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Załącznik do Uchwały nr 34/2016 

 Rady Wydziału 

 z dnia 15 grudnia 2016r 

2. Opis zakładanych efektów kształcenia 

 

2.1. Efekty kształcenia związane z programem kształcenia 

 

Kierunek kształcenia Nowe Media należy do obszaru nauk humanistycznych oraz nauk społecznych. Specyfika kierunku na poziomie studiów I stopnia polega na 

uwzględnieniu w programie studiów głównych tradycji, szkół i kierunków w humanistyce i naukach społecznych, skoncentrowanych na zagadnieniach historii i teorii mediów 

oraz metodologii badań medioznawczych.  
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2.2. Zobrazowanie relacji między efektami kierunkowymi i charakterystykami drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji – Poziom 6. oraz ich rozwinięciem w 

obszarze kształcenia w zakresie nauk humanistycznych oraz w obszarze kształcenia w zakresie nauk społecznych
1
.  

Tabela 1. Tabela odniesień efektów kierunkowych 

Zastosowane symbole: 

K (K_) – kierunkowe efekty kształcenia 

W – kategoria wiedzy 

U – kategoria umiejętności 

K – po podkreślniku (_K) – kategoria kompetencji społecznych 

Kod składnika opisu - Kategoria charakterystyki kwalifikacji. Kategorie opisowe/ aspekty o podstawowym znaczeniu: 

P6S_WG – zakres i głębia/kompletność perspektywy poznawczej i zależności 

P6S_ WK – kontekst/ uwarunkowania, skutki  

P6S_UW – wykorzystanie wiedzy/rozwiązywane problemy i wykonane zadania 

P6S_UK – komunikowanie się/odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku naukowym i posługiwanie się językiem obcym 

P6S_UO – organizacja/planowanie i praca zespołowa 

P6S_ UU – uczenie się/planowanie własnego rozwoju i rozwoju innych osób 

P6S_KK – oceny/krytyczne podejście 

P6S_KO – odpowiedzialność/wypełnianie zobowiązań społecznych i działanie na rzecz interesu publicznego 

P6S_ KR – rola zawodowa/ niezależność i rozwój etosu 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Zgodnie z Rozporządzeniem MNISW z dnia 26 września 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji 

uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy 6-8, Dz. U. RP z 30.09.2016 r., poz. 1594.  
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Nazwa kierunku studiów:  Nowe Media 

Poziom kształcenia:  studia pierwszego stopnia 

Profil kształcenia:  praktyczny 

 

symbol 

 

Efekty kształcenia dla kierunku  

Charakterystyki 

drugiego stopnia Polskiej 

Ramy Kwalifikacji – 

Poziom 6 

Rozwinięcie: 

obszar kształcenia 

 w 

 zakresie nauk 

humanistycznych 

Rozwinięcie:  

obszar kształcenia 

 w 

 zakresie nauk 

społecznych 

WIEDZA  

K_W01 Ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk 

humanistycznych i społecznych, zorientowaną na zastosowania 

praktyczne w działalności kulturalnej, medialnej i promocyjno-

reklamowej. 

P6S_WG P6S_WG P6S_WG 

 

K_W02 Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu mediów 

(Internet, prasa, radio, telewizja) oraz towarzyszących 

historycznych i społecznych dyskursów z ukierunkowaniem na jej 

praktyczne zastosowanie. 

P6S_WG 

P6S_WK 

P6S_WG  

K_W03 Zna elementarną terminologię z zakresu mediów (Internet, prasa, 

radio, telewizja). 

P6S_WG P6S_WG  

K_W04 Ma podstawową wiedzę o powstaniu i ewolucji systemu 

medialnego w Polsce, Europie i świecie. Ma podstawową wiedze o 

relacjach pomiędzy instytucjami i systemami medialnymi w skali 

krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej. 

P6S_WK P6S_WG/K  

K_W05 Ma podstawową wiedzę na temat systemów komunikacyjnych; zna 

i rozumie rolę komunikacji medialnej we współczesnej kulturze. 

P6S_WK P6S_WG/K  

K_W06 Ma podstawową wiedzę z zakresu gatunków wypowiedzi 

zorientowaną na zastosowanie praktyczne. 

P6S_WG 

 

P6S_WG 

 

 

K_W07 Ma uporządkowaną podstawową wiedzę o powiązaniu 

studiowanego kierunku z: kulturoznawstwem, językoznawstwem, 

literaturoznawstwem, historią, nauką o polityce, psychologią, 

socjologią, nauka o zarządzaniu  zorientowaną na zastosowania 

praktyczne. 

P6S_WK P6S_WG 

 

P6S_WG 

 

K_W08 Ma wiedzę o metodach, narzędziach i technikach pozyskiwania 

danych, właściwych dla nauk o mediach, nauk o poznaniu i 

P6S_WG P6S_WG P6S_WG 
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komunikacji społecznej oraz nauk o zarządzaniu, szczególnie o 

technologiach informacyjnych, pozwalających opisywać wybrane 

struktury i instytucje społeczne oraz zachodzące w nich zmiany 

K_W09 Ma wiedzę o człowieku jako przedmiocie komunikowania 

społecznego oraz twórcy kultury, pogłębioną w odniesieniu do jego 

roli w mediach, promocji i reklamie, w tym o metodach 

diagnozowania jego potrzeb i oceny jakości usług medialnych  

P6S_WK  P6S_WG  

K_W10 Ma uporządkowaną podstawową wiedzę na temat metodyki 

warsztatu badawczego związanego z mediami. 

