
 
S Y L A B U S  Z A J Ę Ć / G R U P Y  Z A J Ę Ć  

Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Zakład Filologii Polskiej 

Kierunek studiów Filologia polska, studia II stopnia 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Język w promocji, marketingu i public relations 

Course / group of courses  

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 6 Rodzaj zajęć1 

specjalność do wyboru: 
komunikowanie 
wizerunkowe – promocja, 
reklama i public relations 

Rok studiów 1 Semestr 1 

Forma prowadzenia zajęć2 
Liczba 
godzin 
[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

ćwiczenia praktyczne 30 6 1 zaliczenie z oceną / egzamin 

Koordynator ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. PWSZ 

Prowadzący  

Język wykładowy polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

2 Forma prowadzenia zajęć: W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - 
ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – 
ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, ZT 
– zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka       

          

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

- zaliczony 1 semestr studiów podstawowych, kierunkowych i specjalnościowych 
- zdobyta wiedza teoretyczna w zakresie pragmatyki języka 
Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 

Kod efektu dla 
kierunku 
studiów  

Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1. 

ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę o współczesnym 
języku polskim, jego odmianach oraz tendencjach 
rozwojowych, zorientowaną na zastosowania praktyczne w 
kulturze, działalności edukacyjnej i medialnej 

FP2_W01 
FP2_W08 

ćwiczenia 
zadanie projektowe 

egzamin 

2. 

stosuje reguły wykorzystania w oryginalnej pracy własnej 
cudzego dorobku naukowego, artystycznego i twórczego, 
jego wprowadzania i oznaczania, pozostając w zgodzie z 
przepisami prawa i zasadami etycznymi 

FP2_U06 
FP2_U09 

ćwiczenia 
zadanie projektowe 

egzamin 

3. 

potrafi sprawnie porozumiewać się z różnymi kręgami 
odbiorców w różnorodnych sytuacjach komunikacyjnych, w 
tym prowadzić debatę, z wykorzystaniem wybranych technik 
komunikacyjnych, argumentować, formułować wnioski oraz 
tworzyć syntetyczne podsumowania 

FP2_U11 
ćwiczenia 

zadanie projektowe 

4. 

ma pogłębioną umiejętność przygotowania różnorodnych 
wypowiedzi pisemnych i ustnych reprezentujących różne 
gatunki i style tekstu i dostosowanych do różnych sytuacji 
komunikacyjnych 

FP2_U12 egzamin 



5. 

rozwijając dorobek i tradycje zawodu, uczestniczy w różnych 
formach życia kulturalnego i potrafi oceniać je z perspektywy 
wartości z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb 
społecznych 

FP2_K02 
FP2_K04 

ćwiczenia 
zadanie projektowe 

egzamin 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

 prezentacja, ćwiczenia przedmiotowe, metody projektowe 
 zadania praktyczne w zakresie stosowania języka w promocji, marketingu i public relations 
 konsultacje (zarówno regularne, jak też organizowane w indywidualnych przypadkach przez prowadzącego 
 dyskusja wokół problemów pragmatyki języka w komunikowaniu promocyjno-wizerunkowym 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Kryteria weryfikacji efektów uczenia się: 

 wykonywanie zadań praktycznych w ramach ćwiczeń, 
 praca zespołowa i umiejętności współpracy 
 ocena projektów w zakresie promocji, reklamy i public relations, 
 zaangażowanie w pracę zespołu ćwiczeniowego, obecności na ćwiczeniach. 

Kryteria oceny: 

 jakość udziału w dyskusji 
 jakość wykonywania zadań 
 zdolności twórcze i jakość pracy koncepcyjnej 
 zdolność i poziom współpracy i pracy zespołowej 
 efekty kompetencji językowych w komunikowaniu wizerunkowym, oceniane na podstawie ustnego kolokwium, 

konsultacji i dyskusji; 
 wykazanie się zawansowaną umiejętnością i kompetencją stosowania języka w promocji, marketingu i public 

relations 

Warunki zaliczenia 

 egzamin pisemny: uzyskanie 51% punktów z pisemnego egzaminu w formie krótkich ustrukturyzowanych pytań 
zaliczenie z oceną: ocena zadania projektowego z zakresu gatunków dziennikarskich, obecność na 2/3 godzin ćwiczeń 

Treści programowe (skrócony opis) 

 Celem zajęć jest rozwijanie praktycznych umiejętności językowych związanych z działaniami public relations, 
działaniami reklamowymi i marketingowymi. 

 Absolwent kursu powinien posługiwać się strategią, technikami i narzędziami PR, reklamy i marketingu oraz znać 
funkcje i obszary ich zastosowań.  

 Umiejętności zdobyte podczas warsztatów powinny go przygotować do pracy lub współpracy z agencjami 
reklamowymi i promocyjnymi, instytucjami zajmującymi się promocją miast i regionów. 

 Absolwent ma rozumieć i dostrzegać działania marketingowe w sferze publicznej (marketing polityczny, 
socjotechnika, propaganda). Powinien znać zasady prowadzenia kampanii społecznych.  

Zajęcia dają także możliwość zdobycia wiedzy na temat nowych narzędzi marketingu w Internecie. 

Contents of the study programme (short version) 

 

Treści programowe (pełny opis) 

 Reklama, promocja, marketing – różnice i podobieństwa, charakterystyka działań. Podstawowe pojęcia i definicje. 
Przedstawienie zakresu zajęć i ich celu. Ćwiczenia w kwalifikowaniu i rozpoznawaniu działań reklamowych i 
promocyjnych na podstawie przykładów. 

 Podstawy marketingu. Marketing mix. Analiza marketingowa: stawianie problemów, programowanie badań, wybór 
narzędzi, opracowywanie wyników. Mierniki atrakcyjności rynku i metody badań marketingowych. Analiza potrzeb i 
analiza SWOT – ćwiczenia na bazie znanych z obserwacji przykładów.  

 Specyfika języka w promocji, reklamie i marketingu. 
 Specyfika języka w public relations 
 Zabawa symulacyjna w grupach: wprowadzamy na rynek innowacyjny produkt. Zadaniem studentów jest 

wymyślenie nowego produktu / produktu o nowych cechach (zadanie domowe z poprzednich zajęć) oraz 
zbudowanie planu marketingowego. Zostanie omówione: pojęcie produktu w marketingu, cykl życia produktu, 
analiza port folio. Polityka cenowa. Dystrybucja. Promocja – jej rola i narzędzia.  

 Symulacja: budujemy kampanię promocyjną produktu – kontynuacja zabawy z poprzednich zajęć. Strategie 
marketingu i promocji. Omówienie specyfiki poszczególnych kanałów reklamowych: reklama zewnętrzna, 
drukowana, radiowa i telewizyjna, reklama w Internecie. Działania promocyjne: pokazy i degustacje, udział w 
targach i wystawach, sampling, gwarancje, organizacja konkursów, programy lojalnościowe, bonusy i upusty 
(bodźce materialne). 

