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Załącznik do Uchwały nr11/2022 Rady Programowo-Dydaktycznej 

Wydziału Nauk Humanistycznych i Informatyki Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku z dnia 15 czerwca 2022 r. 

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU STUDIÓW  

NOWE MEDIA 

STUDIA I STOPNIA, PROFIL PRAKTYCZNY 

 

Kierunek studiów nowe media został osadzony głównie w dziedzinie 

nauk społecznych, w dużej mierze w obrębie dyscypliny naukowej nauki o 

komunikacji społecznej i mediach. Efekty uczenia się na kierunku nowe 

media odnoszą się również do dziedziny nauk humanistycznych oraz 

dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych.  

Przedmiotem zainteresowania kierunku nowe media są aktualne 

zjawiska z zakresu komunikacji społecznej związane z rewolucją 

technologiczną. W ramach kierunku studenci zdobywają wiedzę, 

umiejętności i doświadczenie wymagane w szeroko rozumianej branży 

medialnej, w tym m.in. w pracy w korporacjach medialnych, redakcjach 

telewizyjnych i radiowych, działach social media etc.  

Kierunek nowe media w sposób interdyscyplinarny ujmuje 

zagadnienia funkcjonowania mediów oraz znaczenia komunikacji społecznej 

dla człowieka, żyjącego we współczesnym świecie, rozwijającym się na 

gruncie technologii cyfrowej. 

W ramach kierunku dominująca perspektywa nauk o komunikacji 

społecznej i mediach uzupełniona została o podejścia obecne w naukach 

prawnych, kulturze, naukach o zarządzaniu i jakości, językoznawstwie, 

naukach socjologicznych oraz informatycznych. 

Przyjęta perspektywa pozwala spojrzeć na zmiany zachodzące we 

współczesnym świecie ze zrozumieniem i gotowością do rozwiązywania 

problemów społecznych, a zwłaszcza komunikacyjnych. Bardzo szeroki i 
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wciąż modyfikowany temat został ujęty w taki sposób, że studenci, kończąc 

studia na kierunku nowe media, będą mieć wszechstronną wiedzę o 

komunikacji w XXI wieku oraz będą dysponować umiejętnościami w sferze 

społecznej, w szczególności medialnej. 

Efekty uczenia się na kierunku nowe media odnoszą się przede 

wszystkim do pozyskiwania, przetwarzania i przesyłania informacji, 

kreowania oraz zarządzania procesami komunikacji, tworzenia przekazów 

multimedialnych, a w dalszej kolejności wiedzy i umiejętności dotyczących 

nowych mediów, zagrożeń dla prywatności i bezpieczeństwa w 

cyberprzestrzeni, podstaw pozycjonowania i optymalizacji w Internecie.  

 

 

Podstawę prawną dla kierunku nowe media stanowią: 

 

1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz. U. 2018 r. poz. 1668 ze zm.) 

2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 

września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz 

dyscyplin artystycznych (Dz. U. poz. 1818 ze zm.). 

3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 

września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. poz. 1861 ze zm.). 

4. Ustawa z dnia 22 grudnia 2015r. o Zintegrowanym Systemie 

Kwalifikacji (Dz.U. 2018 r. poz. 2153).  

5. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 

listopada 2018r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów 

uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji. 

(Dz.U. 2018. poz. 2218). 
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Efekty uczenia się dla kierunku nowe media, studia I stopnia – profil 

praktyczny uwzględniają:  

• 13 efektów w zakresie wiedzy,  

• 15 efektów w zakresie umiejętności,  

• 7 efektów w zakresie kompetencji społecznych. 

  

Efekty uczenia się dla kierunku nowe media odwołują się do następujących 

dziedzin i dyscyplin naukowych: 

1) dziedzina nauk społecznych: 

• nauki o komunikacji społecznej i mediach, 

• nauki o zarządzaniu i jakości; 

2) dziedzina nauk humanistycznych: 

• językoznawstwo 

• nauki o kulturze i religii 

3) dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych  

• informatyka 
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Tabela 1. Liczbowy i procentowy udział efektów uczenia się odnoszących się do poszczególnych dyscyplin 

naukowych 

 

Efekty uczenia się 

w zakresie: 

Ogółe

m 
Dziedzina nauk społecznych 

 

Dziedzina nauk humanistycznych Dziedzina nauk 

ścisłych i 

przyrodniczych 

Nauki o 

komunikacji 

społecznej i 

mediach 

Nauki o 

zarządzaniu i 

jakości 

Językoznawstwo Nauki o kulturze i religii 

Informatyka 

Wiedzy 

 
13 11 1 0 

0 
1 

Umiejętności 

 
15 

10  1 2 1 1 

Kompetencji 

społecznych 

 

