markach. 

PROJEKTOWANIE INNOWACJI 

Pomimo niestabilnej i trudnej sytuacji na świecie wciąż rosną oczekiwania konsumentów względem 

wygody korzystania z usług i produktów, ich użyteczności, realnego wpływu na poprawienie jakości 

życia, a przede wszystkim - dopasowania do potrzeb oraz rozwiązywania codziennych bolączek. 

Rozwój i budowanie konkurencyjności w takich okolicznościach to dla większości firm i organizacji 

społecznych kluczowe wyzwanie. Budowanie modelu biznesowego opierającego się na 

projektowaniu oraz wdrażaniu innowacji umożliwia budowanie tej przewagi i pomaga utrzymać 

się na rynku. 

W ramach przedmiotu Projektowanie innowacji będziemy debatować o istocie innowacji, omawiać 

korzyści oraz zagrożenia, które im towarzyszą, rozmawiać o biznesowych aspektach ich wdrożenia. 

Przeanalizujemy procesy i metody wspierające projektowanie innowacyjnych, społecznie 

odpowiedzialnych rozwiązań, a także zweryfikujemy wpływ trendów na potrzeby konsumentów, aby 

na koniec wspólnie zaprojektować rozwiązania dostosowane do określonego problemu 

społecznego. 

Przedmiot ma formę ćwiczeń, w związku z czym zajęcia merytoryczne będą przeplatane 
ćwiczeniami praktycznymi. 

 



 

Przedmiot:   Naming      

Dobre słowo to początek każdej znajomości. Podobnie jest z marką. Potrzebuje jasnego spojrzenia i mocnego uścisku dłoni. Bo to, jak nazywa 
się Twoja usługa lub produkt, wpływa na jej odbiór u potencjalnych konsumentów. Nikt nie kupi kota w worku. 
Chcesz zapadać w pamięć? Ładnie się przedstaw. 6,84 litery – podobno jest to średnia wielkość nazwy wśród najpopularniejszych światowych 
marek. Ktoś usiadł i to policzył. Ważniejsze jednak jest, że ktoś siedział, stał lub leżał i TE nazwy wymyślił. 
Chcesz dowiedzieć się, jak wygląda proces tworzenia nazwy marki/produktu/usługi? Świetnie, bo ja też. Chętnie poznam Twój sposób. 
Popracujemy nad briefami, pogłówkujemy, popiszemy. Skupimy się na brzmieniu, kształcie, skojarzeniach. A potem spróbujemy to wszystko 
jakoś ładnie NAZWAĆ. Bo dobre słowo to początek. 
 

FOTOGRAFIA WIZERUNKOWA 

Zadaniem fotografii wizerunkowej jest przedstawienie danej osoby, rośliny, zwierzęcia, przedmiotu, zjawiska, sceny z życia lub przestrzeni 

w sposób z góry założony i zaplanowany. Odbiór fotografii powinien być czytelny, uniwersalny, jednoznaczny i zrozumiały dla każdego 

odbiorcy. Przedmiot w sposób warsztatowy ukazuje różnice między prawidłowo wykonanymi zdjęciami fotografii wizerunkowej a 

renderingiem (cyfrowym przedstawieniem rzeczywistości). Ponadto szeroko omawiane będą zdjęcia wizerunkowe znajdujące się w 

światowych bankach zdjęć. Podczas kursu dowiedzieć się można w jaki sposób firmy produkcyjne, usługowe, partie polityczne oraz osoby 

fizyczne wykorzystują zdjęcia fotografii wizerunkowej do kreowania produktów, usług, osoby, wydarzenia czy przekonania. Omawiane 

będą zdjęcia fotografii wizerunkowej przedstawiające atrakcje turystyczne. Przedstawione będą różnego rodzaju materiały reklamowe i 

promocyjne wykorzystujące metody zaplanowania i wykonania sesji fotograficznej krok po kroku. Celem przedmiotu jest zdobycie 

umiejętności  zaplanowania sesji fotografii wizerunkowej. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Zajęcia opcyjnie – Blok C 