 Struktura i pragmatyka funkcjonowania agencji reklamowej. Organizacja i podział pracy. Etapy planowania i 
realizacji kampanii reklamowych. Zajęcia w jednej z fullserwisowych krakowskich agencji reklamowych (Agencja 
Eskadra lub Agencja Laboratorium). 



 Język, obraz i dźwięk w reklamie. Dyskusja na temat języka reklamy. Prezentacja najnowszych trendów w reklamie 
audiowizualnej na podstawie przykładów z mediów (nagrane spoty radiowe i telewizyjne). Ćwiczenia w pisaniu 
tekstów reklamowych i projektowaniu reklamy audiowizualnej. Zadanie domowe (zabawa): nagraj spot reklamowy 
przy pomocy komórki.  

 Socjotechnika. Pojęcie, rodzaje, strategie i elementy składowe. Reguły socjotechniczne: wzajemności, sympatii, 
niedostępności, konsekwencji, autorytetu, dowodu społecznego i wartości. Dyskusja na temat granicy między 
perswazją a manipulacją i kwestii etycznych.  

 Język i metody perswazji promocyjno-reklamowej. 
 Kampanie i reklama społeczna. Liderzy rynku polskich organizacji pozarządowych. Marketing non-profit. Metody 

działań organizacji pozarządowych. Kampanie społeczne w Polsce i na świecie. Zasady ich prowadzenia, 
typologia i charakterystyka.  

 Autopromocja mediów. Metody promowania mediów. Medium jako produkt rynkowy. Działania promocyjne w prasie, 
radio i telewizji. Kampanie reklamowe, inserty, konkursy. Rola patronatów medialnych.  Event marketing – 
promocja poprzez wydarzenia. Rodzaje i charakterystyka wydarzeń promocyjnych. Metody promocji poprzez 
imprezy. Udział mediów w wydarzeniach promocyjnych. 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

W. Budzyński, Reklama: techniki skutecznej perswazji, Warszawa 2002 
M.D. Hutt, Zarządzanie marketingiem: strategia rynku dóbr i usług, Warszawa 1997 
S. Kaczmarczyk, Badania marketingowe: metody i techniki, Warszawa 1991 
Podstawy marketingu, praca zbiorowa pod red. J. Altkorna, Kraków 2004 
T. Sztucki, Encyklopedia marketingu: definicje, zasady, metody, Warszawa 1998 
T. Sztucki, Marketing w pytaniach i odpowiedziach, Warszawa 1998 
M. Rydel, Podręczny leksykon promocji: public relations, reklama, akwizycja, b.w.s., merchandising, Gdańsk 1998 
J. Wiktor, Promocja: system komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, Warszawa 2001 
T. Trejderowski, Socjotechnika. Podstawy manipulacji w praktyce, Warszawa 2009 
Szromnik, Marketing terytorialny, Wydawnictwo Wolters Kluwer 2008 
P. Guziur, Marketing w Internecie. Strategie dla małych i dużych firm, Wydawnictwo Helion 2001 
M. Janik-Wiszniowska, Promocja i reklama polityczna, w: W. Jabłoński, L Sobkowiak (red.), Marketing polityczny w teorii i 
praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002 
Event marketing jako nowa forma organizacji procesów komunikacyjnych, praca zbiorowa pod red. A. Grzegorczyka, 
Wydawnictwa WSP 2009. 

Dane jakościowe 
Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej nauki humanistyczne 

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  
[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach (30 godz.) + konsultacje z prowadzącym 
(2 godz.) 

32 

Przygotowanie zadania projektowego z zakresu gatunków dziennikarskich oraz projektów w 
zakresie promocji, reklamy i public relations 

90 

Przygotowanie do  zaliczenia i egzaminu 20 

Indywidualna praca własna studenta (studiowanie literatury, itp.) 8 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (32 godz.)  1,3 

Zajęcia o charakterze praktycznym (146 godz.) 5,8 

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 
W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 
i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



S Y L A B U S  Z A J Ę Ć / G R U P Y  Z A J Ę Ć  

Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Zakład Filologii Polskiej 

Kierunek studiów Filologia polska, studia II stopnia 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Metody i techniki perswazji w promocji i reklamie 

Course / group of courses  

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 1 Rodzaj zajęć1 

specjalność do wyboru: 
komunikowanie 
wizerunkowe – promocja, 
reklama i public relations 

Rok studiów 1 Semestr 2 

Forma prowadzenia zajęć2 
Liczba 
godzin 
[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

ćwiczenia praktyczne 15 1 2 zaliczenie z oceną 

Koordynator ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. PWSZ 

Prowadzący  

Język wykładowy polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

2 Forma prowadzenia zajęć: W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - 
ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – 
ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, ZT 
– zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka       

          

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

- zaliczony 1 semestr studiów podstawowych, kierunkowych i specjalnościowych 
- zdobyta wiedza teoretyczna w zakresie pragmatyki języka 
Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 

Kod efektu dla 
kierunku 
studiów  

Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1. 

ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę o współczesnym 
języku polskim, jego odmianach oraz tendencjach 
rozwojowych, zorientowaną na zastosowania praktyczne w 
kulturze, działalności edukacyjnej i medialnej 

FP2_W02 
FP2_W08 

projekt 

2. 

stosuje reguły wykorzystania w oryginalnej pracy własnej 
cudzego dorobku naukowego, artystycznego i twórczego, 
jego wprowadzania i oznaczania, pozostając w zgodzie z 
przepisami prawa i zasadami etycznymi 

FP2_U06 
FP2_U09 

projekt 

3. 

potrafi sprawnie porozumiewać się z różnymi kręgami 
odbiorców w różnorodnych sytuacjach komunikacyjnych, w 
tym prowadzić debatę, z wykorzystaniem wybranych technik 
komunikacyjnych, argumentować, formułować wnioski oraz 
tworzyć syntetyczne podsumowania 

FP2_U11 projekt 

4. 

ma pogłębioną umiejętność przygotowania różnorodnych 
wypowiedzi pisemnych i ustnych reprezentujących różne 
gatunki i style tekstu i dostosowanych do różnych sytuacji 
komunikacyjnych 

FP2_U12 projekt 



5. 

dostrzega etyczny wymiar swoich działań, odpowiedzialnie 
pełni rolę zawodową, przewodzi w zewnątrz- i 
wewnątrzgrupowym procesie wymiany wiedzy i umiejętności, 
poszukuje rozwiązań zgodnych z przepisami prawa oraz 
dobrymi praktykami stosowanymi w środowisku zawodowym 
i społecznym 

FP2_K03 projekt 

6. 

rozwijając dorobek i tradycje zawodu, uczestniczy w różnych 
formach życia kulturalnego i potrafi oceniać je z perspektywy 
wartości z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb 
społecznych 

FP2_K04 projekt 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

 prezentacja, ćwiczenia przedmiotowe, metody projektowe 
 zadania praktyczne w zakresie stosowania perswazji w promocji, marketingu i public relations 
 konsultacje (zarówno regularne, jak też organizowane w indywidualnych przypadkach przez prowadzącego 
 dyskusja wokół problemów perswazji w komunikowaniu promocyjno-wizerunkowym 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Kryteria weryfikacji efektów uczenia się: 

 wykonywanie zadań praktycznych w ramach ćwiczeń, 
 praca zespołowa i umiejętności współpracy 
 ocena projektów w zakresie perswazji w promocji, reklamie i public relations, 
 zaangażowanie w pracę zespołu ćwiczeniowego, obecności na ćwiczeniach. 

