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Załącznik do uchwały nr 4/2021 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej 
w Warszawie z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia efektów uczenia się na 
kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna na poziomie studiów 
pierwszego stopnia o profilu praktycznym w Wydziale Nauk Społecznych 

 
 
 
 

CHARAKTERYSTYKI DRUGIEGO STOPNIA POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI TYPOWE DLA 

KWALIFIKACJI UZYSKIWANYCH W RAMACH SZKOLNICTWA WYŻSZEGO PO UZYSKANIU KWALIFIKACJI 

PEŁNEJ NA POZIOMIE 4 - POZIOM 6 

 
 

 

I. Charakterystyki drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji - poziom 6 

 

Symbol 
efektów 
uczenia się  

Po ukończeniu studiów I stopnia 

na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna  

absolwent:  

Odniesienie 
do KRK 

w zakresie wiedzy: 

DKS_W01 posiada wiedzę z zakresu współczesnej kultury, literatury, historii i polityki P6S_WG 

DKS_W02 posiada wiedzę o umiejscowieniu nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz 
dyscyplin pokrewnych w systemie nauk społecznych 

P6S_WG 

DKS_W03 posiada znajomość teorii i pojęć występujących w naukach społecznych, w 
zakresie  komunikacji społecznej i mediów  

P6S_WG 

DKS_W04 zna regulacje prawne i normy etyczne związane z funkcjonowaniem mediów i z 
wykonywaniem zawodu dziennikarza  

P6S_WK 

DKS_W05 ma wiedzę o normach i regułach prawno-organizacyjnych wybranych struktur i 
instytucji społecznych i kulturalnych  wskazuje źródła, naturę i zmiany prawidłowości 
rządzących strukturami i instytucjami, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości 
człowieka jako twórcy kultury 

P6S_WG 

DKS_W06 posiada wiedzę o kształcie instytucji kulturowych, politycznych, prawnych, 
ekonomicznych, religijnych i pomocowych  

P6S_WG 

DKS_W07 posiada wiedzę o faktach i zjawiskach dotyczących współczesnych mediów na 
szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym 

P6S_WG 

DKS_W08 posiada wiedzę o mediach i systemach medialnych wraz ze sposobami planowania i 
realizowania produkcji medialnej  

P6S_WK 

DKS_W09 posiada wiedzę o formach i gatunkach wypowiedzi dziennikarskiej, technikach i 
środkach retorycznych i erystycznych 

P6S_WG 

DKS_W10 zna i różnicuje profile dziennikarstwa:  prasowe, radiowe, telewizyjne i internetowe 
oraz rozumie nowoczesne hybrydowe profile i formy dziennikarskie  

P6S_WG 
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DKS_W11 posiada wiedzę o roli człowieka w funkcjonowaniu świata mediów i jego wpływu na 
kształt paradygmatów komunikacji społecznej  

P6S_WK 

DKS_W12 zna i objaśnia normy i reguły organizujące struktury oraz instytucje społeczne 
uwzględniając sferę mediów i komunikowania społecznego 

P6S_WG 

DKS_W13 posiada wiedzę o metodach, technikach i narzędziach do pozyskiwania informacji, 
odpowiednich dla dziennikarstwa, pozwalających opisać struktury i instytucje 
społeczne wraz z zachodzącymi w nich i między nimi procesami 

P6S_WK 

DKS_W14 ma wiedzę z dziedziny nowych technologii P6S_WG 

DKS_W15 zna regulacje z zakresu ochrony własności intelektualnej, prawa autorskiego oraz 
RODO 

P6S_WK 

DKS_W16 zna i rozumie zasady i normy etyczne zawodu dziennikarza P6S_WG 

w zakresie umiejętności: 

DKS_U01 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w analizowaniu, 
interpretowaniu oraz projektowaniu działań komunikacyjnych 

P6S_UW 

DKS_U02 potrafi tworzyć podstawowe formy dziennikarskie; zna, rozpoznaje i umie posługiwać 
się podstawowymi gatunkami dziennikarskimi; potrafi dokonywać selekcji informacji 
oraz konstruować pisemne i ustne formy informacyjne; posiada praktyczną 
umiejętność przygotowania typowych tekstów dziennikarskich i publicystycznych 

P6S_UW 

DKS_U03 potrafi gromadzić, opracowywać i krytycznie interpretować materiały źródłowe w 
dziedzinie nauk społecznych w zakresie mediów i komunikowania społecznego 