Marki luksusowe 

21-KW-Z1-E5-B- 

mgr Zuzanna Gałuszka 

Researching i analiza rynku 

21-KW-Z1-E5-B- 

mgr Zofia Nauka 

Marka osobista 

21-KW-Z1-E5-B- 

mgr Filip Mecner 

Wdrażanie marki 

21-KW-Z1-E5-B- 

mgr Piotr Karwala 

 

 

Przedmiot:   Marki luksusowe    21-KW-S1-E5-B-ML 

Celem przedmiotu będzie przybliżenie studentom wiedzy na temat segmentu marek luksusowych oraz względności pojęcia luksusu. Akcenty 
położone będą zarówno na perspektywę społeczną (jaka jest geneza luksusu, jak zmieniają się style życia, a tym samym znaczenie luksusu), jak i 
komunikacyjną (jakie narzędzia są przydatne w kontekście projektowania marki luksusowej oraz jakie tendencje możemy obecnie 
zaobserwować w tym segmencie). Dzięki analizie case study oraz zadaniu projektowemu, studenci będą mogli rozwinąć kompetencje 
analityczne i strategiczne.  
 

Researching i analiza rynku  

 

Badania jest procesem niezbędnym narzędziem potrzebnym do zaplanowania i wdrożenia działań kreatywnych. W toku zajęć studenci poznają i przećwiczą 

różne metody pozyskiwania danych oraz dowiedzą się jak zdobyte informacje przetwarzać i wykorzystywać w praktyce. W założonych efektach każdy 

uczestnik kursu będzie w stanie samodzielnie, przy użyciu najpopularniejszych narzędzi, wykonać pogłębiony research powierzonego tematu i przedstawić 

pozyskane dane w praktyczny sposób. Planowane treści programowe.  

1. Research i analiza – podstawy teoretyczne  

2. Najpopularniejsze narzędzia researchowe  

3. Przetwarzanie wyników  

4. Narzędzia do analizy danych  



5. Metody prezentacji danych  

 

Marka osobista/Wizerunek osób to zajęcia, podczas których studenci będą mieli możliwość zapoznania się ze wszystkimi najważniejszymi elementami strategii tworzenia 

marki/wizerunku osób znanych publicznie: aktorów, ludzi ze świata muzyki, kultury i sztuki. 

 

Zajęcia będą miały charakter warsztatowy i praktyczny. 

 

Poruszymy takie zagadnienia jak: 

- metody analizy wyjściowej wizerunku (badania, analiza SWOT, analiza mediów i social mediów) 

- zarządzanie wizerunkiem w kryzysie 

- tworzenie wizerunku w social mediach (Instargram, Facebook, Linkedin i inne) 

- komercjalizacja i sprzedaż wizerunku 

 

Podczas zajęć studenci poznają także pracy menedżera osób znanych, dopowiedzą sie jakie umiejętności i kompetencje są niezbędne do wykonywania tego zawodu. Naucza 

się wykorzystywać narzędzia z zakresu PR, marketingu, psychologii do tworzenia i kreowania artysty. 

 

Wdrażanie marki 

Załóżmy, że mamy już stworzony branding. Pojawia się pytanie - co dalej? Działania wdrażające będą równie trudne, bo wymagają pracy na 

żywym organizmie, składającym się z wielu różnych elementów. Dlatego branding to tylko początek zabawy, a kolejnym wyzwaniem będzie 

odpowiednie wdrożenie go w ramach pracy agencyjnej czy u klienta końcowego.  

 

Jak przełożyć założenia na realne działanie? Co jest ważne oprócz dobrego brandingu? Jak pozyskać klientów i trwale przywiązać ich do marki? 

I dlaczego istnieją marki z okropnym brandingiem, ale wyśmienitą sprzedażą?  

 

Na tych zajęciach wkroczymy z butami w świat praktycznego wdrażania marki. Głównie po to, żeby przejście ze studiów do branży było trochę 

łatwiejsze. Bo sam przeżywałem to po studiach na komwizie i chętnie wam to ułatwię. 