Kryteria oceny: 

 jakość udziału w dyskusji 
 jakość wykonywania zadań 
 zdolności twórcze i jakość pracy koncepcyjnej 
 zdolność i poziom współpracy i pracy zespołowej 
 efekty kompetencji technicznych w komunikowaniu wizerunkowym, oceniane na podstawie ustnego kolokwium, 

konsultacji i dyskusji; 
 wykazanie się zawansowaną umiejętnością i kompetencją stosowania języka perswazji w promocji, marketingu i 

public relations 

Warunki zaliczenia 

Zaliczenie z oceną na podstawie wykonanych w trakcie semestru projektów promocyjno-wizerunkowych, obecność na 2/3 
godzin ćwiczeń 

Treści programowe (skrócony opis) 

 Celem zajęć jest zapoznanie uczestników  z praktycznymi aspektami procesów promocji (produktów, usług i idei). 
Drugi moduł stanowi namysł nad metodami i technikami wykorzystywanymi w tworzeniu przekazu reklamowego.  

 Student w trakcie zajęć nabędzie wiedzę i umiejętności niezbędne do przygotowania, oceny i wdrożenia kampanii 
promocyjnych i reklamowych w różnych obszarach przestrzeni medialnej i społecznej. 

 Będzie znał istotę promocji, prawne i etyczne aspekty działalności reklamowej, zasady kreowania strategii 
promocyjnych, lokowania produktu i reklamy konwencjonalnej. 

 Zapozna się z językiem przekazu reklamowego i psychologicznymi mechanizmami wykorzystywanymi w reklamie i 
promocji. 

Contents of the study programme (short version) 

 

Treści programowe (pełny opis) 

 Promocja jako jeden z elementów marketingu (marketing mix). 
 Perswazja jak technika wywierania wpływu na odbiorcę przekazu. 
 Psychologiczne, socjologiczne i językowe konteksty badań nad perswazją.   
 Funkcje, cele i rodzaje metod promocyjnych.  
 Funkcje, cele i rodzaje komunikatów reklamowych.  
 Psychologiczne aspekty tworzenia kampanii. 
 Kulturowe aspekty tworzenia kampanii. 
 Marketingowe aspekty tworzenia kampanii. 
 Odbiorcy przekazu – struktura interesariuszy. 
 Zróżnicowane formy komunikatów ze względu na audytorium. 
 Przekazy reklamowe i promocyjne jako specyficzne gatunki wypowiedzi. 
 Komunikat promocyjny i reklamowy o cechach oddziaływania poznawczego. 
 Przekaz promocyjny i reklamowy o cechach oddziaływania emocjonalnego. 
 Produkt, usługa i marka – rola identyfikacji wizualnej w promocji i reklamie. 
 Nowe formy promocji a jej skuteczność i efektywność. 



Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

Bralczyk J., Język na sprzedaż, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004. 
Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, GWP 1995 i n. 
Doliński Dariusz, Psychologiczne mechanizmy reklamy, GWP 2008. 
Heath Robert, Reklama. Co tak naprawdę wpływa na jej skuteczność, GWP 2008. 
Kochan M., Slogany w reklamie i polityce, TRIO, Warszawa 2003. 
Lewiński P., Retoryka reklamy, Wrocław 2008. 
Sullivan Luke, Spoty, plakaty i slogany. Jak tworzyć lubiane reklamy, Wydawnictwo One Press, 2007. 

Dane jakościowe 
Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej nauki humanistyczne 

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  
[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach (15 godz.) + konsultacje z prowadzącym 
(2 godz.) 

17 

Przygotowanie projektów promocyjno-wizerunkowych 8 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (17 godz.)  0,7 

Zajęcia o charakterze praktycznym (23 godz.) 0,9 

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 
W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 
i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć 
 
 
 

S Y L A B U S  Z A J Ę Ć / G R U P Y  Z A J Ę Ć  

Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Zakład Filologii Polskiej 

Kierunek studiów Filologia polska, studia II stopnia 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Kreatywność multimedialna w promocji i reklamie 

Course / group of courses  

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 2 Rodzaj zajęć1 

specjalność do wyboru: 
komunikowanie 
wizerunkowe – promocja, 
reklama i public relations 

Rok studiów 1 Semestr 2 

Forma prowadzenia zajęć2 
Liczba 
godzin 
[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

laboratorium informatyczne 15 2 2 zaliczenie z oceną 

Koordynator ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. PWSZ 

Prowadzący  

Język wykładowy polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 



2 Forma prowadzenia zajęć: W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - 
ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – 
ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, ZT 
– zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka       

          

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

- zaliczony 1 semestr studiów podstawowych, kierunkowych i specjalnościowych 
- zdobyta wiedza teoretyczna i praktyczna w zakresie języka reklamy, promocji i public relations 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 

Kod efektu dla 
kierunku 
studiów  

Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1. 

ma uporządkowaną pogłębioną sfunkcjonalizowaną wiedzę 
polonistyczną w zakresie języka i kultury, odpowiadającą 
komunikowaniu wizerunkowemu i potrafi z niej korzystać 
praktycznie, w sposób adekwatny do sytuacji i wynikających 
z niej potrzeb 

FP2_W01 
FP2_W02 

projekty 

2. 
umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać 
umiejętności zawodowe w sposób zorientowany na 
zastosowania praktyczne w kulturze i działalności medialnej 

FP2_U01 projekty 

3. 
potrafi formułować i analizować proste problemy badawcze i 
wdrożeniowe, dobierając właściwe narzędzia służące ich 
rozwiązaniu 

FP2_U03 projekty 

4. 
ma pogłębione umiejętności organizacyjne umożliwiające 
planowanie i realizację oryginalnych zadań z zakresu 
działalności zawodowej 

FP2_U05 projekty 

5. 
potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie 
się przez całe życie 

FP2_U15 projekty 

6. 

dostrzega etyczny wymiar swoich działań, odpowiedzialnie 
pełni rolę zawodową, przewodzi w zewnątrz- i 
wewnątrzgrupowym procesie wymiany wiedzy i umiejętności, 
poszukuje rozwiązań zgodnych z przepisami prawa oraz 
dobrymi praktykami stosowanymi w środowisku zawodowym 
i społecznym 

FP2_K02 
FP2_K03 

projekty 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

 zadania praktyczne w zakresie kreatywności multimedialnej w promocji, marketingu i public relations 
 konsultacje (zarówno regularne, jak też organizowane w indywidualnych przypadkach przez prowadzącego 
 prezentacja i dyskusja wokół twórczości multimedialne studentów 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Kryteria weryfikacji efektów uczenia się: 

 wykonywanie zadań praktycznych w ramach ćwiczeń, 
 praca zespołowa i umiejętności współpracy 
 ocena projektów w zakresie kreatywności multimedialnej w promocji, marketingu i public relations 
 zaangażowanie w pracę zespołu ćwiczeniowego, obecności na ćwiczeniach. 

