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I rok – studia licencjackie dziennikarstwo audiowizualne 

Zajęcia opcyjnie – Blok A 

Misja zawodu dziennikarza 

 

red. Tomasz Patora 
 

Wprowadzenie do 

dziennikarstwa muzycznego 

 
Mgr Kacper Kocur 

 

 
Misja zawodu dziennikarza  

Dziennikarstwo to jeden z niewielu zawodów, który nie polega na „sprzedaży”. Więcej: jeśli traktować dziennikarstwo – gazetę, telewizję, radio – jako produkt i myśleć o 

dziennikarskich materiałach w takich kategoriach, oznacza to w istocie koniec prawdziwego dziennikarstwa. Na proponowanych Państwu zajęciach zajmiemy się m.in. 

analizą materiałów dziennikarskich (różnych gatunków), które można określić jako materiały „misyjne” ; takich, które w możliwie dobitny sposób wypełniają tę funkcję 

naszego zawodu, którą zwykło się określać mianem „czwartej władzy”. Obserwatora i kontrolera, który wbrew władzy, grupom wpływów, a czasem także… typowemu 

czytelnikowi, widzowi i słuchaczowi odkrywa prawdziwy świat. 

 

Wprowadzenie do dziennikarstwa muzycznego 

Zajęcia zakładają omówienie charakterystyki pracy dziennikarza muzycznego z uwzględnieniem narzędzi, jakimi dysponuje w zakresie pracy redakcyjnej i terenowej. 

Będziemy analizowali gatunki związane z muzyczną gałęzią dziennikarstwa, zajmiemy się również tematem coraz popularniejszych podcastów oraz aplikacji muzycznych. 

Studenci oprócz przygotowania warsztatowego, uzyskają przestrzeń do dyskusji o muzyce. 

 

 

 

 

 



Zajęcia opcyjnie – Blok B 

Język TV 
 

dr Adam Szynol 

 

Media audiowizualne 
krytyka 

 

prof. Arkadiusz Lewicki 
 

 

Język TV  

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów ze specyfiką pracy dziennikarza telewizyjnego, a także współpracy między operatorem i dziennikarzem. Przedmiot obejmuje 

ponadto zagadnienia dotyczące procesu powstawania telewizyjnego materiału dziennikarskiego i znaczenia poszczególnych jego części takich, jak: lid, tekst lektorski czy 

stand up. 

Media audiowizualne - krytyka 

Każde zajęcia składały się będą z dwóch części, pierwsza będzie miała charakter teoretyczny, druga – praktyczny, polegający na tworzeniu różnorodnego typu wypowiedzi 

krytycznych związanych z mediami audiowizualnymi różnych okresów i prądów. Studenci tworzą, samodzielnie bądź w grupach, teksty, filmy, nagrania audio lub wideo, 

które na kolejnych zajęciach są przez nich prezentowane, oceniane i poprawiane. Tworzenie poszczególnych wypowiedzi poprzedzone jest teoretycznym wprowadzeniem 

dotyczącym formy i treści komunikatu. 

 

III rok – studia licencjackie  sp. dziennikarstwo radiowo-telewizyjne 

Zajęcia opcyjnie blok A 

Scenopisarstwo 

 
Dr Dawid Szkoła 

Socjologia(pop)kultury 

 
Dr Dawid Głownia 

 

Scenopisarstwo 

Przedmiot ma za cel zapoznanie studentów z budową klasycznego scenariusza i warsztatem scenarzysty, co umożliwi im stworzenie własnej świadomości scenopisarskiej. 

Studenci powinni po zajęciach potrafić stworzyć scenariusz filmu krótkometrażowego lub reklamowego (promocyjnego). Do ich umiejętności będzie również należeć 



umiejętność tworzenia dobrze napisanych poszczególnych scen powyższych filmów. Studenci zapoznają się z trzyaktową strukturą scenariusza, tworzeniem dialogów, 

projektowaniem scen, co pozwoli im również posiadać podstawy pisania scenariuszy fabularnych 

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. 

 

Zajęcia opcyjnie blok B 

 

Creative writing 
 

mgr Rita Włodarczyk 

 
 

 

 
Mediatyzacja życia 

społecznego 

 
mgr Mateusz Komander 

 

 
 

 

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 C 

Film dokumentalny 

 

dr Agnieszka Zwiefka-
Chwałek 

Warsztat video marketingu 
 

mgr Janusz Pieroszek 

 

Film dokumentalny. 

W trakcie zajęć studenci poznają rozmaite tendencje i nurty kina dokumentalnego, które w ostatnich latach przeżywa prawdziwy rozkwit. Od filmów stricte obserwacyjnych 

(metoda "cierpliwego oka", cinema verite) po bardziej eksperymentalne formy z pogranicza fabuły a nawet animacji. W trakcie semestru będziemy analizować filmy 

czołowych dokumentalistów - zarówno polskich, jak i światowych - a na zakończenie  studenci napiszą projekt własnego filmu dokumentalnego. 

 

Warsztat video marketingu - warsztat na którym studenci poznają praktyczne podstawy video marketingu. Jakie są etapy produkcji filmowej? Jak naprawdę wygląda praca na 

planie? Czym jest ekspozycja? Jak kadrować ujęcia? Co jest najważniejsze podczas tworzenia scenariusza? Jakie są rodzaje planów filmowych? Jakie są najważniejsze zasady 

montażu filmowego? Jak wykorzystać wideo w content marketingu i personal brandingu? Jak tworzyć proste animacje przy użyciu darmowych narzędzi? Odpowiedź na te i 

wiele innych pytań związanych ze światem filmu i marketingu - podczas warsztatów. 

 

 

 

 

 

 

 

 



I rok studia licencjackie komunikacja wizerunkowa (sp. branding) 

Zajęcia opcyjnie – Blok A 

Infuencer marketing 

 

mgr Dawid Tymiński 

Rynek desingu w krajach Europy Wschodniej 

 

mgr Andrei Turko 

Metody pracy z klientem 

 

dr Zbigniew Chmielewski 

Projektowanie marki 

 

mgr Maciej Wróbel 

Design opakowań 

 

Prof. Łukasz Kliś 

 

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 przećwiczymy projektowanie wizerunku i tożsamości marki; diagnostykę marki; tworzenie jej misji, 

wizji i osobowości, USP, ESP; ustalanie grupy docelowej i jej insightu i zastanowimy się, z jakich narzędzi 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? Brandbook / podręcznik marki / prezentacja, a w ich środku pełna strategia skutecznej marki. Idealny dodatek do portfolio i świadectwo wysiłku 

włożonego we własny rozwój. 

 

Design opakowań 

 

Podczas zajęć studenci zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami z zakresu projektowania graficznego: kompozycja, synteza kształtu, barwa, liternictwo i typografia), a 

następnie opracowują autorski projekt wybranego opakowania: od projektu wstępnego do makiety lub wizualizacji. 

Konieczna znajomość programów graficznych (Adobe) na poziomie (co najmniej) podstawowym. 