 

 

 

Zajęcia opcyjnie – Blok D 

Diagnostyka trendów 
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Ambient media 
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Diagnostyka trendów 

 

Zajęcia z diagnostyki trendów mają na celu omówienie trendu jako jednej z kluczowych kwestii związanych z innowacyjnością. Analizie 

poddane zostanie pojęcie trendu z perspektywy rynkowej, naukowej i marketingowej w oparciu o literaturę przedmiotu oraz aktualne raporty 

branżowe. Podczas zajęć, studenci zapoznają się także z obsługą narzędzi służących analizie, diagnozie oraz wdrażania trendów. Warunkiem 

zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z projektu końcowego, który będzie autorskim podejściem studenta do stworzenia trendbooka 

opartego o aktualne dane rynkowe (ilościowe i jakościowe) dotyczące szeroko pojętej konsumpcji. 
 

Psychologia reklamy 

Podczas zajęć z tego przedmiotu poruszane będą zagadnienia związane oddziaływaniem przekazów reklamowych w 

kontekście komunikacji społecznej. Aspekty psychologiczne dotyczyć będą odwołań do szeroko rozumianej kultury masowej, 

tropów kulturowych funkcjonujących w muzyce, filmie, literaturze i innych dziedzinach sztuki, a także ich przetwarzaniu w 

komunikacji elektronicznej (social media, tabloidyzacja i komercjalizacja mediów). Osobny temat poświęcony będzie 

technikom reklamowym bazującym na konkretnych narzędziach i kanałach dotarcia do odbiorcy (m.in. funkcja perswazyjna 

komunikatu reklamowego, efekt halo, kultura cargo, pojęcia związane z szeroko rozumianym konsumpcjonizmem, rola 

symboli w przekazie reklamowym).  



Zajęcia będą realizowane w sposób praktyczny, na podstawie analizy konkretnych przekazów reklamowych funkcjonujących 

w infosferze. 

 

 

Przedmiot:   Event management    21-KW-S1-E5-B-EM   

Czyli zarządzanie i produkcja wydarzeń. Zajęcia poświęcone będą praktycznym aspektom wdrażania nabytej wcześniej wiedzy w organizację 

eventów. Od produkcji imprez firmowych, po koncerty, zawody sportowe i organizację własnego festiwalu. W trakcie zajęć poruszać się 

będziemy po różnych obszarach pracy przy evencie, od identyfikacji wizualnej wydarzeń, przez budżetowanie, pozyskiwanie środków 

finansowych, po planowanie mediów, działań PR i budowanie struktury pracowników. Zrealizujemy sześć zagadnień dotyczących evetów:  

1-2. Wydarzenie/Event. Pierwsza część: zajęcia wprowadzające. Krótka charakterystyka eventów. Druga część: zajęcia praktyczne „wymyślmy 

swój event”. 

3-4. Identyfikacja wizualna wydarzeń. Pierwsza część: jak wyglądać powinno dobre wydarzenie, czyli od projektu plakatu, przez stronę www, 

po gadżet.  Druga część: zajęcia praktyczne „zaprojektujmy swój event”. 

5-6. Budżetowanie i pozyskiwanie środków. Pierwsza część: jak podzielić koszty i pozyskać środki na swój event. Druga część: zajęcia 

praktyczne „ile pieniędzy potrzebujemy?”. 

7-8. Plan marketingowy. Pierwsza część: jak przygotować się do promocji, czyli wykup przestrzeni reklamowej, marketing szeptany, działania 

PR, produkcja i dystrybucja. Druga część: zajęcia praktyczne „zaplanujmy promocję”. 

9-10. Realizacja zadania. Pierwsza część: Jak dobrze zaplanować działania - tworzenie harmonogramów, pozyskiwanie 

pracowników/wolontariuszy, uzyskiwanie zgód. Druga część: zajęcia praktyczne „przygotujmy się na akcję”. 

11-12. Ewaluacja. Czy zakładane cele zostały osiągnięte? Sposoby analizy i badania. Druga część: zajęcia praktyczne „zaprezentujmy efekt” - 

zaliczenie. 