Kryteria oceny: 

 jakość udziału w dyskusji 
 jakość wykonywania zadań 
 zdolności twórcze i jakość pracy koncepcyjnej 
 zdolność i poziom współpracy i pracy zespołowej 
 efekty kompetencji technicznych w komunikowaniu wizerunkowym, oceniane na podstawie ustnego kolokwium, 

konsultacji i dyskusji; 
 wykazanie się zawansowaną umiejętnością i kompetencją w zakresie twórczości multimedialnej w promocji, 

marketingu i public relations 

Warunki zaliczenia 

Zaliczenie z oceną na podstawie wykonanych w trakcie semestru multimedialnych projektów promocyjno-wizerunkowych, 
obecność na 2/3 godzin ćwiczeń 

Treści programowe (skrócony opis) 

Celem modułu jest przygotowanie słuchaczy do umiejętnego i skutecznego tworzenia kampanii reklamowych i promocyjnych. 
Słuchacze zdobędą wiedzę na temat pisania tekstów reklamowych i ich wykorzystywania w przestrzeni multimedialnej. Będą 



zdobywać kompetencję do planowania i tworzenia reklam, jako jednego z kluczowych narzędzi osiągnięcia sukcesu firmy czy 
organizacji. Poznają warsztat i narzędzia twórców reklam oraz będą się w sposób kreatywny uczyć skutecznego posługiwania 
słowem, obrazem i dźwiękiem w tworzonych kampaniach. 

Contents of the study programme (short version) 

 

Treści programowe (pełny opis) 

 Kreatywność w przekazach za pośrednictwem mediów. 
 Reklama medialna a multimedialna. 
 Warsztat copywritera.  
 Kompetencje językowe w tworzeniu opisu produktów rynkowych. 
 Narzędzia komunikacji oraz metody pracy oparte na technologiach kreatywności. 
 Kulturowe kody w komunikacji multimedialnej. 
 Techniki kreatywnego marketingu medialnego w Internecie.  
 Narzędzia eksperta ds. marketingu internetowego i sprzedaży online. 
 Content marketing jako marketing przyszłości. 
 Aktywizacja społeczności w Sieci w celach promocyjnych – influencer marketing. 
 Kierowanie zespołem projektowych – podstawy zarządzania ludźmi. 
 Prowadzenia oddziału kreatywnego w agencji reklamowej. 
 Specjalista marketingu wizerunkowego w agencjach PR i specjalista ds. promocji w agencjach eventowych i 

ambientowych. 
 Przygotowanie własnego projektu kampanii reklamowej (samodzielne stworzenie  kreatywnej komunikacji 

marketingowej i zbudowania profilu marketingowego). 
 Projekty multimedialne – praca twórcza 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

Kłeczek, R., Hajdas M., Sobocińska M., Kreacja w reklamie, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Kraków 2008. 
Burtenshaw K., Mahon N., Barfoot C., Kreatywna reklama, PWN, Warszawa 2007. 
Kall J., Reklama, PWE, Warszawa 2000. 
Wiktor J.W., Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, PWN, Warszawa 2001. 
Beliczyński J., Planowanie mediów w zarządzaniu reklamą, Antykwa, Kraków 1999, 
Kozielski R. (red.), Wskaźniki marketingowe, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2004, 
Heath R., Ukryta moc reklamy. Co tak naprawdę wpływa na wybór marki? Gdańskie 
Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006. 

Dane jakościowe 
Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej nauki humanistyczne 

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  
[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach (15 godz.) + konsultacje z prowadzącym 
(3 godz.) 

18 

Przygotowanie multimedialnych projektów promocyjno-wizerunkowych 32 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (18 godz.)  0,7 

Zajęcia o charakterze praktycznym (48 godz.) 1,9 

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 
W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 
i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



S Y L A B U S  Z A J Ę Ć / G R U P Y  Z A J Ę Ć  

Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Zakład Filologii Polskiej 

Kierunek studiów Filologia polska, studia II stopnia 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Kampanie promocyjne i reklamowe – tekst, obraz, dźwięk 

Course / group of courses  

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 2 Rodzaj zajęć1 

specjalność do wyboru: 
komunikowanie 
wizerunkowe – promocja, 
reklama i public relations 

Rok studiów 1 Semestr 2 

Forma prowadzenia zajęć2 
Liczba 
godzin 
[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

laboratorium informatyczne 30 2 2 zaliczenie z oceną 

Koordynator ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. PWSZ 

Prowadzący  

Język wykładowy polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

2 Forma prowadzenia zajęć: W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - 
ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – 
ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, ZT 
– zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka       

          

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

- zaliczony 1 semestr studiów podstawowych, kierunkowych i specjalnościowych 
- zdobyta wiedza teoretyczna i praktyczna w zakresie języka reklamy, promocji i public relations 
- zdobyte umiejętności kreatywności multimedialnej w reklamie i marketingu 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 

Kod efektu dla 
kierunku 
studiów  

Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1. 

ma szczegółową wiedzę przedmiotową, metodologiczną i 
metodyczną w wybranym zakresie językoznawstwa i innych 
pokrewnych/pomocniczych dyscyplin, niezbędną dla 
samodzielnej realizacji złożonego zadania badawczego lub 
projektu zorientowanego na zastosowanie praktyczne w 
wybranej sferze medialnej 

FP2_W09 projekt 

2. 

ma pogłębione umiejętności organizacyjne umożliwiające 
planowanie i realizację oryginalnych zadań z zakresu 
działalności zawodowej, stosując przepisy prawa 
odnoszącego się do instytucji kultury oraz mediów  

FP2_U05 
FP2_U06 

projekt 

3. 

potrafi ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, 
dobrych praktyk do realizacji zadań i rozwiązywania 
problemów w wybranej dziedzinie kultury, działalności 
medialnej oraz wybrać i zastosować właściwy sposób 
postępowania 

FP2_U08 projekt 

4. 
posiada umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy w instytucjach związanych z wybraną sferą 
działalności kulturalnej, medialnej 

FP2_U10 projekt 

5. 
potrafi kierować pracą zespołową w różnych instytucjach, 
podejmując wiodącą rolę w zespole 

FP2_U14 projekt 



6. 

dostrzega etyczny wymiar swoich działań, odpowiedzialnie 
pełni rolę zawodową, przewodzi w zewnątrz- i 
wewnątrzgrupowym procesie wymiany wiedzy i umiejętności, 
poszukuje rozwiązań zgodnych z przepisami prawa oraz 
dobrymi praktykami stosowanymi w środowisku zawodowym 
i społecznym 

FP2_K02 
FP2_K03 

projekt 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

 prezentacja, ćwiczenia przedmiotowe, metody projektowe 
 zadania praktyczne w zakresie multimedialnych kampanii promocyjno-reklamowych 
 konsultacje (zarówno regularne, jak też organizowane w indywidualnych przypadkach przez prowadzącego 
 prezentacja i dyskusja wokół tworzonych przez studentów projektów multimedialnych kampanii promocyjno-

reklamowych 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Kryteria weryfikacji efektów uczenia się: 

 wykonywanie zadań praktycznych w ramach ćwiczeń, 
 praca zespołowa i umiejętności współpracy 
 ocena projektów w zakresie projektów multimedialnych kampanii promocyjno-reklamowych 
 zaangażowanie w pracę zespołu ćwiczeniowego, obecności na ćwiczeniach. 