Należy zaopatrzyć się w szkicowniki, bliki techniczne, ołówki z szeregu B, cienkopisy, flamastry (np. akrylowe), pędzle, farby (plakatowe, akryle) 

 



 

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 

 

 

Rynek designu w krajach Europy wschodniej 

Zajęcia te proponuję rozpatrzeć w kategorii przestrzeni do poznania alternatywnego mainstream’owemu rynkowi designu, skierowanemu jednoznacznie w kierunku 

zachodnim.  

Ich celem jest przedstawienie słuchaczom odmiennej tradycji projektowej, niosącej zarazem informację o najbardziej wybitnych projektantach / agencjach państw Europy 

Wschodniej. Podczas zajęć tych przyjrzymy się bliżej działalności współczesnych projektantów takich jak: Artemy Lebedev, Demna Gvasalia oraz Hakobo. W ramach 

aktywności przewiduję także pracę własną dla słuchaczy, polegającą na wyszukiwaniu inspiracji designerskich w obrębie omawianego na zajęciach kraju. Mam nadzieję, że 

uzyskana na tych zajęciach wiedza, nie raz przyda się podczas wyboru inspiracji do kolejnych Państwa projektów. 

 

 

 

 

 



 

 

Metody pracy z klientem 

 

Współpraca agencji komunikacji marketingowej z klientem opiera się na merytorycznej ofercie ale nie mniej ważne jest umiejętne budowanie tych relacji, 

znajomość form na jakich opiera się proces obsługi klienta, umiejętność przygotowania dokumentów dla zleceniodawcy. W procesie współpracy z klientami nie 

bez znaczenia są takie kompetencje jak umiejętność negocjowania, czy znajomość biznesowego savoir-vivre, czyli zasad zachowania w sytuacjach zawodowych, 

które pozwala unikać niepowodzeń i pomaga w osiąganiu sukcesu. 

 

Podczas zajęć studenci pracując w grupach i indywidualnie będą przygotowywać różnego rodzaju dokumenty pisma, akcydensy oraz projekty innego typu 

stosowane na co dzień w relacji organizacja – klient. Na podstawie prezentacji grup, prowadzona będzie dyskusja i analiza przypadków dotyczących różnych 

aspektów współpracy agencji z jej zleceniodawcą. 

   

Celem przedmiotu jest nabycie wiedzy w zakresie budowania relacji organizacja-klient w oparciu o zasadę win-win, a także wypracowanie umiejętności 

prowadzenia dialogu z wykorzystaniem wiedzy o komunikowaniu, a w szczególności aktywnego słuchania i efektywnej komunikacji werbalnej i niewerbalnej. 

Nabycie praktycznej umiejętności zastosowania postawy asertywnej oraz rozwiązywania konfliktów z poszanowaniem interesów firmy i klienta. Przyswojenie 

umiejętności  

i nawyków związanych z właściwym reprezentowaniem organizacji wobec klientów. Nabycie umiejętności przygotowania dokumentów kierowanych do klientów: 

odpowiedź na zapytanie ofertowe, oferta własna, budżet, harmonogram. Praktyczne przećwiczenie prezentacji oferty, raportowania, zapoznanie studentów z 

technikami negocjacji, a także podstawami biznesowego savoir-vivre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zajęcia opcyjnie – Blok B 

Analiza zawartości mediów 

 

dr Paweł Baranowski 

Analiza przekazu audiowizualnego 

 

dr Wojciech Sitek 

Publiczność mediów 

 

mgr Hanna Kowlska 

Socjologia 

(pop)kultury 

 

dr Dawid Głownia 

Sztuka obrazu filmowego 

 

mgr Iga Pękala 

 

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. 

 

ANALIZA ZAWARTOŚCI – warsztat 

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 obejmie 

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. 

 

 

 

 

 



Publiczność mediów 

 

Podczas zajęć będą realizowane następujące treści programowe: 

 

1. Definicja publiczności. Odbiorca w komunikacji masowej. Skopofilia. O przyjemności patrzenia. Kobieta jako obraz, mężczyzna jako władca spojrzenia. 

Teoria Laury Mulvey. 

2. Historia i metody badań nad widownią filmową. Aktywna publiczność. Oglądanie, relacje społeczne i doświadczenie kina w Indiach. 

3. Historia recepcji amerykańskiego filmu. George Gallup i badanie publiczności w Hollywood. Kino gatunkowe. 

4. Kino dokumentalne i mockumentalne;  

5. Najpopularniejsze seriale telewizyjne; 

6. Publiczność reklamy. Fenomen youtuberów. 

 

Na każde zajęcia student w grupie dwuosobowej przygotowuje krótką prezentację na uzgodniony z prowadzącym temat, zgodny z treścią sylabusa. Na zaliczenie 

przedmiotu składa się ocena z prezentacji, aktywność na zajęciach i obecność.  

 
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. 

 

Sztuka obrazu filmowego 

Zajęcia mają na celu poznanie zjawisk filmowych – szczególnie tych kładących nacisk na obraziformę filmową. Pojawią się wątki teoretyczne i historyczne, jak analiza dzieł 

Klasycznego KinaHollywood czy Ekspresjonizmu Niemieckiego, a także wchodzące w zakres kina awangardowego –jak filmowe eksperymenty i video-art. Kolejnym 

aspektem będzie styl filmowy i środki filmowegowyrazu, a także kino autorskie – analizowane zarówno w perspektywie dzieł pełnometrażowych,jak i wideoklipów, filmów 

krótkometrażowych czy reklam.Spotkania będą miały charakter warsztatowy – podstawową formą pracy będzie wspólna analizamateriałów filmowych oraz dyskusja na 

podstawie wątków teoretyczno- i historyczno-filmowych. Warunki zaliczenia: warunkiem uzyskania zaliczenia jest obecność na zajęciach, aktywność orazprezentacja na 

temat łączący zainteresowania studenta z teorią lub historią filmu albo osadzonawperspektywie reklam i marek.Zapraszam wszystkich zainteresowanych filmem – szczególnie 

jego aspektami stylistycznymi,formalnymi i autorskimi. 

 

 



I rok studia licencjackie komunikacja wizerunkowa (sp. communication design) 

 

Zajęcia opcyjnie – Blok A 
 

Corporate identity 

 

dr Katarzyna Płoszaj 

 

Layout i kompozycja 

 

mgr Magdalena Walkowiak 

 

corporate identity  

Corporate identity jest złożonym procesem składającym się z wielu powiązanych z sobą elementów (takich jak corporate design, corporate communication, corporate 

behaviour oraz public relations). Omówienie CI wymaga zatem kompleksowego podejścia do problematyki z tym związanej — szczególnie w kontekście kształtowania 

spójnego wizerunku organizacji. W tej materii zaś newralgiczne jest rozpatrywanie marki pod kątem stojącego za nią kapitału (koncepcyjnego/ image’owego/ finansowego), a 

budowanie takiego kapitału to podstawa corporate identity.  