Ambiet media 

Zajęcia z przedmiotu ambient media mają za zadanie wprowadzić studentów w zagadnienie i charakter niestandardowych metod reklamy. Ćwiczenia z tego 

przedmiotu zapewnią studentom wiedzę i umiejętności, które przydadzą się przy projektowaniu komunikatów reklamowych, interakcji z nośnikiem reklamy i 

jej bezpośrednim otoczeniem. Po zakończeniu kursu przestrzeń publiczna, ma zmienić swój charakter dla osoby, która ten kurs ukończyła. Otwarcie percepcji 



na możliwość zamieszczania komunikatów reklamowych w formach i miejscach, które dotychczas wydawały się po prostu zwykłą przestrzenią, to przydatna 

umiejętność miękka, która jest niezwykle przydatna w pracy przy projektowaniu komunikacji. Zarówno dla klienta indywidualnego jak i korporacyjnego. 

 

 

 

III licencjat – komunikacja wizerunkowa (public relations) 

Zajęcia opcyjnie – Blok A 

PR produktowy 

21-KW-Z1-E5-PR- 

dr Michał Grala 

 

Creative writing 

21-KW-Z1-E5-PR- 

mgr Rita Włodarczyk 

 

PR produktowy 

Na zajęciach zajmiemy się sprawdzeniem tego jak zrobić dobry PR produktom. Zaczniemy od przeglądu okoliczności w jakich działają firmy i określimy jakie 

to ma znaczenie przy kreowaniu kampanii. Spróbujemy przebrnąć od klasycznych narzędzi marketingu do patrzenia na zagadnienie ze strony design thinking. 

Interesować nas będzie wszystko, od elementów makroekonomii, po socjologiczny opis użytkownika skończywszy na designie + pójdziemy na wycieczkę 

(tego argumenty nie można lekceważyć!)   

Creative writing 

Zajęcia mające na celu pobudzanie kreatywności pisarskiej oraz tłumaczące podstawowe pojęcia związane z kształtowaniem wypowiedzi językowej. Doskonalenie 

umiejętności redagowania tekstu, wdrażanie do świadomego używania języka w różnych sytuacjach komunikacyjnych, znajomość stylów funkcjonalnych współczesnej 

polszczyzny, rozbudzanie zainteresowań literackich i artystycznych, wpływanie na własną ekspresję pisarską studenta. 

 

  



 

 

 

 

 

Zajęcia opcyjnie – Blok B 

Wizerunek osób publicznych 

21-KW-Z1-E5-PR- 

mgr Filip Mecner 

Strategia promocji 

21-KW-Z1-E5-PR- 

mgr Kaja Wójcik 

Kreowanie wizerunku artysty/Wizerunek osób to zajęcia, podczas których studenci będą mieli możliwość zapoznania się ze wszystkimi najważniejszymi elementami strategii 

tworzenia marki/wizerunku osób znanych publicznie: aktorów, ludzi ze świata muzyki, kultury i sztuki. 

 

Zajęcia będą miały charakter warsztatowy i praktyczny. 

 

Poruszymy takie zagadnienia jak: 

- metody analizy wyjściowej wizerunku (badania, analiza SWOT, analiza mediów i social mediów) 

- zarządzanie wizerunkiem w kryzysie 

- tworzenie wizerunku w social mediach (Instargram, Facebook, Linkedin i inne) 

- komercjalizacja i sprzedaż wizerunku 

 

Podczas zajęć studenci poznają także pracy menedżera osób znanych, dopowiedzą sie jakie umiejętności i kompetencje są niezbędne do wykonywania tego zawodu. Naucza 

się wykorzystywać narzędzia z zakresu PR, marketingu, psychologii do tworzenia i kreowania artysty. 