P6S_WG P6S_WG  

K_W11 Ma podstawową uporządkowaną wiedzę na temat istniejących 

uregulowań prawnych dotyczących funkcjonowania mediów oraz 

instytucji społecznych, jak również regulujących zakres uprawnień 

w zawodowej działalności medialnej i około medialnej, w tym rolę 

etyki w pracy zawodowej.  

P6S_WK P6S_WK P6S_WK 

K_W12 Ma podstawową wiedzę z zakresu bezpieczeństwa  

i higieny pracy, w tym w instytucjach związanych z kulturą,  

mediami, promocja i reklamą. 

P6S_WK P6S_WG/K  

K_W13 Zna zasady i regulacje dotyczące bezpieczeństwa danych, prawa 

autorskiego oraz własności intelektualnej. 

P6S_WK P6S_WK P6S_WK 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 Umie odnaleźć pożądane informacje w różnych źródłach, 

przeanalizować je, ocenić ich przydatność, wybrać i wykorzystać je 

w określonym celu 

P6S_UW 

 

P6S_UW 

 

 

K_U02 Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do 

szczegółowego opisu i praktycznego analizowania procesów i 

zjawisk w obrębie nauki o mediach i komunikacji społecznej. 

P6S_UW P6S_UW 

 

P6S_UW 

 

K_U03 Umie samodzielnie zaplanować i realizować typowe projekty i 

zadania związane ze sferą działalności  kulturalnej i medialnej, z 

wykorzystaniem ogólnie dostępnych narzędzi informatycznych 

oraz wyników badań 

P6S_UW 

P6S_UO 

P6S_UU 

P6S_UW 

 

 

K_U04 Pod kierunkiem opiekuna potrafi prowadzić prace badawcze, 

projektowe, warsztatowe związane ze sferą działalności kulturalnej, 

społecznej i medialnej.  

P6S_UW 

P6S_UK 

P6S_UW 

 

P6S_UW 
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P6S_UO 

K_U05 Potrafi, w podstawowym zakresie, stosować przepisy prawa i 

normy etyczne odnoszące się do instytucji związanych z wybrana 

sferą działalności społecznej i medialnej, w szczególności prawa 

autorskiego, i związane z zarządzaniem własnością intelektualną 

P6S_UW   

K_U06 Potrafi sporządzić wniosek o przyznanie środków na realizację 

projektu w różnych obszarach zawodowych związanych ze 

studiowanym kierunkiem  

P6S_UW 

P6S_UO 

P6S_UW 

 

P6S_UW 

 

K_U07 Umie rozpoznać i nazywać 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 

P6S_UW 

P6S_UK 

 

P6S_UW 

 

 

K_U08 Ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji 

interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i 

porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu 

różnych kanałów  i technik komunikacyjnych w działalności 

medialnej, promocyjno-reklamowej i biznesowej, w języku polskim 

i języku obcym   

P6S_UW 

P6S_UK 

P6S_UO 

  

K_U09 Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na 

piśmie w języku polskim i obcym na tematy z zakresu 

studiowanego kierunku argumentując i formułując wnioski z 

wykorzystaniem odpowiednich źródeł 

P6S_UW 

P6S_UK 

  

K_U10 Posługuje się podstawowym aparatem pojęciowym  

z zakresu działalności kulturalnej i medialnej. 

P6S_UW   

K_U11 Posługuje się podstawowym aparatem pojęciowym  

z zakresu: kulturoznawstwa, językoznawstwa, literaturoznawstwa, 

historii, nauk o polityce, psychologii, socjologii, nauk o 

zarządzaniu.  

P6S_UW   

K_U12 Posiada podstawowe umiejętności w zakresie prowadzenia badań 

społecznych niezbędnych do opracowania diagnoz potrzeb 

odbiorców mediów oraz oceny jakości usług związanych z 

działalnością społeczno-zawodową 

P6S_UW P6S_UW P6S_UW 

K_U13 Ma umiejętności językowe właściwe dla studiowanego kierunku, 

zgodnie z wymogami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego 

P6S_UK   
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Systemu Opisu Kształcenia Językowego, rozszerzoną w zakresie 

specyfiki studiowanego kierunku 

K_U14 Potrafi współdziałać i pracować w grupie podczas zajęć na terenie 

uczelni oraz poza nią w trakcie opracowywania projektów, 

akceptując konieczność przyjęcia roli zgodnie z potrzebami 

zadaniowymi 

P6S_UO   

KOMETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 Dostrzega  konieczność samodoskonalenia w obszarze 

studiowanego kierunku 

P6S_KK   

K_K02 Ma świadomość potrzeby twórczego i przedsiębiorczego myślenia i 

działania. 

P6S_KO   

K_K03 Uczestniczy w życiu kulturalnym i społecznym, wykorzystuje 

media jako narzędzie komunikacji oraz źródło wiedzy o życiu 

kulturalnym i społecznym  

P6S_KO P6S_KR   

K_K04 Ma poczucie odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa 

kulturowego regionu, kraju, Europy 

P6S_KO 

P6S_KR 

  

K_K05 Ma świadomość wagi mediów w kształtowaniu więzi społecznych 

na poziomie lokalnym i globalnym. 

P6S_KO P6S_KR  

K_K06 Jest odpowiedzialny za trafność przekazywanej wiedzy,  

w pracy badawczej cechuje go uczciwość i rzetelność  

oraz etyczne zachowania związane z działalnością profesjonalną.  

P6S_KR   

K_K07 Prawidłowo rozpoznaje dylematy związane z zawodem  

i możliwościami ich rozwiązań. 

P6S_KK   

 

 