Kryteria oceny: 

 jakość udziału w dyskusji 
 jakość wykonywania zadań 
 zdolności twórcze i jakość pracy koncepcyjnej 
 zdolność i poziom współpracy i pracy zespołowej 
 efekty kompetencji technicznych w komunikowaniu wizerunkowym, oceniane na podstawie ustnego kolokwium, 

konsultacji i dyskusji; 
 wykazanie się zawansowaną umiejętnością i kompetencją w zakresie projektowania kampanii reklamowych i 

promocyjnych 

Warunki zaliczenia 

Zaliczenie z oceną na podstawie wykonanych w trakcie semestru projektów multimedialnych kampanii promocyjno-
reklamowych, obecność na 2/3 godzin ćwiczeń 

Treści programowe (skrócony opis) 

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do merytorycznej oceny poszczególnych kampanii promocyjnych i 
reklamowych pod kątem ich oddziaływania na odbiorców. Słuchacz w trakcie kursu nabywa wiedzę dotyczącą sposobu 
tworzenia poszczególnych przekazów, uczy się  interpretacji wszelakich tekstów reklamowych oraz poznaje siłę wpływu tego 
typu komunikatów na określone grupy odbiorców – zarówno tych przygotowanych (wyedukowanych medialnie), jak i tzw. 
odbiorców naiwnych. Bazując na podstawowej wiedzy za zakresu semantyki i kognitywistki oraz retoryki nabywa umiejętności 
tak do badania, jak i tworzenia warstwy słownej, dźwiękowej i wizualnej w kampanii promocyjnej i reklamowej. 

Contents of the study programme (short version) 

 

Treści programowe (pełny opis) 

 Promocja i reklama – podstawowe pojęcia. 
 Komunikacja promocyjna – moduły kampanii promocyjnej. 
 Podział reklam ze względu na zasięg (ATL, BTL). 
 Przekaz reklamowy – cele i funkcje komunikatu perswazyjnego.  
 Semiotyka i semantyka reklamy. 
 Projektowanie komunikatów reklamowych ze względu na typ odbiorcy – użycie słowa, obrazu i dźwięku. 
 Środki reklamowe: kody wizualne, akustyczne i audiowizualne. 
 Znaczenie elementów modalnych w przekazach perswazyjnych. 
 Techniki wpływu – perswazja  i manipulacja w języku (chwyty retoryczne).  
 Techniki wpływu – perswazja  i manipulacja w obrazie (wizualne kody).  
 Techniki wpływu – perswazja  i manipulacja w dźwięku (muzyka i dźwiękowe efekty specjalne). 
 Analiza kampanii w prasie pod kątem retorycznym i semantycznym. 
 Analiza kampanii i radiu pod kątem retorycznym i semantycznym. 
 Analiza kampanii w telewizji  pod kątem retorycznym i semantycznym. 
 Analiza kampanii i Internecie pod kątem retorycznym i semantycznym. 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

 Albin, K., Reklama. Przekaz. Odbiór. Interpretacja. Warszawa-Wrocław 2002, PWN. 
 Cymanow-Sosin, K, Metafory we współczesnej reklamie. Toruń: Grado, 2010. 
 Kochan, Marek, Slogany w reklamie i polityce, Warszawa: Trio 2005. 



 Lewiński, P. H., Retoryka reklamy, Wrocław, Wyd. UWr., 1999.   
 Lisowska-Magdziarz, M., Bunt na sprzedaż. Przemysł muzyczny – reklama – semiotyka, Kraków 2000, Wyd. UJ. 
 Ogilvy, D., O reklamie, Warszawa 2008, Studio Emka.  
 Pitrus, A., Znaki na sprzedaż. W stronę integracyjnej teorii reklamy, Kraków 2005, Rabid.v 

Dane jakościowe 
Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej nauki humanistyczne 

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  
[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach (30 godz.) + konsultacje z prowadzącym 
(3 godz.) 

33 

Przygotowanie projektów multimedialnych kampanii promocyjno-reklamowych 17 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (33 godz.)  1,3 

Zajęcia o charakterze praktycznym (48 godz.) 1,9 

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 
W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 
i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć 
 
 
 

S Y L A B U S  Z A J Ę Ć / G R U P Y  Z A J Ę Ć  

Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Zakład Filologii Polskiej 

Kierunek studiów Filologia polska, studia II stopnia 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  E-marketing 

Course / group of courses  

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 1 Rodzaj zajęć1 

specjalność do wyboru: 
komunikowanie 
wizerunkowe – promocja, 
reklama i public relations 

Rok studiów 1 Semestr 2 

Forma prowadzenia zajęć2 
Liczba 
godzin 
[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

laboratorium informatyczne 15 1 2 zaliczenie z oceną 

Koordynator ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. PWSZ 

Prowadzący  

Język wykładowy polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

2 Forma prowadzenia zajęć: W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - 
ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – 
ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, ZT 
– zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka       



          

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

- zaliczony 1 semestr studiów podstawowych, kierunkowych i specjalnościowych 
- zdobyta wiedza teoretyczna i praktyczna w zakresie języka reklamy, promocji i public relations 
- zdobyte umiejętności kreatywności multimedialnej w reklamie i marketingu 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 

Kod efektu dla 
kierunku 
studiów  

Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1. 

ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o instytucjach 
związanych z wybraną sferą działalności kulturalnej, 
edukacyjnej, medialnej, ich celach, organizacji i 
funkcjonowaniu oraz stosowanych w nich dobrych 
praktykach, w tym podstawowych zasad tworzenia i rozwoju 
różnych form przedsiębiorczości 

FP2_W11 projekt 

2. 
zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu 
ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz 
konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej 

FP2_W12 projekt 

3. 
ma pogłębione umiejętności organizacyjne umożliwiające 
planowanie i realizację oryginalnych zadań z zakresu 
działalności zawodowej 

FP2_U05 projekt 

4. 

potrafi stosować przepisy prawa odnoszącego się do 
instytucji kultury i edukacji oraz mediów, w szczególności 
prawa autorskiego i związanego z zarządzaniem własnością 
intelektualną 

FP2_U06 projekt 

5. 
umie wyszukiwać informacje na temat możliwości 
pozyskiwania środków na działalność instytucji kultury, 
edukacji i mediów 

FP2_U07 projekt 

6. 

jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, 
inicjowania i współorganizowania działań na rzecz interesu 
publicznego w równowadze etyki z pragmatyką oraz 
myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy 

FP2_K02 projekt 

7. 

rozwijając dorobek i tradycje zawodu, uczestniczy w różnych 
formach życia kulturalnego i potrafi oceniać je z perspektywy 
wartości z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb 
społecznych 

FP2_K04 projekt 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

 prezentacja, ćwiczenia przedmiotowe, metody projektowe 
 zadania praktyczne w zakresie marketingu internetowego 
 konsultacje (zarówno regularne, jak też organizowane w indywidualnych przypadkach przez prowadzącego 
 prezentacja i dyskusja wokół tworzonych przez studentów projektów marketingu internetowego 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Kryteria weryfikacji efektów uczenia się: 

 wykonywanie zadań praktycznych w ramach ćwiczeń, 
 praca zespołowa i umiejętności współpracy 
 ocena projektów w zakresie projektów marketingu internetowego 
 zaangażowanie w pracę zespołu ćwiczeniowego, obecności na ćwiczeniach. 

Kryteria oceny: 

 jakość udziału w dyskusji 
 jakość wykonywania zadań 
 zdolności twórcze i jakość pracy koncepcyjnej 
 zdolność i poziom współpracy i pracy zespołowej 
 efekty kompetencji technicznych w komunikowaniu wizerunkowym, oceniane na podstawie ustnego kolokwium, 

konsultacji i dyskusji; 
 wykazanie się zawansowaną umiejętnością i kompetencją w zakresie projektów marketingu internetowego 

Warunki zaliczenia 

Zaliczenie z oceną na podstawie wykonanych w trakcie semestru projektów marketingu internetowego, obecność na 2/3 
godzin ćwiczeń 

Treści programowe (skrócony opis) 



Działania e-marketingowe to obszar wielu czynności, których wspólną przestrzenią jest Internet. Sieć, czego będą się uczyć 
studenci w trakcie tego przedmiotu, daje twórcy i odbiorcy mnóstwo możliwości, jest jednak sferą, która wymaga pewnych 
kompetencji. W obliczu nowych wymagać zleceniodawców i dynamicznego wzrostu osób korzystających w Sieci także w 
celach promocyjnych oraz z powodu niższych, niż w przypadku innych narzędzi marketingowych - kosztów, słuchacze będą 
uczyć się jak skutecznie wykorzystywać i mierzyć efekty swojej aktywności marketingowej w Internecie, jako obszarze 
pozyskiwania i utrzymywania klientów.  Aby jednak dobrze rozumieć specyfikę działań w obszarze E-marketingu konieczne 
jest zapoznanie się z podstawowymi technikami i narzędziami, takimi jak: SEO, e-mailing, content marketing, social media 
marketing etc. 

Contents of the study programme (short version) 

 

Treści programowe (pełny opis) 

 Podstawowe pojęcie i zakres tematyczny działań marketingowych w Sieci. 
 Możliwości i korzyści płynące z e-marketingu.  
 Marketing mix w Internecie. 
 Produkt w e-marketingu. 
 Cena w e-marketingu. 
 Miejsce w e-marketingu. 
 Promocja w e-marketingu.   
 Reklama i kampanie promocyjne w Internecie.  
 Projektowanie własnej kampanii sieciowej. 
 Sprzedaż internetowa – profesjonalna i amatorska. 
 Analiza sprzedaży produktów i usług w Internecie. 
 Web 2.0 i następne Web… w marketingu. 
 Jakość kampanii w Sieci a ich percepcja.   
 Zarządzanie sytuacją kryzysową za pośrednictwem e-marketingu.   
 Projekty e-marketingu tworzone przez studentów. 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

 Bajdak A. (pod. red.), Internet w marketingu, Warszawa 2003. 
 Frąckiewicz E., Marketing internetowy, Warszawa 2006. 
 Frontczak T., Twój biznes w Internecie. Podręcznik e-marketingu, Axel Springer Polska, Warszawa 2009. 
 Mącik R., Wykorzystanie Internetu w badaniach marketingowych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009. 
 Pankiewicz K. (red.), E-marketing w akcji, Helion, Gliwice 2008. 
 Reed J.,Marketing internetowy. Szybkie łącze z klientami, Helion, Gliwice 2012.  
 Sznajder A., Marketing wirtualny, Kraków 2000. 

Dane jakościowe 
Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej nauki humanistyczne 

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  
[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach (15 godz.) + konsultacje z prowadzącym 
(3 godz.) 

18 

Przygotowanie projektów marketingu internetowego 7 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (18 godz.)  0,7 

Zajęcia o charakterze praktycznym (25 godz.) 1,0 

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 
W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 
i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć 

 

 

 

 



S Y L A B U S  Z A J Ę Ć / G R U P Y  Z A J Ę Ć  

Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Zakład Filologii Polskiej 

Kierunek studiów Filologia polska, studia II stopnia 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Kreowanie i zarządzenie wizerunkiem 

Course / group of courses  

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 2 Rodzaj zajęć1 

specjalność do wyboru: 
komunikowanie 
wizerunkowe – promocja, 
reklama i public relations 

Rok studiów 2 Semestr 3 

Forma prowadzenia zajęć2 
Liczba 
godzin 
[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

laboratorium informatyczne 15 2 3 zaliczenie z oceną 

Koordynator ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. PWSZ 

Prowadzący  

Język wykładowy polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

2 Forma prowadzenia zajęć: W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - 
ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – 
ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, ZT 
– zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka       

          

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

- zaliczony 1 semestr studiów podstawowych, kierunkowych i specjalnościowych 
- zdobyta wiedza teoretyczna w zakresie pragmatyki języka 
Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 

Kod efektu dla 
kierunku 
studiów  

Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1. 

ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę o współczesnym 
języku polskim, jego odmianach oraz tendencjach 
rozwojowych, zorientowaną na zastosowania praktyczne w 
kulturze, działalności edukacyjnej i medialnej 

FP2_W05 
FP2_W08 

projekt 

2. 
zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu 
ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz 
konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej 

FP2_W12 projekt 

3. 
potrafi sprawnie porozumiewać się z różnymi kręgami 
odbiorców w różnorodnych sytuacjach komunikacyjnych 

FP2_U11 projekt 

4. 

ma pogłębioną umiejętność przygotowania różnorodnych 
wypowiedzi pisemnych i ustnych reprezentujących różne 
gatunki i style tekstu i dostosowanych do różnych sytuacji 
komunikacyjnych 

FP2_U12 projekt 

5. 

jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, 
inicjowania i współorganizowania działań na rzecz interesu 
publicznego w równowadze etyki z pragmatyką oraz 
myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy 

FP2_K02 projekt 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 



 prezentacja, ćwiczenia przedmiotowe, metody projektowe 
 zadania praktyczne w zakresie public relations: kreowanie i zarządzanie wizerunkiem 
 konsultacje (zarówno regularne, jak też organizowane w indywidualnych przypadkach przez prowadzącego 
 prezentacja i dyskusja wokół tworzonych przez studentów projektów komunikowania wizerunkowego 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Kryteria weryfikacji efektów uczenia się: 

 wykonywanie zadań praktycznych w ramach ćwiczeń, 
 praca zespołowa i umiejętności współpracy 
 ocena projektów w zakresie projektów komunikowania wizerunkowego  
 zaangażowanie w pracę zespołu ćwiczeniowego, obecności na ćwiczeniach. 