 

Strategia promocji  – charakterystyka przedmiotu  

 

Na zajęciach zajmiemy się problematyką tworzenia strategii promocji zarówno z perspektywy teoretycznej (komunikacji, ekonomii, zarządzania) jak i w 

znacznym stopniu praktycznej. Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najważniejszymi narzędziami wykorzystywanymi w procesie planowania polityki 

promocji, podsumowanie dostępnych środków oraz rozwijanie umiejętności projektowania podczas różnorodnych ćwiczeń indywidualnych i grupowych. 

Wskazana zostanie droga planowania promocji w oparciu o przykładowe techniki badań marketingowych, analizę runku, cele i wartości organizacji.  
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PR finansowy 

Dobre imię to dla instytucji finansowej bezcenna wartość. A to stanowi dobry prognostyk dla PR-owców – zawsze znajdą tam pracę. 

Z jednej strony banki czy ubezpieczyciele to instytucje masowe, z drugiej – wyspecjalizowane, z dość trudnymi i nudnymi usługami oraz silną kontrolą 

ustawodawcy. Jak robić tam PR? Zwłaszcza dzisiaj, w sytuacji ciągłej zmiany, polaryzacji społecznych i rosnących oczekiwań? Jak budować wizerunek firmy 

stabilnej i bezpiecznej, a do tego ciekawej, przyjaznej i bliskiej odbiorcy? 

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z praktycznymi aspektami pracy PR-owca w organizacji finansowej. Na zajęciach wyjaśnimy, jak wygląda 

specyfika tej branży, jak budować relacje i z kim (bo nie tylko z mediami), jaka jest rola komunikacji wewnętrznej i jak mądrze zarządzać kryzysami, zachowując 

zimną krew. Poruszymy zagadnienia z takich obszarów jak: EB, media relations, community relations, PR korporacyjny czy crisis management. Zajęcia będą miały 

charakter praktyczny z wykorzystaniem case study, warsztatów i symulacji. 

 

 

 

Influencer marketing jest z roku na rok coraz szybciej rosnącą dziedziną w ramach działań brandingowych i PR-owych, z powodu czego coraz więcej agencji podejmuje 

aktywność w tym obszarze. Zajęcia mają charakter praktyczny i składają się dwóch bloków: Warsztat pracy twórcy internetowego i współpraca z twórcami od strony 

marek/agencji. Celem  pierwszej części zajęć jest wyposażenie studentów w kompetencje i wiedzę z zakresu tworzenia treści w Internecie, druga zaś przybliża kulisy pracy z 

twórcami w ramach kampanii reklamowych. Udział w  zajęciach pozwala zrozumieć specyfikę influencer marketingu, jego umiejscowienie w systemie działań 

promocyjnych, jak również zapoznać się z przykładami dobrych praktyk.W ramach zajęć studentki i studenci zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu m.in.: 



 

- narzędzi pracy twórcy 

- brandingu bloga / kanału na YT / personal brandingu 

- strategii tworzenia treści w Internecie  

- seo copywritingu 

- social mediów 

- growth hackingu 

- sposobów zarabiania na treściach w Internecie 

- metod pracy z influencerami 

- rodzajami kampanii promocyjnych 

- mierzenia efektów kampanii influencer marketingu 

 

Metody i kryteria oceniania: 

- obecność 

- aktywność na zajęciach 

- projekt zaliczeniowy 

  

 

Zajęcia opcyjnie – Blok D 
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mgr Zuzanna Gałuszka 

 

Niestandardowa komunikacja marketingowa  

 

Zmiany w postawach społecznych, technikach komunikowania i inne globalne trendy powodują „stępianie się” tradycyjnych form komunikowania i zmuszają 

do poszukiwania nowych – skuteczniejszych. Zajęcia mają na celu zapoznanie słuchaczy z różnymi formami  

i możliwościami tworzenia i projektowania niestandardowych komunikatów i kampanii,  

a także rozwinięcie u studentów kierunku myślenia o komunikowaniu z interesariuszami  

w sposób dostosowany z jednej strony do celów organizacji, ale z drugiej do charakteru, stylu życia, możliwości percepcyjnych odbiorców komunikatów, a 