Layout i kompozycja  
 

Zajęcia w formie wykładu połączonego z warsztatem projektowania graficznego. Student zdobędzie wiedzę o charakterystycznych cechach layoutu i najważniejszych 

elementach, jakie trzeba wziąć pod uwagę przy jego tworzeniu. Są to m.in. podział i układ strony, proporcje, siatka, zastosowanie kroju pisma, interlinii, kolor, tekstura i 

wiele innych.  Na zajęciach omówiony zostanie layout zarówno w ujęciu historycznym, jak i w rozumieniu współczesnym, jak zmienia się jednak jego oblicze, forma i 

możliwości stosowania w projektowaniu graficznym. W ramach praktyki studenci będą tworzyć twórcze realizacje z zastosowaniem programie Adobe InDesign i Adobe 

Illustrator.  (W przypadku zajęć realizowanych on-line, studenci korzystają z darmowych programów: Adobe Xd oraz Inkscape). 

 

 

 

 

 

 



Zajęcia opcyjnie – Blok B 

Design tożsamości 

 

dr Katarzyna Płoszaj 

Typografia 

 

mgr Magdalena Walkowiak 

 

design tożsamości  

Design tożsamości to przedmiot, w ramach którego uwaga poświęcona zostaje kształtowaniu wizerunku organizacji. W tej materii kluczowe jest poruszenie kwestii z jednej 

strony wizerunkowych, a z drugiej autowizerunkowych i tożsamościowych. Problematyka z tym związana jest zaś o tyle kompleksowa, że marka (np. Apple) to nie tyle 

określony znak (np. na kształt jabłka), ile kapitał (koncepcyjny/ image’owy/ finansowy), który za nią stoi. U podstaw przedmiotowych zajęć leży zatem refleksyjne podejście 

do budowania marki oraz dbanie o jej image. 

Typografia 

Na zajęciach studenci poznają podstawowe zasady tworzenia publikacji. Uczestnicy kursu zostaną zapoznani z krótką historią typografii. Wprowadzone zostaną także 

podstawowe zasady kompozycji i estetyki projektu tekstowego. W obszarze teoretycznym omówieniu będą podlegać najważniejsze pojęcia terminologii typograficznej (m.in.: 

kerning metryczny, szarość optyczna tekstu, kontrast, tracking, interlinia, cyfry nautyczne itd.). W ramach praktyki studenci będą tworzyć twórcze realizacje z zastosowaniem 

programie Adobe InDesign i Adobe Illustrator. (W przypadku zajęć realizowanych on-line, studenci korzystają z darmowych programów: Adobe Xd oraz Inkscape). 
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Infuencer marketing 

 

mgr Dawid Tymiński 

 

Reaserching i analiza rynku 

 

mgr Anna Skibińska 

 
 
Researching i analiza rynku  

Czy z pomocą Internetu można zrozumieć rynek? W sytuacji, gdy zewsząd otacza nas mnóstwo danych, (fake) newsów oraz informacji tworzonych przez boty, coraz 

cenniejsza staje się wiedza dotycząca procesu researchingu oraz praktyczne umiejętności weryfikowania, falsyfikowania i selekcjonowania informacji na temat rynku.  

 

Podczas zajęć wspólnie zastanowimy się, jak sprawić, aby nasze analizy przynosiły efekt w postaci trafnych i rzetelnych wyników. 

 

W tym celu, krok po kroku, przetestujemy różne rodzaje badań ilościowych i jakościowych oraz rozmaite źródła. Wejdziemy w głąb informacyjnego szumu. Weźmiemy pod 

lupę branże, produkty, marki oraz klientów. Spróbujemy wypracować narzędzia i techniki, które pomogą nam poruszać się w natłoku danych, a na koniec stworzymy 

uniwersalną receptę na sukces dla analityka rynku. 

 

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 B 

 

Analiza przekazu audiowizualnego 

 

dr Wojciech Sitek 

 

PR miast i regionów 

 

mgr Zofia Nauka 

 

 

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. 

 

 

 



PR miast i regionów 

Celem przedmiotu będzie analiza sytuacji komunikacyjnej miast i regionów w Polsce. W ramach zajęć studenci poznają działaniom promocyjno-wizerunkowo polskich miast. 

Ponad to poznamy trendy w branży Public Relations na przykładzie aktualnych działań i wydarzeń. Docelowo zajęcia, mające charakter warsztatowo-praktyczny, przygotują 

słuchaczy do tworzenia własnych strategii komunikacyjnych PR. Studenci zyskają wiedzę i umiejętności, które pomogą im w realizacji kampanii miast i regionów w 

przyszłości. 
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Branding kulturowy 

 

mgr Kaja Wójcik 

 

Niestandardowe metody badań 

 

dr Patrycja Rozbicka 

 

Planowanie mediów 

 

mgr Zofia Nauka 

 

Analiza przekazów wizualnych 

 

mgr Klaudia  Pawlikiewicz 

 

 
 
Zajęcia branding  kulturowy mają charakter wykładowo-warsztatowy – po wstępie teoretycznym, studenci przejdą proces projektowania strategii marki w oparciu o podejście 

kulturowe. Celem zajęć jest przybliżenie studentom zasad tworzenia marek w oparciu o kody kulturowe, napięcia, mity oraz archetypy. Studenci poznają podstawy semiotyki 

komercyjnej oraz najważniejsze narzędzia analizy semiotycznej, które pozwalają lepiej rozumieć procesy kulturowe wpływające na rzeczywistość marek. Podczas kursu 

uczestnicy rozwiną kompetencje analityczne oraz projektowe. 

 

 

 

Niestandardowe techniki badań 

 

Obrazy są wszędzie. Przenikają pracę akademicką, życie codzienne, rozmowy. Są nieodłącznie splecione z indywidualną i osobistą tożsamością, sposobem opowiadania, 

stylem życia, kulturą, społecznością i społeczeństwem, podobnie jak ze sposobem definiowania historii, przestrzeni i prawdy. 

Codziennie spotykamy się lub sami używamy zapytania: czy ‘widziałeś”? Lub „stwierdzenia” „widziałem”, „oglądałem”. Nasze życie skupione jest na „patrzeniu”. 

Oglądamy świat w formie statycznych i ruchomych obraz. 

 



Planowanie mediów 

W trakcie zajęć uczestnicy poznają elementy budowania kompleksowej strategii w kampanii promocyjnej.  Kolejno zapoznają się z mechanizmami  funkcjonowania mediów, 

narzędziami w tworzeniu poszczególnych elementów kampanii, rodzajami reklam oraz ich nośnikami. Program zajęć przewiduje również zapoznanie studentów z procesami 

funkcjonującymi na rynku pracy oraz usługami związanymi z planowaniem mediów w kampaniach promocyjnych. 

 

Analiza przekazów wizualnych 

Większość informacji przesyłanych do mózgu to dane wizualne. Są one przetwarzane przez mózg dużo szybciej i skuteczniej niż tekst: ludzie pamiętają 80% z tego co widzą, 

a jedynie 20% z tego, co czytają. Właśnie dlatego na zajęciach z Analizy przekazu wizualnego będziemy wspólnie zajmować się obrazami w różnych kontekstach i 

zastosowaniach. Celem przedmiotu jest omówienie metod zbierania i analizy danych wizualnych: zarówno tych już istniejących w kulturze jak również materiałów 

wygenerowanych w trakcie badania przez badacza lub respondentów. Ćwiczenia będą opierały się w dużej mierze na zadaniach praktycznych, przewidziane są również 

zajęcia w terenie. Po kursie student zna zasady analizowania danych wizualnych, potrafi zaprojektować i przeprowadzić badania z wykorzystaniem wizualnych narzędzi 

badawczych, a także rozwija umiejętności interpretacji uzyskanych wyników, tak, aby wnioski przekuwać na strategie bądź decyzje dotyczące visual content marketingu.  