7 5 0,5 0 

 

1,5 0 

Ogółem 

 

W 

liczb

ach 

35 26 2,5 

2 2,5 

2 

 

W % 

 

100% 74% 7% 

6% 7% 

6% 
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1.1.1 Opis zakładanych efektów uczenia się dla kierunku o profilu praktycznym nowe media, studia pierwszego 

stopnia: 

 Załącznik nr 1 do wytycznych dla rad programowo-dydaktycznych w Mazowieckiej Uczelni Publicznej Płocku w 

sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać programy kształcenia 

Efekty uczenia się dla kierunku i ich relacje z efektami uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 6 Polskiej Ramy 

Kwalifikacji 

Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Nauk Humanistycznych i 

Informatyki 

Kierunek studiów: Nowe media  

Poziom kształcenia: 

 

studia pierwszego stopnia 

 

Profil kształcenia: 

 

praktyczny 

Umiejscowienie kierunku w dziedzinach nauki i dyscyplinach naukowych 

 

dziedzina nauk społecznych/dziedzina 

nauk humanistycznych/nauk ścisłych i 

przyrodniczych 

Opis zakładanych efektów uczenia się dla kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia uwzględnia uniwersalne 

charakterystyki pierwszego stopnia dla poziomów 6-7 określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym 
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Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153) oraz charakterystyki drugiego stopnia dla poziomów 6-7 określone  w 

rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego 

stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji 

 

 

(1) Symbol 

 

 

 

 

(2) Efekty uczenia się dla kierunku studiów 

 

 

 

Charakterystyki drugiego 

stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji – poziom 6  

(kod składnika opisu) 

 

 

Dyscypliny naukowe 

WIEDZA: [P6U_W] 

 absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu 

K_W01 miejsce i znaczenie nauk o komunikacji społecznej i 

mediach, zorientowane na zastosowania praktyczne 

w działalności kulturalnej, medialnej i promocyjno-

reklamowej, stanowiące podstawową wiedzę ogólną 

z zakresu studiowanego kierunku 

 

P6S_WG 

nauki o komunikacji 

społecznej i mediach 

K_W02 media (Internet, prasę, radio, telewizję) oraz 

towarzyszące im podstawowe historyczne i 

społeczne dyskursy z ukierunkowaniem na ich 

praktyczne zastosowanie. 

 

 

P6S_WG 

 

nauki o komunikacji 

społecznej i mediach 
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K_ W03  

terminologię z zakresu mediów (Internetu, prasy, 

radio, telewizji)z ukierunkowaniem na ich 

praktyczne zastosowanie. 

 

 

P6S_WG 

nauki o komunikacji 

społecznej i mediach 

 K_ W04 proces powstania i ewolucji systemu medialnego w 

Polsce, Europie i świecie oraz podstawowe relacje 

pomiędzy instytucjami i systemami medialnymi w 

skali krajowej, międzynarodowej i 

międzykulturowej. 

 

P6S_WG 

nauki o komunikacji 

społecznej i mediach 

 

K_ W05  wybrane systemy komunikacyjne oparte na 

najnowszej technologii informatycznej oraz rolę 

komunikacji medialnej we współczesnej kulturze. 

 

P6S_WG 

nauki o komunikacji 

społecznej i mediach 

(50%)/informatyka(50

%) 

K_ W06 gatunki wypowiedzi z ukierunkowaniem na 

zastosowanie praktyczne w obszarze komunikacji 

społecznej i mediów 

 

P6S_WG 

nauki o komunikacji 

społecznej i mediach 

K_ W07 powiązanie studiowanego kierunku z: naukami o 

kulturze i religii, językoznawstwem, naukami o 

sztuce, informatyką,  naukami socjologicznymi, 

naukami o zarządzaniu i jakości,  zorientowane na 

zastosowania praktyczne i stanowiące podstawową 

wiedzę ogólną z zakresu studiowanego kierunku 

 

P6S_WG 

nauki o komunikacji 

społecznej i mediach 
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K_ W08 wybrane metody, narzędzia i techniki pozyskiwania 

danych, właściwe dla nauk o komunikacji 

społecznej i mediach oraz nauk o zarządzaniu i 

jakości, szczególnie technologie informacyjne, 

pozwalające opisywać wybrane struktury i 

instytucje społeczne oraz zachodzące w nich 

zmiany 

 