nawet ich zaskakiwania  



i zmuszania do wyjścia poza sferę komfortu. Podczas ćwiczeń będziemy się skupiać na innych niż schematyczne i stosowane na co dzień formy i styl 

komunikowania do otoczenia, zwracając uwagę na to co może zaskoczyć, przykuć uwagę, zapewnić wiarygodność komunikatu  

i zwiększyć zapamiętywalność nadawcy. Ćwiczenia -zarówno aktywność własna grup podczas zajęć jak też analiza przypadków na podstawie prezentacji 

studentów, mają za zadanie pobudzenie ich kreatywności w zakresie konstruowania niestandardowych form reklamy, PR czy promocji, ale też 

uświadomienie studentom, że pod nietypowymi wydarzeniami, konstrukcją komunikatu czy niecodzienną formą, nadal znajdują się cele, precyzyjna analiza 

targetu oraz przemyślany scenariusz i zaplanowane możliwości ewaluacji. 

 

Podczas analizy przypadków będziemy zajmować się takimi formami jak guerilla marketing, ambush marketing, komunikaty podprogowe, reklama 

kontrowersyjna, event marketing, ambient media, advergaming i inne. Podczas zajęć studenci w grupach będą też projektować takie formy dla własnych 

firm utworzonych na potrzeby zajęć. 

 

Przedmiot:   Marki luksusowe     

Celem przedmiotu będzie przybliżenie studentom wiedzy na temat segmentu marek luksusowych oraz względności pojęcia luksusu. Akcenty 
położone będą zarówno na perspektywę społeczną (jaka jest geneza luksusu, jak zmieniają się style życia, a tym samym znaczenie luksusu), jak i 
komunikacyjną (jakie narzędzia są przydatne w kontekście projektowania marki luksusowej oraz jakie tendencje możemy obecnie 
zaobserwować w tym segmencie). Dzięki analizie case study oraz zadaniu projektowemu, studenci będą mogli rozwinąć kompetencje 
analityczne i strategiczne.  
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Marki zaangażowane społecznie 
Przedmiot ma na celu przybliżyć tematykę społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) oraz jej wpływu na wizerunek marki. Popatrzymy na 

definicje i historię tej koncepcji, poznamy też standardowe obszary i formy takich działań. Przede wszystkim będziemy bazować na praktyce i 

analizować przykłady, by na koniec zaproponować własne koncepcje. Serdecznie zapraszam. 

 
 
 
Branding w wybranych obszarach specyficznych i trudnych. 
 
Czy można mówić o brandingu w branżach trudnych? Czym to się różni od Public Relations? Czy producent tytoniu lub firma windykacyjna 
może pozycjonować się na silną, profesjonalną markę, która oferuje najlepsze produkty na rynku? Jak ważne jest podejście projektowe do 
działań brandingowych oraz proces PDCA w naszych działaniach? Dlaczego warto działać w różnych niezależnych kanałach komunikacji? 
Podczas zajęć, na których będziemy pracować nad studium przypadków, postaram się odpowiedzieć na te pytania łącząc działania 
brandingowe z aktywnościami Public Relations. Zapraszam do rozwiązywania przypadków wybranych marek i autorskich pomysłów.  
Przedmiot: Employer branding     
 
Na zajęciach z employer brandingu: 
- omówimy dobre przykłady strategii employer brandingowych (dalej: EB) polskich i zagranicznych firm i organizacji, 
- w praktyce – na podstawie reasearchu i mini-badań – zrekonstruujemy wizerunek wybranych marek w zakresie EB, 
- powiemy o celach EB oraz sposobach pomiaru skuteczności działań z tego obszaru, 
- na podstawie wyników badań dotyczących potrzeb, motywacji oraz oczekiwań pracowników (i pracodawców) z różnych obszarów rynku, 
zaprojektujemy mini-strategię działań EB skierowaną do wewnątrz i na zewnątrz organizacji, 
- omówimy kilkanaście najlepszych kampanii EB – zrekonstruujemy kontekst, krytyczne czynniki sukcesu, komunikację (w tym działania z 
obszaru marketingu, reklamy i PR) oraz efekty tych działań, 
- powiemy o współdziałaniu EB-owców z HR-owcami, właścicielami rekrutacji oraz managementem, 