 

 
Zajęcia opcyjnie – Blok B 

PR instytucji międzykulturowych 

 

dr Aleksandra Matyja 

 

Gamifikacja 

 

dr Anna Przyborska-Borkowicz 

 

Social media 

 

mgr Szymon Sikorski 

 

Warsztat kreatywności 

 

mgr Maciej Wróbel 

 

 

 
PR instytucji multikulturowych 

 

Głównym celem kursu jest omówienie roli różnic międzykulturowych w organizacji (zarówno w komunikacji wewnętrznej, jak i zewnętrznej) oraz wykształcenie 

umiejętności stosowania tej wiedzy w praktyce. Studenci zapoznają się z najważniejszymi teoriami dotyczącymi komunikacji interkulturowej w organizacjach i wykorzystają 

je podczas różnorodnych ćwiczeń. Dokonają także analizy przykładów dobrych praktyk oraz incydentów krytycznych, zdobywając jednocześnie zdolność samodzielnego 

planowania działań komunikacyjnych w środowisku zróżnicowanym kulturowo. 

 

 

 



 

 

Social media i Social media i komunikacja internetowa 

 

Podczas zajęć z social media będziemy rozmawiać o: historii i społecznym wpływie mediów społecznościowych, rodzajach platform i ich specyfice w kontekście 

kształtowania komunikacji.  

Omówimy szczegółowo Twittera, LinkedIn, Facebooka, Instagram. Porozmawiamy o tym, jak kształtować ekosystem mediów własnych w organizacji, jak skutecznie 

tworzyć angażujące treści i jak nawiązywać relacje z influencerami.  

Zajęcia będą miały charakter praktyczny (z dość jednak dużym wsadem merytoryki).  

 

1. Brain Gym – wiesz.to – warsztaty treningu umysłowego i tworzenia scenariuszy 

Trening umysłowy jest procesem poddawania funkcji umysłowych stopniowemu doskonaleniu. Polega na rozwijaniu pamięci i kreatywności, zdolności koncentracji i 

spostrzegawczości oraz umiejętności wizualnych, przestrzennych, werbalnych i kalkulacyjnych. W oparciu o naukowe metody know-how i life long learning kształci 

kompetencje miękkie uczestników. Program zajęć zakłada przeprowadzenie badań jakościowych  potencjału dywergencyjnego, wykorzystanie gamifikacji w przestrzeniach 

komunikacyjnych interdyskursu kultury polskiej oraz strategie wysiłku umysłowego i efektywnego odpoczynku. Celowe trenowanie umysłu jest kluczową umiejętnością 

człowieka. 

Prowadząca: dr Anna Przyborska-Borkowicz założycielka platformy edukacyjnej wiesz.to specjalistka innowacyjnej edukacji i ICT 

 

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 procesu projektowego, dzięki któremu można odpowiedzieć w lepszy sposób na potrzeby klienta, konsumenta lub partnera 

biznesowego. 

W tym założeniu warsztat kreatywności będzie przestrzenią lepszego 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. 
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mgr Agnieszka Zawadzka 

 

Wystąpienia przed kamerą 

 

mgr Ewa Wrona 

 

 

Użyteczne interfejsy 

W trakcie zajęć uczestnik pozna podstawy UI, terminy z dziedziny HCI (interakcja człowiek-komputer), proste triki pozwalające na kierowanie uwagą użytkownika, ogólne 

zasady użyteczności i projektowania interakcji w oparciu o liczne przykłady dobrych i złych praktyk. Nauczy się projektować aplikacje oraz użyteczne formularze wraz z 

walidacją, jak również przeprowadzać audyt ekspercki z użyciem różnych metod analizy (m.in. w oparciu o heurystyki). Podczas ćwiczeń student będzie również 



weryfikować rozwiązania w oparciu o obserwacje interakcji użytkowników z produktem, aby móc samodzielnie podejmować decyzje dotyczące użyteczności interfejsów i 

zadbać o użyteczność projektów graficznych. Zajęcia mają charakter praktyczny. 

Wystąpienia przed kamerą 

Na zajęciach zostaną zaprezentowane podstawowe zasady wystąpień przez kamerą. Studenci poznają różne rodzaje wystąpień, dowiedzą się jak tworzyć materiały oraz jak się 

do nich przygotować. Ponadto wykształcą oraz rozwiną swoje umiejętności w zakresie wystąpień przed kamerą. Przede wszystkim zajęcia skupią się na rozwijaniu takich 

umiejętności jak: występowanie przed kamerą, precyzyjne wyrażanie myśli, budowanie zrozumiałego przekazu, emisja głosu oraz dykcja i artykulacja, świadome używanie 

języka jako jednego z narzędzi komunikacji oraz radzenie sobie ze stresem. Dodatkowo, studenci poznają tajniki pracy przed kamerą. Na zajęciach będziemy nie tylko 

oglądać i analizować materiały telewizyjne, ale przede wszystkim będziemy ćwiczyć oraz rozwijać wspomniane wyżej umiejętności. 

 
 

Zajęcia opcyjnie – Blok B 

Fotografia wizerunkowa 

 

dr Radosław Kożuszek      

 

Analiza przekazów wizualnych 

 

mgr Klaudia Pawlikiewicz 

 

 

Zdjęcia zwane wizerunkowymi przedstawiające w odpowiedni sposób: przedmiot, usługę, osobę, firmę, zachowanie społeczne czy partię polityczną znajdują się w każdym 

kanale przekazu w przestrzeni publicznej. Bardzo często są nieodzownym elementem działania emitenta. Występujące w formie naturalnej  lub zmienione technikami 

fotoedycyjnymi  mają za zadnie wywołać u obserwatora z góry zakładaną reakcję i wykreować odpowiedni image emitenta. Zachowania ludzkie są powtarzane i dość 

przewidywalne, dlatego twórcy tego rodzaju fotografii wiedzą, w jaki sposób najlepiej zaprezentować dobro aby było w odpowiedni sposób zrozumiane i w pewnym sensie 

kupione. Naszą przygodę z fotografia wizerunkową zaczniemy od prześledzenia polskich i światowych zdjęć kreujących wybrane miejsca (miasta, regiony). Zapoznamy się w 

jaki sposób kreowano dane dobro, które w rzeczywistości wyglądało zgoła inaczej.  Będziemy umieli odróżniać zdjęcia fotografii reklamowej od wizerunkowej. Poznamy 

etapy kreowania wizerunku w fotografii. Nauczymy się jak zaprojektować fotograficzną sesje wizerunkową-  jak można fotografować osoby, produkty i przedsiębiorstwa i 

jakie są w tym zakresie uregulowania prawne. Poznamy tajniki  kadrowania, pomijania zbędnych szczegółów, komponowania i podpisywania zdjęć . Wykorzystując jeden z 

dostępnych programów stworzymy projekt plakatu wykorzystując do niego zdjęcia własnego autorstwa.  