P6S_UW 

DKS_U04 potrafi analizować mechanizmy i uwarunkowania decydujące o funkcjonowaniu 
mediów krajowych i zagranicznych uwzględniając kontekst historyczny zmian 
społecznych 

P6S_UW 

DKS_U05 potrafi rozwiązywać konkretne problemy medioznawcze i prognozować ich przebieg 
i rozwiązania oraz przewidywać skutki planowanych działań  

P6S_UW 

DKS_U06 dostrzega relacje między przekazami medialnymi a zjawiskami i procesami 
politycznymi, ekonomicznymi, społecznymi i kulturowymi 

P6S_UW 

DKS_U07 potrafi tworzyć przekazy medialne w zakresie dziennikarstwa prasowego, radiowego, 
telewizyjnego oraz internetowego a także form hybrydowych 

P6S_UK 

DKS_U08 potrafi sprawnie z poszanowaniem kultury przekazu porozumiewać się przy użyciu 
różnych kanałów, gatunków i technik komunikacyjnych ze specjalistami jak i 
podmiotami działań dziennikarskich  

P6S_UK 

DKS_U09 potrafi precyzyjnie konstruować własne wypowiedzi ustne  i pisemne, komunikować 
się za pomocą nowoczesnych technik  

P6S_UK 

DKS_U10 posiada umiejętność sprawnego posługiwania się językiem obcym nowożytnym w 
mowie i piśmie na poziomie co najmniej B2  

P6S_UK 

DKS_U11 potrafi interpretować regulacje prawne związane z wykonywanym zawodem i 
postępować zgodnie z nimi 

P6S_UW 

DKS_U12 potrafi dostrzegać i rozstrzygać dylematy zawodowe zgodnie z normami etyki 
zawodowej, przewiduje skutki swoich działań w prawnym i etycznym aspekcie 
wykonywanego zawodu 

P6S_UW 
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DKS_U13 potrafi pracować w zespole; umie inicjować i przyjmować zadania do wykonania P6S_UO 

w zakresie kompetencji społecznych: 

DKS_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę 
dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego; wyznacza kierunki osobistego 
rozwoju i kształcenia 

P6S_KK 

DKS_K02 jest przygotowany do pracy w zespole, rozumie swoją rolę w grupie zawodowej P6S_KR 

DKS_K03 jest otwarty na podejmowanie kontaktów społecznych i zawodowych P6S_KO 

DKS_K04 ma świadomość poznawczego i praktycznego wymiaru zastosowania wiedzy 
praktycznej, w szczególności z zakresu mediów i komunikowania 

P6S_KK 

DKS_K05 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy i kreatywny, jest aktywny 
społecznie, odpowiedzialny oraz wykazuje samodzielność w działaniach na rzecz 
środowiska społecznego 

P6S_KO 

DKS_K06 jest wrażliwy na problemy społeczne, gotowy do komunikowania się i współpracy z 
otoczeniem, w tym z osobami niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie 

P6S_KO 

DKS_K07 jest gotów do krytycznej oceny wyników własnej pracy P6S_KO 

DKS_K08 jest świadomy problemów etycznych i prawnych dotyczących pozyskiwania i 
wykorzystywania informacji 

P6S_KR 

DKS_K09 jest przekonany o konieczności zachowania się w sposób profesjonalny i 
przestrzegania zasad etyki zawodowej  

P6S_KR 

 

Wykaz skrótów: 
G – Głębia i zakres/kompletność perspektywy poznawczej i zależności 
K – Kontekst /uwarunkowania, skutki 
W – Wykorzystanie wiedzy /rozwiązywane problemy wykonywanie zadań 
K –Komunikowanie się /odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku naukowym i 
posługiwanie się językiem obcym 
O – Organizacja pracy /planowanie i praca zespołowa 
 
Charakterystyki poziomów PRK typowe dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego (drugiego 
stopnia): 
 
P = poziom PRK (6, 7); 
W = wiedza; 
U = uczenie się;  
G = głębia i zakres;   
W = wykorzystanie wiedzy;  
K = krytyczna ocena; 
U = umiejętności;   
K = kontekst; 
K = komunikowanie się;  
O = odpowiedzialność; 
K = kompetencje społeczne;  
O = organizacja pracy;  
R = rola zawodowa; 
 