- powiemy o roli komunikacji wewnętrznej oraz omówimy sposoby budowania autentycznego zaangażowania pracowników w markę i wartości 
organizacji/ firmy. 
Przedmiot:   Innowacyjny start-up w biznesie     
Zajęcia mają wymiar teoretyczno-praktyczny. Studenci zapoznają się z podstawowymi pojęciami związanymi ze światem startupów , poznają ich 
globalną historię i kondycję rynku startupowego w Polsce. Zostaną zaznajomieni z rodzimym ekosystemem starupowym, strukturą finansowania 
biznesów o takim profilu i zasadami ich prowadzenia (z wykorzystaniem zewnętrznych środków lub bez nich). Zajęcia będą bazować na wielu 
różnorodnych case-studies ze zróżnicowanych branż (m.in. Medtech, FinTech, Marketplace, SaaS, IoT, AI, AdTech). W części praktycznej studenci 
będą mieli za zadanie stworzyć własną koncepcję startupu i obronić ją podczas konfrontacji z potencjalnym inwestorem. 
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Marketing w praktyce 

Praktyczne wprowadzenie do kluczowych zagadnień i narzędzi marketingowych, umożliwiających stworzenie skutecznych, holistycznych strategii 

komunikacji, skupionych na realizacji konkretnych celów wizerunkowych i biznesowych marek i produktów. " 

Przedmiot:  Social media w kreowaniu wizerunku    21-KW-S2-E3-B-SMKW 

Tematem przewodnim przedmiotu social media w kreowaniu wizerunku będzie wykorzystanie mediów społecznościowych do tworzenia 

strategii komunikacyjnych marek. W trakcie kursu studenci poznają podstawowe zasady tworzenia strategii social media oraz wykorzystywania 

narzędzi i taktyk narracyjnych dostosowanych do specyfiki poszczególnych kanałów, by skutecznie i w przemyślany sposób zaprojektować 

działania wpływające na wizerunek. Przedmiot poruszy też temat tworzenia ekosystemów social mediowych, doboru formatów oraz ich 

dystrybucji mediowej pod konkretny cel. 



 

Analiza rynku 
 

Podczas zajęć skupimy się na trzech perspektywach analizy rynku. W pierwszej kolejności interesować będzie nas kwestia pozycjonowania w odniesieniu do konkretnych 

grup, plemion i typów odbiorców. Pod uwagę weźmiemy powody wyborów dokonywanych przez klientów, ich zewnętrzne motywacje oraz potrzeby i wynikający z tego styl 

życia. Po drugie, skupimy się na badaniu użytkowników już istniejących propozycji rynkowych, zastanawiając się, jak możemy dowiedzieć się jak najwięcej o ich satysfakcji 

i ogólnym światopoglądzie w odniesieniu do marek i oferowanych przez nie wartości. Trzecim z interesujących nas aspektów będzie perspektywa samych brandów, które 

postaramy się przeanalizować i opisać. W skrócie, chodzić będzie nam o ogólną charakterystykę rynku, uwzględnienie świata przeżyć odbiorcy oraz tego, w jaki sposób 

poszczególne marki odnoszą się do tych kwestii. 

 

 

 

Problematyka zajęć z antropologii komunikacji i mediów:   

 

Proponuję wspólne przewartościowanie niektórych spośród kategorii powszechnie obowiązujących w naukach o komunikacji i mediach, 

poczynając od samego pojęcia komunikacji. Razem z Państwem chcę poszukiwać w różnego rodzaju przekazach medialnych (poczynając od filmu, 

poprzez teksty malarskie i literackie, aż po nagrania wystąpień publicznych) powtarzających się przez wieki scenariuszy kultury. Szczególnie 

uważnie będziemy się przyglądać fazom granicznym kultury i i jej bohaterom, zazwyczaj pomijanym w refleksji medioznawczej. 

Czyli m. in.  