 

 



Analiza przekazów wizualnych 

Większość informacji przesyłanych do mózgu to dane wizualne. Są one przetwarzane przez mózg dużo szybciej i skuteczniej niż tekst: ludzie pamiętają 80% z tego co widzą, 

a jedynie 20% z tego, co czytają. Właśnie dlatego na zajęciach z Analizy przekazu wizualnego będziemy wspólnie zajmować się obrazami w różnych kontekstach i 

zastosowaniach. Celem przedmiotu jest omówienie metod zbierania i analizy danych wizualnych: zarówno tych już istniejących w kulturze jak również materiałów 

wygenerowanych w trakcie badania przez badacza lub respondentów. Ćwiczenia będą opierały się w dużej mierze na zadaniach praktycznych, przewidziane są również 

zajęcia w terenie. Po kursie student zna zasady analizowania danych wizualnych, potrafi zaprojektować i przeprowadzić badania z wykorzystaniem wizualnych narzędzi 

badawczych, a także rozwija umiejętności interpretacji uzyskanych wyników, tak, aby wnioski przekuwać na strategie bądź decyzje dotyczące visual content marketingu.  
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Ifluencer marketing 

 

mgr Dawid Tymiński 

 

Użyteczne interfejsy 

W trakcie zajęć uczestnik pozna podstawy UI, terminy z dziedziny HCI (interakcja człowiek-komputer), proste triki pozwalające na kierowanie uwagą użytkownika, ogólne 

zasady użyteczności i projektowania interakcji w oparciu o liczne przykłady dobrych i złych praktyk. Nauczy się projektować aplikacje oraz użyteczne formularze wraz z 

walidacją, jak również przeprowadzać audyt ekspercki z użyciem różnych metod analizy (m.in. w oparciu o heurystyki). Podczas ćwiczeń student będzie również 

weryfikować rozwiązania w oparciu o obserwacje interakcji użytkowników z produktem, aby móc samodzielnie podejmować decyzje dotyczące użyteczności interfejsów i 

zadbać o użyteczność projektów graficznych. Zajęcia mają charakter praktyczny. 

 

Zdjęcia zwane wizerunkowymi przedstawiające w odpowiedni sposób: przedmiot, usługę, osobę, firmę, zachowanie społeczne czy partię polityczną znajdują się w każdym 

kanale przekazu w przestrzeni publicznej. Bardzo często są nieodzownym elementem działania emitenta. Występujące w formie naturalnej  lub zmienione technikami 

fotoedycyjnymi  mają za zadnie wywołać u obserwatora z góry zakładaną reakcję i wykreować odpowiedni image emitenta. Zachowania ludzkie są powtarzane i dość 

przewidywalne, dlatego twórcy tego rodzaju fotografii wiedzą, w jaki sposób najlepiej zaprezentować dobro aby było w odpowiedni sposób zrozumiane i w pewnym sensie 

kupione. Naszą przygodę z fotografia wizerunkową zaczniemy od prześledzenia polskich i światowych zdjęć kreujących wybrane miejsca (miasta, regiony). Zapoznamy się w 

jaki sposób kreowano dane dobro, które w rzeczywistości wyglądało zgoła inaczej.  Będziemy umieli odróżniać zdjęcia fotografii reklamowej od wizerunkowej. Poznamy 

etapy kreowania wizerunku w fotografii. Nauczymy się jak zaprojektować fotograficzną sesje wizerunkową-  jak można fotografować osoby, produkty i przedsiębiorstwa i 



jakie są w tym zakresie uregulowania prawne. Poznamy tajniki  kadrowania, pomijania zbędnych szczegółów, komponowania i podpisywania zdjęć . Wykorzystując jeden z 

dostępnych programów stworzymy projekt plakatu wykorzystując do niego zdjęcia własnego autorstwa.  

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 B 

 

Wizerunek osób 

 

mgr Filip Mecner 

 

         On line marketing 

 

mgr Weronika Szota 

Layouty 

 

dr hab. Łukasz Kliś 

 

 
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. 

 

Layouty  

Podczas zajęć analizowane będą (prezentacje, jeśli będzie okazja – wyjścia na wystawy poświęcone projektowaniu graficznemu) projekty graficzne o  

rozbudowanej strukturze, np. szata graficzna periodyku, książki, ale też plakat, katalog lub tzw. druki ulotne.Studenci realizować będą samodzielnie zadania projektowe 

rozwijające umiejętności operowania kompozycją, barwą, strukturą tekstu lub pojedynczym znakiem. Ważnym problemem  

do rozwiązania będzie łączenie tekstu i obrazu, budowanie siatki (gridu).  

Podczas ćwiczeń studenci będą projektowali układy graficzne różnych rodzajów publikacji  

wymagania wstępne:  

obsługa programów graficznych na poziomie podstawowym.  



 

 

Online marketing 

Przedmiotem kursu jest przegląd sposobów manifestowania się marek w sieci, ze szczególnym uwzględnieniem i omówieniem narzędzi online najchętniej wykorzystywanych 

przez marketerów: Google Ads, Facebook Ads, RTB i podobnych. Porozmawiamy o tym dlaczego nie wolno ignorować działań digital przy tworzeniu strategii wizerunkowej 

jakiejkolwiek marki i na co zwracać uwagę podczas planowania kampanii. Przyjrzymy się formatom reklamowym wykorzystywanym online, możliwościom dotarcia do 

zdefiniowanych grup docelowych, narzędziom analitycznym i sposobom optymalizacji kampanii online oraz nauczymy się odróżniać cele od wskaźników.  

 

 

III rok studia licencjackie komunikacja wizerunkowa (sp. communication design) 

 

 

Zajęcia opcyjnie blok A 

 

Design informacji 

 

Dr Marcin Pielużek 

 

Technologia w branży 

kreatywnej 

 

mgr Wojciech Jastrzębski 

 
Design informacji 

Design informacji od zawsze był i wciąż jest jednym z kluczowych aspektów procesu projektowania. To właśnie od odpowiedniego zaprojektowania informacji zależeć 

będzie,  w jakim stopniu uda się przekazać/dostarczyć odbiorcom informacje w sposób efektywny i zrozumiały. Rolą projektanta jest przełożenie, przekształcenie złożonych 

informacji na prosty i zrozumiały na język wizualny/wizualno-tekstowy, zaprojektowanie komunikacji w sposób odpowiadający celom, umiejętnościom, doświadczeniom, 

preferencji docelowych odbiorców. W trakcie zajęć realizować będziemy pełny cykl projektowy od założeń wyjściowych, poprzez prototypowanie, ewaluację, iterację, aż do 

stworzenia finalnego rozwiązania. 

 



W trakcie naszych spotkań zajmować będziemy się między innymi następującymi kwestiami: 

 jak efektywnie komunikować bez słów (gramatyka wizualna) 

 jak tworzyć unikalny język wizualny do komunikowania określonych treści 

 jak projektować dokumenty użyteczności publicznej. 

