Uchwała Nr 94/2012
Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 21 czerwca 2012 roku
w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja
społeczna na poziomie pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim
Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 59 ust. 2 pkt 6 lit. b Statutu Uniwersytetu
Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:

§1
Na Wydziale Humanistycznym określa się efekty kształcenia dla kierunku studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna na poziomie pierwszego stopnia o profilu
ogólnoakademickim, stanowiące załącznik do uchwały.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Senatu nr 94 /2012

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW
DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
studia pierwszego stopnia-profil ogólnoakademicki
Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia
Kierunek kształcenia Dziennikarstwo i komunikacja społeczna należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk
społecznych i humanistycznych.
Objaśnienie oznaczeń:
DKS (przed podkreślnikiem)– kierunkowe efekty kształcenia
1A-studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki
Po podkreślniku:
W - kategoria wiedzy
U - kategoria umiejętności
K - kategoria kompetencji społecznych
S1A - efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk społecznych dla studiów pierwszego stopnia o
profilu ogólnoakademickim
H1A - efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk humanistycznych dla studiów pierwszego
stopnia o profilu ogólnoakademickim
01, 02, 03 i kolejne - numer efektu kształcenia
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Efekty kształcenia dla kierunku studiów
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku studiów
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna absolwent:

WIEDZA
ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych i
społecznych, ich specyfice i metodologii, zna i rozumie podstawowe
terminy używane w tekstach dotyczących tych nauk
zna podstawową terminologię, kluczowe teorie i metodologie badań nauki
o mediach i komunikacji społecznej
ma wiedzę szczegółową właściwą dla subdyscyplin nauki o mediach i
komunikacji społecznej w zakresie podstawowym.
ma elementarną wiedzę o powiązaniach nauki o mediach i komunikacji
społecznej z filozofią, etyką, prawem, historią, historią sztuki,
językoznawstwem, bibliologią i informatologią, kulturoznawstwem,
literaturoznawstwem, nauką o sztuce, nauką o zarządzaniu, nauką o
polityce, wiedzą o filmie i teatrze
zna podstawowe nurty badawcze w dziedzinie nauki o mediach i
komunikacji społecznej, zna metody, techniki i narzędzia pozyskiwania
danych pozwalające opisywać struktury i instytucje medialne oraz
procesy w nich zachodzące
zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji gatunków
dziennikarskich
zna podstawowe pojęcia i zasady dotyczące ochrony własności
intelektualnej i prawa autorskiego w związku z podejmowanymi
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działaniami naukowymi i medialnymi
ma wiedzę o historii oraz doktrynach, dotyczących ewolucji i znaczenia
mediów
zna wybrane cechy komunikacji werbalnej i niewerbalnej, umożliwiające
podejmowanie działań w grupie oraz wygłaszanie wystąpień publicznych
ma elementarną wiedzę o znaczeniu instytucji kultury, orientuje się w
lokalnym i ogólnopolskim życiu kulturalnym
ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur instytucji
związanych z działalnością mediów
ma podstawową wiedzę o relacjach pomiędzy instytucjami i systemami
medialnymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
ma wiedzę na temat istniejących uregulowań prawnych, dotyczących
mediów, jak również regulujących zakres uprawnień w zawodowej
działalności medialnej i okołomedialnej
Ma wiedzę o zmianach w odbiorze społecznym mediów oraz ich
przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian.
UMIEJĘTNOŚCI
umie odnaleźć pożądane informacje w różnych źródłach, przeanalizować
je, ocenić ich przydatność, wybrać i wykorzystać je w określonym celu
potrafi sformułować prosty problem badawczy w obrębie nauki o mediach
i komunikacji społecznej, wykorzystać znane metody i narzędzia do
przeprowadzenia prostego badania naukowego pod kierunkiem opiekuna
naukowego, umie opracować wyniki badania i dokonać syntetycznych
wniosków
umie samodzielnie opracować prezentację wyników badań, z
wykorzystaniem ogólnie dostępnych narzędzi informatycznych
potrafi dotrzeć do rożnego typu źródeł wiedzy, wykorzystać je podczas
przygotowania się do zajęć i rozwiązywania problemów badawczych oraz
opracowywania typowych prac ustnych i pisemnych poświęconych
zagadnieniom medioznawczym i komunikologicznym
posługuje się podstawowymi terminami właściwymi dla nauki o mediach
i komunikacji społecznej podczas typowych sytuacji komunikacyjnych
właściwych dla tych dziedzin, wykorzystuje dokonania poznanych szkół
badawczych
umie rozpoznać i nazwać typowe gatunki dziennikarskie, potrafi dokonać
ich analizy i interpretacji, podczas analizy i interpretacji stosuje poznane
metody, pozwalające odkryć znaczenia oraz umiejscowić tekst w
kontekście historyczno-kulturowym / społeczno-politycznym
umie zastosować poprawną argumentację podczas typowych sytuacji
komunikacyjnych dotyczących nauki o mediach i komunikacji społecznej,
potrafi przytoczyć poglądy badaczy dla wzmocnienia swoich opinii i
sądów, umie przedstawić wnioski na podstawie sformułowanych
przesłanek
potrafi wykorzystać proste narzędzia i kanały porozumiewania się w
kontaktach z innymi specjalistami zajmującymi nauką o mediach i
komunikacją społeczną, umie świadomie zastosować elementarne
strategie komunikacyjne
umie opracować i przedstawić typowe prace pisemne i ustne właściwe dla
nauki o mediach i komunikacji społecznej, obejmujące kwestie
szczegółowe z tych dziedzin, podczas ich przygotowywania potrafi
posłużyć się poznanymi ujęciami teoretycznymi i ścieżkami
metodologicznymi
ma umiejętności językowe pozwalające na wypowiadanie się na temat
mediów zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
potrafi w podstawowym zakresie stosować przepisy prawa i normy
etyczne odnoszące się do instytucji związanych z wybraną sferą
działalności społecznej i medialnej, w szczególności prawa autorskiego,
i związane z zarządzaniem własnością intelektualną
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potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów
pojawiających się w pracy zawodowej, proponuje w tym zakresie
konkretne rozwiązania
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
dostrzega konieczność kształcenia ustawicznego, wzbogacania swej
wiedzy i umiejętności w zakresie dziedzin szczegółowych dziennikarstwa
i komunikacji społecznej, potrafi uzupełnić i doskonalić nabytą wiedzę i
umiejętności
potrafi współdziałać i pracować w grupie podczas zajęć na terenie uczelni
oraz poza nią w trakcie opracowywania projektów, akceptuje konieczność
przyjęcia roli zgodnie z potrzebami zadaniowymi
potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego
zadania opracowywanego w grupie i potrafi odpowiednio
przyporządkować im zakres czynności umożliwiających osiągnięcie
zakładanych celów
rozpoznaje ewentualne problemy związane ze specyfiką wykonywania
przyszłego zawodu i przygotowuje się do ich rozwiązywania
ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa
kulturowego regionu, kraju, Europy
uczestniczy w życiu kulturalnym i społecznym, wykorzystuje media jako
narzędzie komunikacji oraz źródło wiedzy o życiu kulturalnym i
społecznym
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