- grom które prowadzą do nieba bądź piekła 

- anamorfozom skrywającym tajemnicę 
- tricksterom i tricksterkom polityki   
- współczesnym wizerunkom nadwrażliwców 
- odradzającej się profesji douli przeprowadzającej ku śmierci.  

A także: 

- medialnym imaginariom kultury strachu 

- medialnym scenariuszom w kulturze koronawirusa 

- ciału-stygmatowi, ciału-znakowi, ciału-modlitwie i ciałopozytywności.  

 



II magisterski  - komunikacja wizerunkowa (communication design) 
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Trener kompetencji komunikacyjnych 
 

Trening dla trenerów, rozwija umiejętności prowadzenia warsztatów komunikacyjnych w organizacjach. Na zajęciach poznasz, najczęściej 

stosowany w firmach, system projektowania i prowadzenia szkoleń. Praktycznie nauczysz się diagnozowania potrzeb rozwojowych i 

projektowania dopasowanych do nich szkoleń, będziesz miał/a okazję do przetrenowania umiejętności prowadzenia grupy szkoleniowej.  

Po zajęciach będziesz wiedział/a jak zaprojektować profesjonalny, dopasowany do potrzeb organizacji program szkolenia, rozwiniesz 

umiejętności prowadzenia grupy szkoleniowej, angażowania uczestników i dbania o cele treningowe. Dowiesz się czy praca trenera Ci 

odpowiada.    

Forma zajęć jest bardzo praktyczna i interaktywna, obejmuje opracowanie konspektu sesji, przeprowadzenie etiudy trenerskiej, pracę z grupą, 

nagrania video i feedback. 

Zajęcia przygotowują do pracy trenera komunikacji, szkoleniowca, partnera biznesu, specjalisty w działach komunikacji, HR. Uczą współpracy ze 

sponsorami projektów rozwojowych, pracownikami, zewnętrznymi dostawcami usług rozwojowych i komunikacyjnych. 

 

 

 

 

 



Content design to projektowanie semantycznej (za)wartości projektu. Chodzi tutaj o wypracowywanie treści, i opracowywanie tego, w jaki sposób (np. 

jakimi słowami) można te treści wyrazić. A eksperymentowanie w tej materii – tj. ujmowanie danych treści na różne sposoby (np. różnymi słowami) – to 

główny punkt programu warsztatowego wymiaru content design. W dodatku z myślą o merytorycznej warstwie tego przedmiotu zakłada się uwrażliwienie 

na aspekty estetyczne (za)projektowanych treści. A takie uwrażliwianie zachodzić ma za sprawą wykładania na temat problematyki dotyczącej tego, że 

projektowanie treści w określonej estetyce to ni mniej, ni więcej jak tylko oferowanie jakichś treści w estetyce nadającej tym treściom taki a nie inny 

wydźwięk. Wykładowo-ćwiczeniowa realizacja przedmiotowych zajęć jest zaś o tyle adekwatna, że content design to z jednej strony obszerne know-how, a z 

drugiej – szerokie pole do popisu dla projektantów. 
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Kampanie reklamowe. 

Tematem zajęć jest szeroko rozumiana reklama, a także procesy jej towarzyszące. 

Celem przedmiotu jest przyswojenie wiedzy teoretycznej oraz poznanie metod i 

narzędzi przydatnych w praktyce projektowania reklam. Zajęcia mają charakter 

warsztatowy – studenci będą wykonywać wiele ćwiczeń i zadań, zarówno 

grupowych, jak i indywidualnych. Zajęcia zostały przygotowane w taki sposób, aby 

studenci mogli korzystać z uzyskanej na przestrzeni lat wiedzy, rozwijając ją o nowe 

zagadnienia i umiejętności.  

Analiza danych. 

Głównym celem zajęć będzie poznanie zasad projektowania i realizacji wieloaspektowych i wielopoziomowych analiz danych ilościowych, z 

wykorzystaniem narzędzi do analiz stricte statystycznych, jak również wizualnej analizy danych. 



 

 