 

 

 

Technologia w branży kreatywnej: 

W obecnych czasach nietrudno zauważyć szybki rozwój różnego rodzaju technologii: czy to wszelkiego rodzaju usługi w "chmurze"  organizujące pracę i życie, czy 

"namacalne" technologie jak druk 3D, bądź live streaming, uczenie maszynowe, rzeczywistość wirtualna i wiele innych. Celem zajęć jest zapewnienie przestrzeni do dyskusji 

na temat pól wykorzystania nowoczesnych technologii w branży kreatywnej, wzajemnego uczenia się na ten temat i pozostawania na bieżąco z rozwijającymi się 

technologiami. Wszystko po to, aby wiedzieć jakie technologie i z jakim skutkiem można wykorzystywać w różnego rodzaju projektach, rozumieć specjalistyczną 

terminologię i potrafić współpracować ze specjalistami bądź samodzielnie się rozwijać w wybranym kierunku.  
 

 

Zajęcia opcyjnie blok B 

User expierience 

 

Mgr Katarzyna Zerka 

DTP  -technologia produkcji i 

druku 

 

mgr Magdalena Walkowiak 

 

W trakcie zajęć będziemy badać i projektować doświadczenia użytkowników produktów, usług czy systemów. Zajęcia nie dotyczą tylko technologii, jednak przygotują Was 

do współpracy w branży IT. Będziemy pracować warsztatowo nad Waszymi projektami, wykorzystywać zwinne metodyki rozwoju produktów cyfrowych, przyglądać się 

dyscyplinie interakcji ludzi i technologii (CHI). Wybiegniemy też w przyszłość, do projektowania komunikacji z robotami społecznymi (HRI). 

DTP – technologia produkcji i druku- opcja 

Zajęcia w formie wykładów nt. historii typografii, nomenklatury typograficznej i zasad rządzących stosowaniem typografii w projektowaniu graficznym. Oprócz wykładów 

ćwiczenia przy użyciu programów graficznych – Adobe Illustrator lub InDesign. Student zdobędzie wiedzę i umiejętność użycia typografii w projektach, będzie świadomy jej 

ważności w tworzeniu funkcjonalnych i czytelnych przekazów graficznych.  (W przypadku zajęć realizowanych on-line, studenci korzystają z darmowych programów: Adobe 

Xd oraz Inkscape). 

 



I magisterki sp. branding 

Zajęcia opcyjne 

Komunikacja internetowa i social media 

 
mgr Szymon Sikorski 

 

Badania w brandingu 

 

mgr Kaja Wójcik 

Kampanie społeczne 

 

mgr Zofia Nauka 

Analiza tekstów reklamowych i wizualnych 

 

prof. Dariusz Galasiński 

 

 
Social media i Social media i komunikacja internetowa 

 

Podczas zajęć z social media będziemy rozmawiać o: historii i społecznym wpływie mediów społecznościowych, rodzajach platform i ich specyfice w kontekście 

kształtowania komunikacji.  

Omówimy szczegółowo Twittera, LinkedIn, Facebooka, Instagram. Porozmawiamy o tym, jak kształtować ekosystem mediów własnych w organizacji, jak skutecznie 

tworzyć angażujące treści i jak nawiązywać relacje z influencerami.  

Zajęcia będą miały charakter praktyczny (z dość jednak dużym wsadem merytoryki).  

 

 

Kampanie społeczne  

W toku programu studenci zdobędą wiedzę praktyczną w zakresie projektowania kampanii społecznych. Uczestnicy kursu nauczą się projektować kampanie społeczne na 

podstawie programów  organizacji rządowych i pozarządowych. Studenci samodzielnie przygotują kampanie społeczne przy pomocy poznanych na zajęciach metod, poznają 

mechanizmy oceny projektów oraz sposoby promocji i komunikacji kampanii społecznych.  

 

Analiza tekstów reklamowych i wizualnych 

Kurs jest wprowadzeniem do semiotyki społecznej i opartej na niej analizie tekstu. W pierwszej części przedstawione zostaną podstawy analityczne stworzone przez Gunthera 

Kressa i Theo van Leeuwena oraz podstawy lingwistyki funkcjonalnej Michaela Hallidaya. Wprowadzone zostanie również pojęcie multimodalności.  

 

Po części wstępnej, skupimy się na analizie tekstów multimodalnych, a zatem takich, które są oparte o przekaz językowy oraz wizualny. Część analityczna kursu będzie serią 

warsztatów analitycznych poświęconych analizie tekstu.  

 

 

 



I magisterki sp. communication design 

 

Zajęcia opcyjne 

Dyskursy wizualne 
 

dr Katarzyna Płoszaj 

 

Naming w strategii organizacji 
 

dr Kamil Olender 

 

 

Dyskursy wizualne  

Dyskursy wizualne to kurs skoncentrowany na projektowaniu treści, w formach wizualnych czy wizualno-tekstowych, w powiązaniu z określonymi 

dyskursami. W tej materii kluczowe jest żonglowanie kodami komunikacyjnymi w celu wpisywania się w poszczególne światy przeżyć. Chodzi tutaj zatem o 

tworzenie różnych narracji w obrębie konkretnych tematów — między innymi poprzez eksperymentowanie z estetyką wpływającą na postrzeganie tego, co 

jest komunikowane. 

 

NAMING W STRATEGII ORGANIZACJI 

Nazwa jest tym, co już w pierwszym zetknięciu z organizacją powinno ją wyróżniać spośród konkurencji i innych podmiotów na rynku. Dlatego w trakcie 

naszych spotkań przyjrzymy się trendom funkcjonującym w nazewnictwie firm w Polsce i zagranicą, spróbujemy wskazać dobre i złe praktyki w 

projektowaniu nazwy, poznamy techniki wspierające ten proces, a efektem zajęć będzie oczywiście zaprojektowanie nowej marki w ustalonej branży. 

 

 

 

 

 



 

 

II magisterki sp. branding 

Zajęcia opcyjnie - Blok A 

Historia sztuki 
 

dr hab. Łukasz Kliś 

CSR 
 

Bohdan Pawłowicz 

Marka osobista 
 

mgr Filip Mecner 

 
 

historia sztuki  

Dziedzictwo sztuk pięknych jest swoistym magazynem, z którego należy nauczyć się czerpać pracując w tzw. branżach kreatywnych. Rozwijanie tej umiejętności jest 

głównym celem zajęć.  

Równie istotnym celem jest przybliżenie studentom bogactwa sztuk pięknych na przestrzeni epok, prądów, problemów.  

Wszystkie prezentacje i omówienia prowadzone będą z perspektywy twórcy (prowadzący jest czynnym projektantem graficznym, malarzem i rysownikiem; zajmuje się 

sztukami pięknymi od strony praktycznej).  

(W miarę możliwości organizowane będą wyjścia do galerii i muzeów). 

 

 

CSR 

Celem przedmiotu jest pokazanie roli i wagi CSR – Społecznej Odpowiedzialności Biznesu we współczesnym marketingu oraz możliwości które stwarza CSR w kontekście 

budowania przewagi konkurencyjnej. W trakcie zajęć studenci poznają genezę działań CSR, główne zasady konstruowania tych działań jak też różnorodność form, w których 

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu może się przejawiać. W ramach zajęć będzie też zaproponowana argumentacja, pozwalająca przekonać zarządy firm do działań z 

zakresu Społecznej Odpowiedzialności. Wszystko to w praktycznym wymiarze, poparte przykładami działań oraz - w ramach zaliczenia - stworzeniem własnego programu 

CSR-owego dla wybranej organizacji.   