P6S_WG 

informatyka 

(50%)/nauki o 

zarządzaniu i jakości 

(50%) 

K_ W09 naukę o człowieku jako przedmiocie 

komunikowania społecznego oraz twórcy kultury, 

pogłębioną w odniesieniu do jego roli w mediach, 

promocji i reklamie, w tym o wybranych metodach 

diagnozowania jego potrzeb i oceny jakości usług 

medialnych 

 

P6S_WK 

nauki o komunikacji 

społecznej i mediach 

K_ W10 metodykę warsztatu badawczego związanego ze 

studiowanym kierunkiem 

 

P6S_WG 

nauki o komunikacji 

społecznej i mediach 

K_ W11  istniejące podstawowe uregulowania prawne 

dotyczące funkcjonowania mediów oraz instytucji 

społecznych, jak również wybrane formy rozwoju 

indywidualnej przedsiębiorczości, w tym rolę etyki 

w pracy zawodowej. 

 

P6S_WK 

nauki o komunikacji 

społecznej i 

mediach(50%)/nauki o 

zarządzaniu i jakości 

(50%) 

K_ W12 podstawowe regulacje dotyczące bezpieczeństwa i 

higieny pracy, w tym w instytucjach związanych z 

kulturą, mediami, promocją i reklamą. 

 

P6S_WK 

nauki o komunikacji 

społecznej i mediach 



9 
 
 

K_ W13 podstawowe zasady i regulacje dotyczące 

bezpieczeństwa danych, prawa autorskiego oraz 

własności intelektualnej. 

 

P6S_WK 

nauki o komunikacji 

społecznej i mediach 

UMIEJĘTNOŚCI:[P6U_U] 

absolwent potrafi 

K_ U01 odnaleźć pożądane informacje w różnych źródłach, 

przeanalizować je, ocenić ich przydatność, wybrać i 

wykorzystać je w określonym celu 

 

P6S_UW 

nauki o komunikacji 

społecznej i mediach 

K_ U02 wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu 

informatyki i nowych mediów do opisu i 

praktycznego analizowania procesów oraz 

tworzenia przekazów medialnych w obrębie 

studiowanego kierunku, m.in. przy pomocy filmu, 

fotografii i grafiki 

 

P6S_UW 

informatyka 

(50%)/nauki o kulturze 

i religii (50%) 

K_ U03 samodzielnie zaplanować i realizować projekty i 

zadania związane ze sferą działalności kulturalnej i 

medialnej, z wykorzystaniem ogólnie dostępnych 

narzędzi informatycznych oraz wyników badań w 

tym zakresie 

 

P6S_UW 

 

informatyka (50%)/ 

nauki o komunikacji 

społecznej i mediach 

(50%)/ 

K_U04 

 

 

prowadzić prace badawcze pod kierunkiem 

opiekuna oraz prace projektowe i warsztatowe 

związane ze sferą działalności kulturalnej, 

społecznej i medialnej 

 

P6S_UW 

 

nauki o komunikacji 

społecznej i mediach 
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K_U05 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 

 

P6S_UW 

 

nauki o komunikacji 

społecznej i mediach  

K_U06 

 

zdefiniować kompetencje medialne, dostrzegać 

negatywne i pozytywne strony korzystania z 

mediów oraz wskazać innowacyjne możliwości 

wykorzystania mediów w edukacji człowieka 

 

P6S_UW 

 

nauki o komunikacji 

społecznej i mediach 

 K_U07 

 

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 odpowiednim kontekście 

 

P6S_UW 

 

nauki o komunikacji 

społecznej i mediach 

K_U08 

 

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,  ma przy tym rozwinięte umiejętności 

w zakresie komunikacji interpersonalnej 

 

P6S_UK 

nauki o komunikacji 

społecznej i mediach 

(50%)/językoznawstwo 

(50%) 
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K_U09 

 

 

w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w 

mowie i na piśmie na tematy z zakresu 

studiowanego kierunku, argumentując i formułując 

wnioski z wykorzystaniem odpowiednich źródeł 

 

P6S_UK 

nauki o komunikacji 

społecznej i 

mediach(50%)/ 

językoznawstwo (50%) 

K_U10 

 

 

posługiwać się specjalistycznym aparatem 

pojęciowym  

z zakresu nauk o komunikacji społecznej i mediach, 

a także z zakresu kulturoznawstwa, 

językoznawstwa, informatyki, socjologii oraz nauk 

o zarządzaniu i jakości 

 

P6S_UW 

nauki o komunikacji 

społecznej i mediach 

K_U11 

 

analizować zjawiska z zakresu kultury, dostrzegać 

zmiany społeczno-kulturowe współczesności i 

wyrażać je językiem mediów 

 