Kryteria oceny: 

 jakość udziału w dyskusji 
 jakość wykonywania zadań 
 zdolności twórcze i jakość pracy koncepcyjnej 
 zdolność i poziom współpracy i pracy zespołowej 
 efekty kompetencji technicznych w komunikowaniu wizerunkowym, oceniane na podstawie ustnego kolokwium, 

konsultacji i dyskusji; 
 wykazanie się zawansowaną umiejętnością i kompetencją w zakresie projektów komunikowania wizerunkowego 

Warunki zaliczenia 

Zaliczenie z oceną na podstawie wykonanych w trakcie semestru projektów komunikowania wizerunkowego, obecność na 
2/3 godzin ćwiczeń 

Treści programowe (skrócony opis) 

 Wizerunek to jeden z podstawowych komponentów działań społecznych i marketingowych. Dotyczy zarówno 
kształtowania wizerunku własnego, jak i zarządzania wizerunkiem instytucji. Jest to kurs przeznaczony dla 
przyszłych rzeczników prasowych i dziennikarzy, ale także menedżerów, osób pracujących z biznesie i show 
biznesie, marketingu politycznym, obszarze mody a także stylistów (np. w agencjach fotograficznych). 

 Podstawowym celem jest przygotowanie przyszłych absolwentów do samodzielności w kreowaniu koncepcji, metod 
i technik zarządzania wizerunkiem – od analizy wstępnej i badań pretestowych, poprzez wykorzystanie mediów, w 
tym social media w budowie wizerunku, aż po ocenę działań i ewentualne repozycjonowanie wizerunku. 

Contents of the study programme (short version) 

 

Treści programowe (pełny opis) 

 Kreowanie wizerunku – podstawowe pojęcia i obszary tematyczne. 
 Zarządzanie wizerunkiem – rozpoznanie technik, narzędzi i metod. 
 Zarządzanie wizerunkiem własnym (od kreacji po ewaluację).  
 Kreowanie wizerunku w mediach i poprzez media.  
 Techniki kreowania wizerunku – praca z kamerą i przed kamerą. 
 Techniki kreowania wizerunku – praca z głosem (elementy emisji i kształcenia głosu). 
 Zasady savoir-vivre’u i protokołu dyplomatycznego.  
 Zarządzanie wizerunkiem osób publicznych i prywatnych. 
 Zarządzanie wizerunkiem instytucji. 
 Organizacja wydarzeń związanych z dbaniem o wizerunek filmy i instytucji.  
 Design jako element zarządzania wizerunkowego. 
 Zarządzanie marką – branding jako forma kształtowania wizerunku. 
 Twarde i miękkie elementy zarządzania wizerunkiem. 
 Kompetencje dobrego menedżera. 
 Projekty komunikowania wizerunkowego tworzone przez studentów. 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

Gregory A., Skuteczne techniki PR. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005. 
Kall J., Kłeczek R., Sagan A., Zarządzanie marką, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006. 
Piercy N., Marketing Strategiczna reorientacja firmy. Wydawnictwo Felberg, 2003.  
Pringle H., Zarządzanie marka. Jak wypromować rozpoznawalna markę, Rebis, Poznan 2006.  
Szulce H., Zarządzanie marka, Wydawnictwo AE, Poznań 2006,  
Urbanek G., Zarządzanie marką, PWE, Warszawa 2002. 

Dane jakościowe 
Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej nauki humanistyczne 

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  
[w godz.] 



Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach (15 godz.) + konsultacje z prowadzącym 
(3 godz.) 

18 

Przygotowanie projektów komunikowania wizerunkowego 32 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (18 godz.)  0,7 

Zajęcia o charakterze praktycznym (48 godz.) 1,9 

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 
W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 
i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć 
 
 
 

S Y L A B U S  Z A J Ę Ć / G R U P Y  Z A J Ę Ć  

Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Zakład Filologii Polskiej 

Kierunek studiów Filologia polska, studia II stopnia 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Media relations i wypowiedzi publiczne 

Course / group of courses  

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 1 Rodzaj zajęć1 

specjalność do wyboru: 
komunikowanie 
wizerunkowe – promocja, 
reklama i public relations 

Rok studiów 2 Semestr 3 

Forma prowadzenia zajęć2 
Liczba 
godzin 
[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

laboratorium informatyczne 15 1 3 zaliczenie z oceną 

Koordynator ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. PWSZ 

Prowadzący  

Język wykładowy polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

2 Forma prowadzenia zajęć: W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - 
ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – 
ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, ZT 
– zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka       

          

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

- zaliczone 2 semestry studiów podstawowych, kierunkowych i specjalnościowych 
- podstawowa wiedza o mediach oraz komunikowaniu społecznym i masowym 
- zdobyta wiedza teoretyczna i praktyczna w zakresie języka reklamy, promocji i public relations 
- zdobyte umiejętności w zakresie public relations 

Szczegółowe efekty uczenia się 



Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 

Kod efektu dla 
kierunku 
studiów  

Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1. 

ma uporządkowaną pogłębioną sfunkcjonalizowaną wiedzę 
polonistyczną w zakresie języka i kultury, odpowiadającą 
komunikowaniu wizerunkowemu i potrafi z niej korzystać 
praktycznie, w sposób adekwatny do sytuacji i wynikających 
z niej potrzeb  

FP2_W01 
FP2_W02 

projekt 

2. 

ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę o współczesnym 
języku polskim, jego odmianach oraz tendencjach 
rozwojowych, zorientowaną na zastosowania praktyczne w 
kulturze, działalności edukacyjnej i medialnej 

FP2_W08 projekt 

3. 

potrafi ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, 
dobrych praktyk do realizacji zadań i rozwiązywania 
problemów w wybranej dziedzinie kultury, działalności 
edukacyjnej i medialnej oraz wybrać i zastosować właściwy 
sposób postępowania 

FP2_U08 projekt 

4. 

stosuje reguły wykorzystania w oryginalnej pracy własnej 
cudzego dorobku naukowego, artystycznego i twórczego, 
jego wprowadzania i oznaczania, pozostając w zgodzie z 
przepisami prawa i zasadami etycznymi 

FP2_U09 projekt 

5. 

potrafi sprawnie porozumiewać się z różnymi kręgami 
odbiorców w różnorodnych sytuacjach komunikacyjnych, w 
tym prowadzić debatę, z wykorzystaniem wybranych technik 
komunikacyjnych, argumentować, formułować wnioski oraz 
tworzyć syntetyczne podsumowania 