 



Opis przedmiotu opcyjnego Marka Osobista 
 
We współczesnym świecie, pełnym natłoku informacji i sporej konkurencji, budowanie marki osobistej jest coraz ważniejszym narzędziem do wyróżnienia się w tłumie, 
zbudowania swojej wiarygodności, rozpoznawalności i niepowtarzalności.  
To sposób na zbudowane solidnej pozycji zawodowej, której nie naruszy żaden kryzys. 
 
Marka osobista musi być budowana na solidnych fundamentach: kompetencjach i wiedzy. Musi być autentyczna, prawdziwa, ciekawa i inspirująca innych. 
 
Podczas zajęć studenci: 
 

 - dowiedzą się z jakich elementów składa się strategia budowania marki osobistej 

 - zapoznają się z całym procesem kreowania marki osobistej: analizą sytuacji wyjściowej, określeniem wizji, misji, wartości i celów jakie marka ma osiągnąć 

 - nauczą się, jak osiągnąć zamierzone cele  
 
Zajęcia będą miały charakter warsztatowy oparty na pracach na konkretnych przykładach ze świata kultury, sztuki, showbiznesu, filmu. Przewidziane są również goście 
specjalni (aktorzy, artyści, muzycy), którzy podzielą się ze studentami doświadczeniami z procesu kreowania własnej marki. 

 

Zajęcia opcyjnie - Blok B 

Marketing relacyjny 

 
dr Tomasz Nowak 

Zarządzanie zespołem 

 
mgr Szymon Sikorski 

Psychologia komunikacji interpersonalnej 

 
mgr Monika Szymonek 

 
Marketing relacyjny 
 

Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów i Studentek z założeniami nowoczesnego podejścia do marketingu – tzw. marketingu relacyjnego z elementami projektowania 

doświadczeń. W ramach zajęć Studenci/Studentki przygotują autorskie projekty dla realnie istniejących (najlepiej lokalnych) marek, które docelowo (te projekty) wzbogacą 

ich portfolio i nauczą (współ)pracy na przykładzie rzeczywistych potrzeb i aktualnych problemów wybranych podmiotów. 

 

 

 

Psychologia komunikacji Interpersonalnej - to warsztat doskonalenia osobistych kompetencji komunikacyjnych oraz zachowań interpersonalnych, który jednoznacznie 

rozwinie Twoje umiejętności w budowaniu konstruktywnego dialogu, w porozumiewaniu – lepszym rozumieniu swojego rozmówcy zarówno w kontekście zawodowym jak i 

osobistym.   



Ponadto, zajęcia rozwijają umiejętność odczytywania oraz rozumienia jawnych i ukrytych – niewypowiedzianych intencji oraz potrzeb rozmówców. Doskonali 

zaawansowane kompetencje perswazyjne oraz uczy świadomego wpływania na innych.  

 

To warsztat opracowany  w oparciu o najlepiej zbadaną i opisaną w psychologii komunikacji literaturę przedmiotu. 

 

 

Obszary merytoryczne, zagadnienia będące przedmiotem warsztatu: 

 

 • Zrozumienie modelu komunikacji – który odpowiada na wiele pytań dotyczących sztuki rozmawiania;  

 • Poznanie psychologicznych uwarunkowań mających wpływ na przebieg komunikacji – pozwalających w sposób świadomy kształtować relacje interpersonalne. 

 •  Bariery w komunikacji – co blokuje kontakt i ogranicza porozumienie; mechanizmy psychologiczne mające wpływ na tzw. „zniekształcenia poznawcze”. 

 •  Cichy język komunikacji – jakie treści zawiera w sobie to co przemilczamy? 

 • Rozwijanie empatii poprzez umiejętność „czytania między wierszami”  

 •  Zależność pomiędzy nadawcą a odbiorcą w procesie komunikacji. Od czego zależą satysfakcjonujące relacje – jak rodzi się psychologiczna „satysfakcja z 

kontaktu”? 

 •  Styl komunikacji – Jak analizować postawy i zachowania naszego rozmówcy? 

 •  Rola, znaczenie i umiejętność dostrojenia do rozmówcy – tworzenie harmonii w relacjach, rozwijanie empatii, zdolność od przyjmowania odmiennej 

perspektywy – innego spojrzenia oraz umiejętności reagowania na różne style zachowań. 

 •  Typologia osobowości w procesie komunikacji – jak odczytywać osobowość na podstawie sposobu wypowiedzi rozmówcy – jak wyjść naprzeciw jego 

potrzebom psychologicznym? 

 • Anatomia wypowiedzi – jak lepiej mówić, jak lepiej słuchać, jak rozumieć i być zrozumianym?  

 •  Cztery płaszczyzny wypowiedzi – odpowiedzialne za jasność i przejrzystość przekazu Jak skutecznie komunikować się odczytując w każdej wypowiedzi co 

najmniej cztery informacje? 

 •  Jak budować konstruktywny dialog – oparty na pełnym modelu komunikacji”? Czym są poszczególne płaszczyzny wypowiedzi i jak kształtują dialog? 

 •  Jak lepiej reagować w procesie wymiany zdań i kwestii spornych nadając odpowiedni kierunek rozmowie? Uwrażliwienie na każdą z płaszczyzn 

wypowiedzi. 

 • Umiejętność stawiania właściwych pytań w procesie kontroli przebiegu komunikacji  i ukierunkowaniu na dialog budujący porozumienie  

 • Umiejętność słuchania – jak słuchać aby zrozumieć sens wypowiedzi nadawcy? Rozwijanie umiejętności słuchania wypowiedzi rozmówcy w oparciu o cztery 

płaszczyzny dialogu oraz autoanaliza – jak oddziałuje na mnie w komunikacji to, co słyszę? 

 • Wybrane struktury lingwistyczne w komunikacji perswazyjnej  

 • Jak rozpoznawać i wykorzystywać indywidualne metaprogramy w komunikacji perswazyjnej? 

 

 

 

Zarządzanie zespołem 
 

`Organizacji w ostatnich dziesięciu latach ulegają zmianie: zmienia się to jak, gdzie, kiedy pracujemy. Zmienia się język i zasady zarządzania.  

Podczas tych zajęć porozmawiamy o tej zmianie, o języku, o metodykach zarządzania projektami. Zajęcia przydadzą się wszystkim tym, którzy chcą zrozumieć to, jak dziś 

pracujemy. 



 

Zajęcia opcyjnie - Blok C 

Marki luksusowe 
 

mgr Zuzanna Gałuszka 

Marketing w praktyce 
 

mgr Tomasz Draheim 

Emloyer branding 
 

Mgr Monika Paluch 

 

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 

 

 

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. " 

Opis PL: 

Employer Branding (EB), czyli budowanie wizerunku pracodawcy może odbywać się na dwóch płaszczyznach: a) zewnętrznej - wsparcie atrakcyjnego wizerunku 

pracodawcy w celach rekrutacyjnych) i b) wewnętrznej - działania skierowane do obecnych pracowników, wspierające budowanie przyjaznej atmosfery pracy i inwestycje w 

kapitał ludzki.      