P6S_UW 

 

nauki o komunikacji 

społecznej i nowych 

mediach (50%)/nauki 

o kulturze i religii 

(50%) 

K_U12 

 

prowadzić badania społeczne niezbędne do 

opracowania diagnoz potrzeb odbiorców mediów 

oraz oceny jakości usług związanych z działalnością 

społeczno-zawodową 

 

P6S_UW 

 

nauki o komunikacji 

społecznej i mediach 

K_U13 posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

 językoznawstwo 
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Językowego, rozszerzonym w zakresie specyfiki 

studiowanego kierunku 

P6S_UK 

K_U14 

 

współdziałać i pracować w grupie, akceptując 

konieczność przyjęcia roli zgodnie z potrzebami 

zadaniowymi 

 

 

P6S_UO 

nauki o komunikacji 

społecznej i mediach 

K_U15 samodzielnie planować i realizować własne uczenie 

się przez całe życie 

 

 

P6S_UU 

nauki o zarządzaniu i 

jakości 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE [P6U_K] 

absolwent jest gotów do 

K_K01 samodoskonalenia w obszarze studiowanego 

kierunku 

P6S_KK nauki o komunikacji 

społecznej i mediach 

K_K02 twórczego, krytycznego  przedsiębiorczego 

myślenia i działania. 

P6S_KO nauki o komunikacji 

społecznej i mediach 

(50%)/nauki o 

zarządzaniu i jakości 

(50%) 

K_K03 uczestniczenia w życiu kulturalnym i korzystania z 

jego różnorodnych form, wykorzystywania mediów 

 

P6S_KO 

nauki o komunikacji 

społecznej i mediach 
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jako narzędzia komunikacji oraz źródło wiedzy o 

życiu kulturalnym i społecznym 

(50%)/nauki o kulturze 

i religii (50%) 

 K_K04 

 

przyjęcia odpowiedzialności za zachowanie 

dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy 

 

P6S_KO 

nauki o kulturze i religii 

K_K05 

 

uznania wagi mediów w kształtowaniu więzi 

społecznych na poziomie lokalnym i globalnym. 

 

P6S_KO 

nauki o komunikacji 

społecznej i mediach  

K_K06 

 

wzięcia odpowiedzialności za trafność 

przekazywanej wiedzy w pracy badawczej, 

wykazywania się uczciwością i rzetelnością oraz 

etycznym zachowaniem związanym z działalnością 

profesjonalną. 

 

P6S_KK 

nauki o komunikacji 

społecznej i mediach 

K_K07 

 

odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, 

prawidłowego rozpoznawania dylematów 

związanych z prowadzeniem działalności w 

obszarze komunikacji społecznej i mediów 

 

P6S_KR 

nauki o komunikacji 

społecznej i mediach 

Objaśnienie oznaczeń w symbolach:

P – profil praktyczny 

W – kategoria wiedzy 

U – kategoria umiejętności 

K – kategoria kompetencji społecznych; 

01,02,03 i kolejne – numer efektu kształcenia



14 
 
 

Charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 6. Polskiej Ramy Kwalifikacji 

 

Kategoria charakterystyki efektów uczenia się / 

Kategoria opisowa - aspekty o podstawowym 

znaczeniu / Kod składnika opisu: 

 

WIEDZA– ZNA I ROZUMIE: 

P7S_WG – zakres i głębia/kompletność perspektywy 

poznawczej i zależności 

P7S_ WK – kontekst/ uwarunkowania, skutki  

UMIEJĘTNOŚCI – POTRAFI: 

P7S_UW – wykorzystanie wiedzy/rozwiązywane 

problemy i wykonywane zadania 

P7S_UK – komunikowanie się/odbieranie i tworzenie 

wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku 

naukowym i posługiwanie się językiem obcym 

P7S_UO – organizacja/planowanie i praca zespołowa 

P7S_ UU – uczenie się/planowanie własnego rozwoju i 

rozwoju innych osób 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE– JEST GOTÓW DO: 

P7S_KK – oceny/krytyczne podejście 

P7S_KO – odpowiedzialność/wypełnianie zobowiązań 

społecznych i działanie na rzecz interesu publicznego 

P7S_ KR – rola zawodowa/ niezależność i rozwój etosu 
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Projekt efektów uczenia się został zaopiniowany przez Radę Programowo-Dydaktyczną w dniu 15 czerwca 2022 

roku i będzie obowiązywać od roku akademickiego 2022/2023 

 

 


