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Zagadnienia na egzamin dyplomowy 

kierunek nowe media studia pierwszego stopnia (licencjat) 

Zagadnienia z zakresu nowych mediów: 

 

1. Czym są nowe media? 

2. Wyjaśnij na czym polega zjawisko tabloidyzacji mediów. 

3. Zdefiniuj poziomy kultury i podaj ich egzemplifikacje: literackie, 

muzyczne, obyczajowe, etc. 

4. Zdefiniuj pojęcie kultury masowej w kontekście kultury popularnej 

(podaj przykład). 

5. Wyjaśnij czym jest zjawisko grzeczności językowej i omów je w 

kontekście komentarzy internetowych. 

6. Scharakteryzuj istotę procesu komunikacji interpersonalnej, 

uwzględniając w swojej wypowiedzi m.in. szumy komunikacyjne, 

techniki i strategie komunikacyjne oraz komunikację w sytuacjach 

konfliktowych. 

7. Omów zjawisko manipulacji językowej w kontekście funkcjonowania 

mediów. 

8. Omów strukturę i cele witryny internetowej wybranej firmy lub 

instytucji. 

9. Omów rolę mediów masowych w procesach komunikowania 

politycznego. 

10. Omów cele public relations. 

11. Wymień i omów trzy typy nośników reklamy. 

12. Wymień wszystkie informacyjne gatunki dziennikarskie oraz 

szczegółowo porównaj dwa wybrane spośród nich. 

13. Wymień wszystkie publicystyczne gatunki dziennikarskie oraz 

szczegółowo porównaj dwa wybrane spośród nich. 

14. Wymień wszystkie pograniczne gatunki dziennikarskie oraz 

szczegółowo porównaj dwa wybrane spośród nich. 

15. Na czym polega specyfika dziennikarstwa internetowego? 

16. Czym różni się tabloidyzacja od infotainment ?  

17. Od czego zależy agenda-setting  – jaka jest hierarchia priorytetów w 

dziennikarstwie? 

18. Scharakteryzuj styl dziennikarski (informacyjny). 

19. Omów i scharakteryzuj fenomen podcastingu. 

20. Omów strategie marketingowe serwisów streamingowych. 

21. Omów i scharakteryzuj systemy licencjonowania praw autorskich w 

Internecie. 



22. Omów i scharakteryzuj fenomen współczesnego e-gamingu. 

23. Wskaż na wybranym przykładzie etyczne kontrowersje w kontekście 

wykorzystania mediów społecznościowych. 

24. Omów wpływ postmodernizmu na kulturę współczesną. 

25. Omów zasady komercyjnej działalności w ramach platformy 

YouTube. 

26. Czym jest fake news i w jaki sposób oddziałuje na sferę publiczną? 

27. Omów kontrowersje związane z cenzurą w Internecie. 

28. Czym jest crowdfunding i przy wykorzystaniu jakich serwisów może 

być prowadzony? 

29. Scharakteryzuj na wybranym przykładzie dziennikarstwo muzyczne 

w Internecie. 

 

 

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY KIERUNEK NOWE MEDIA 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJAT) 

NOWE MEDIA – METODOLOGIA BADAŃ 

 

1. Omów podstawowe elementy procesu badawczego: problem 

badawczy, hipotezy. etc. 

2. Podaj zasadnicze kryteria konceptualizacji i klasyfikacji tekstów 

kultury. 

3. Na czym polega zjawisko konwergencji mediów? 

4. Na czym polega metoda sondażu diagnostycznego? 

5. Na czym polega metoda wywiadu pogłębionego? 

6. Scharakteryzuj i omów różnice między badaniami ilościowymi i 

jakościowymi. 

7. Omów możliwości zastosowania metody case study w nowych 

mediach. 

8. Omów możliwości zastosowania analizy SWOT w nowych mediach. 

9. Jakie zagrożenia występują w komunikacji elektronicznej? 

10. Podaj definicję systemu medialnego. 

11. Omów szanse i trudności w badaniach mediów społecznościowych. 

12. Omów specyfikę strategii marketingowej w Internecie. 

13. Scharakteryzuj metodę analizy treści i jej zastosowanie w nowych 

mediach. 

14. Opisz i scharakteryzuj Big data oraz wskaż możliwości wykorzystania 

danych w kontekście społecznym.  

15. Omów Dziennikarski Kodeks Obyczajowy. 

16. Na czym polega hermeneutyczna analiza tekstu? 

 