Z raportu Employer Branding w Polsce, opublikowanego przez HRM Institute, wynika, że tylko 9% spośród 349 przebadanych firm posiada w swojej organizacji dział 

employer brandingu. Najczęściej za działania EB odpowiadają działy personalne (47%) lub marketingu (11%). Niestety EB to dziedzina z pogranicza HR i marketingu i 

wielokrotnie działom personalnym brakuje wiedzy z zakresu marketingu, a marketerom wiedzy z zakresu HR. 

Na zajęciach przyjrzymy się obu obszarom jak i konkretnym przykładom budowania wizerunku pracodawcy w Polsce i zagranica. Omówimy standardowe rozwiązania w 

obszarze EB oraz pomysły wychodzące daleko poza “owocowe wtorki”, a  uczestnicy zajęć będą mieli okazję sami zaprojektować kampanie brandingowe. 

 



 

II magisterki sp. communication design 

 

Zajęcia opcyjnie - Blok A 

Fotografia wizerunkowa 
 

dr Michał Jakubowicz 

Mapowanie procesów komunikacyjnych 
 

mgr Klaudia Żmuda 

 

 

Fotografia wizerunkowa 

Tematem zajęć jest fotografia w wymiarze kognitywnym. Przedkładane są wartości wynikające z interpretacji obrazu nad technologię i 

sposoby realizacji. Przedmiot jest teoriopraktyczny. Studenci poznają podstawy analizy zdjęć, stylistyk, metod pracy, procesów 

projektowych, kontekstów postrzegania zdjęć oraz realizują ćwiczenia fotograficzne dotyczące aktualnych wyzwań społecznych.  

 
Mapowanie procesów komunikacyjnych 
 
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów i studentek z podejściem i procesem mapowania. Zajęcia prowadzone są w formie 

warsztatów przygotowujących uczestników do wykorzystywania zróżnicowanych metod w procesie mapowania niezależnie od sytuacji 

komunikacyjnej. Podczas zajęć studenci i studentki będą mieli możliwość przygotowania i zmapowania wybranych przez siebie sytuacji 

komunikacyjnych. Warsztatowa forma zajęć ma na celu praktyczne zastosowanie mapowania jako narzędzia w codziennej pracy 

projektowej. Będziemy pracować na realnych sytuacjach i problemach komunikacyjnych, w których mapowanie będzie narzędziem 

dogłębnej analizy, porządkowania, systematyzowania i układania pracy oraz procesów 

 



Zajęcia opcyjnie - Blok B 

Trening uważności w komunikacji 

 
dr Michał Grech 

UX writing 

 

dr Katarzyna Płoszaj 

 

Uważność (mindfulness) w komunikacji 

prowadzący: dr hab. Michał Grech 

 

W ciągu ostatnich lat tematyka mindfulness i mindlessness staje się coraz szerzej rozwijana, badana i wykorzystywana w różnych sytuacjach i 

dziedzinach: od psychologii, przez nauki o zdrowiu po wykorzystania w biznesie.    

 

Celem zajęć  jest:  

1. wprowadzenie studentów i studentek w tematykę uważności (mindfulness), 

2. trening uważności w odniesieniu do sytuacji i procesów komunikacyjnych,  

3. przygotowanie do samodzielnego wykorzystania dostępnej wiedzy i umiejętności w sytuacjach codziennych.  

 

Nacisk będzie kładziony na następujące aspekty:  

- czym jest i nie jest uważność 

- proste ćwiczenia uważności i koncentracji, 

- trening perspektywy obserwatora, zauważanie rozproszeń, 

- dostrzeganie automatyzmów w przypisywaniu znaczeń, 

- świadoma identyfikacja nawyków związanych z komunikacją i ich uwarunkowań, 



- dostrzeganie i tworzenie alternatyw, tworzenie nawyków,  

- ciekawość – aktywne poszukiwanie tego co interesujące i nowe,  

- trening uważności w różnych sytuacjach.  

 

UX writing to user experience w wymiarze text design, czyli projektowanie doświadczeń za pośrednictwem tekstów. W ramach 

przedmiotu o tej nazwie chodzi zatem o wypracowywanie treści potrzebnych do tego, aby na ich podstawie móc coś zrobić. Stąd też 

szczególnie interesujące są tu teksty takie jak: instrukcje obsługi, formularze (kontaktowe/ zgłoszeniowe/ reklamacyjne), pisma 

urzędowe oraz wszelakie komunikaty zamieszczane w przestrzeni komunikacyjnej — na tablicach ogłoszeń, na wiatach 

przystankowych, czy też na stronach internetowych (zob. microcopy). A projektowanie tego typu powszednich tekstów przez wzgląd na 

ich funkcjonalny charakter to zorientowanie na content design przyjazny użytkownikom (zob. plain language) — w myśl motta 

przyświecającego Pracowni Prostej Polszczyzny "nie wystarczy pisać do rzeczy, trzeba jeszcze pisać do ludzi!" (S. J. Lec). I to właśnie 

stanowi przedmiot UX writing. 

 

 

Zajęcia opcyjnie - Blok C 

Autoprezentacja 

 
mgr Agata Blat 

Praktyki zarządzania projektem 

 
dr Anna Przyborska-Borkowicz 

 

 

Praktyki zarządzania projektem – metoda projektu 

Projekt to ustrukturyzowany i rozłożony w czasie, z określonym początkiem i końcem ciąg zachowań ludzkich. 



Uczestnicy zajęć zapoznają się z metodami i sposobami zarządzania projektem (m.in. XPM, Webquest, Scrum, Agile), narzędziami i 

aplikacjami. Zajmą się zagadnieniami z obszaru planowania strategicznego, zarządzaniem sobą w czasie (scenariusze i macierze, 

deadline), aktantów, procesów ewaluacyjnych i Design Thinking. 

Innowacyjną formą prowadzenia zajęć będzie nauka włączająca – uczenie się metody projektu poprzez synchroniczne tworzenie 

projektów. 

Prowadząca: dr Anna Przyborska-Borkowicz specjalistka ICT, autorka scenariuszy projektów, Microsoft Innovative Education Trainer. 

 

 

Autoprezentacja 

Kurs swoją tematyką obejmuje zagadnienia związane z szeroko pojętą „Autoprezentacją” ze szczególnym uwzględnieniem tła 

prezentacji/ wystąpienia, w tym głównie prezentacji multimedialnych. Duży nacisk położymy na to jak „prezentować się” oraz swoje 

argumenty, wyniki pracy, dane itd. na poszczególnych etapach realizacji projektu. Uczestnicy w ramach zajęć będą wykonywać 

praktyczne ćwiczenia z zakresu m.in. autoprezentacji (strategii oraz języka), organizacji wypowiedzi, opanowywania emocji, pracy z 

postawą ciała oraz głosem, wystąpień publicznych.  

Formy pracy: ćwiczenia warsztatowo-szkoleniowe. 

 

 