FP2_U11 projekt 

6. 

ma pogłębioną umiejętność przygotowania różnorodnych 
wypowiedzi pisemnych i ustnych reprezentujących różne 
gatunki i style tekstu i dostosowanych do różnych sytuacji 
komunikacyjnych 

FP2_U12 projekt 

7. 

dostrzega etyczny wymiar swoich działań, odpowiedzialnie 
pełni rolę zawodową, przewodzi w zewnątrz- i 
wewnątrzgrupowym procesie wymiany wiedzy i umiejętności, 
poszukuje rozwiązań zgodnych z przepisami prawa oraz 
dobrymi praktykami stosowanymi w środowisku zawodowym 
i społecznym 

FP2_K01 
FP2_K03 

projekt 

8. 

rozwijając dorobek i tradycje zawodu, uczestniczy w różnych 
formach życia kulturalnego i potrafi oceniać je z perspektywy 
wartości z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb 
społecznych 

FP2_K04 projekt 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

 prezentacja, ćwiczenia przedmiotowe, metody projektowe 
 zadania praktyczne w zakresie public relations i media relations oraz wystąpień publicznych  
 konsultacje (zarówno regularne, jak też organizowane w indywidualnych przypadkach przez prowadzącego 
 prezentacja i dyskusja wokół tworzonych przez studentów projektów z zakresu public relations i media relations 

oraz wystąpień publicznych 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Kryteria weryfikacji efektów uczenia się: 

 wykonywanie zadań praktycznych w ramach ćwiczeń, 
 praca zespołowa i umiejętności współpracy 
 ocena projektów w zakresie public relations i media relations oraz wystąpień publicznych  
 zaangażowanie w pracę zespołu ćwiczeniowego, obecności na ćwiczeniach. 

Kryteria oceny: 

 jakość udziału w dyskusji 
 jakość wykonywania zadań 
 zdolności twórcze i jakość pracy koncepcyjnej 
 zdolność i poziom współpracy i pracy zespołowej 
 efekty kompetencji technicznych w komunikowaniu wizerunkowym, oceniane na podstawie ustnego kolokwium, 

konsultacji i dyskusji; 
 wykazanie się zawansowaną umiejętnością i kompetencją w zakresie projektów public relations i media relations 

oraz wystąpień publicznych 

Warunki zaliczenia 

 Zaliczenie z oceną na podstawie wykonanych w trakcie semestru projektów w zakresie public relations i media relations 
oraz wystąpień publicznych, obecność na 2/3 godzin ćwiczeń 

Treści programowe (skrócony opis) 



 Media relations to przedmiot związany z zapoznaniem się z formami i sposobami efektywnego i stosownego 
kontaktowania się w przestrzeni medialnej. W trakcie prowadzonych zajęć student będzie zapoznawał się z takimi 
zagadnieniami, jak: budowanie relacji z otoczeniem i umiejętność dostosowania formuły wypowiedzi do właściwego 
audytorium. Słuchacze będą w praktyce przygotowywać różnorakie formy, które posłużą przygotowaniu materiałów 
dla pracy, tj. newsów, wiadomości prasowych, notatek, wzmianek, zapowiedzi, komentarzy, czy sprostowań. 
Odrębna grupa zagadnień, to przygotowanie konferencji prasowej oraz zaprojektowania zaproszeń, poznanie zasad 
jej całościowej organizacji, koordynacji przebiegu oraz elementów następujących po zdarzeniu.  

 Media relations są charakteryzowane jako kluczowa dziedzina PR na rynku informacyjnym. Celem kursu jest nabycie 
wiedzy na temat relacji interpersonalnych i intermedialnych, zdobycie umiejętności nawiązywania skutecznych 
relacji z mediami oraz kompetencji rzecznika prasowego. Budowanie dobrych kontaktów z otoczeniem jest w trakcie 
tych zadań przestawiane jako troska o te relacje (public relations). Media relations są charakteryzowane jako 
kluczowa dziedzina PR na rynku informacyjnym. Student po odbyciu kursu jest w stanie samodzielnie przygotować, 
wdrożyć i podtrzymywać długotrwałe kontakty z dziennikarzami i interesariuszami. 

Contents of the study programme (short version) 

 

Treści programowe (pełny opis) 

 Media relations – podstawowe pojęcia i zagadnienia dotyczące współpracy z dziennikarzami i redakcjami. 
 Specjalista media relations – najważniejsze cechy i wyzwania specjalisty z zakresu MR.  
 Klasyfikacja mediów oraz ich systematyka ze względu na rodzaj, sposób przekazu, zasięg, częstotliwość i profil.  
 Rola dziennikarza i osoby odpowiedzialnej za public relations – różnice i podobieństwa. 
 Zasada 4/5, metoda 6 pytań dziennikarskich w produkcji contentu. 
 Ekwiwalent reklamowy a wartość komunikacji. 
 Przygotowanie gadżetów oraz press kitów dla prasy – przepisy prawne oraz zakres kompetencji i wpływu obu 

zawodów. 
 Autoryzacja wywiadów (formalne i nieformalne rozmowy z dziennikarzami). 
 Podstawowe zasady rzecznictwa prasowego i innych osób do kontaktów z mediami. 
 Sztuka poprawnego udzielania odpowiedzi w mediach. 
 Przygotowanie komunikatu podstawowego dla dziennikarzy. 
 Organizacja konferencji prasowej i brifingu. 
 Zasady pisania tekstu dedykowanego dla prasy i do mediów elektronicznych. 
 Sytuacja kryzysowa – czy sprostowanie to jedyny sposób na rozwiązanie konfliktu z dziennikarzami? 
 Samodzielne przygotowywanie zestawu materiałów dla dziennikarzy (case study) i ich ewaluacja. 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

W. Budzyński, Wizerunek firmy. Kreowanie, zarządzanie, efekty, Poltex, Warszawa 2003. 
Drożdż M., Etyczne szanse kształtowania pozytywnego wizerunku PR, w: Public Relations w komunikowaniu społecznym i 
marketingu, J. Olędzki (red.), IDUW, Warszawa 2010.  
Jabłoński W., Kreowanie informacji. Media relations, PWN, Warszawa, 2006. 
Nass C., Reeves B., Media i ludzie, PIW, Warszawa 2000. 
Przybylski H. (red.), Public relations - sztuka skutecznej komunikacji w teorii i praktyce, Katowice 2004.  
Hope E. (red.), Public relations instytucji użyteczności publicznej, Gdańsk 2005. 
Olędzki J., Tworzydło D., Public relations: znaczenie społeczne i kierunki rozwoju, Warszawa 2006. 

Dane jakościowe 
Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej nauki humanistyczne 

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  
[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach (15 godz.) + konsultacje z prowadzącym 
(8 godz.) 
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Przygotowanie projektów z zakresu public relations i media relations oraz wystąpień publicznych 7 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (18 godz.)  0,7 

Zajęcia o charakterze praktycznym (23 godz.) 0,9 

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 
W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 
i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć 
 



 
 

S Y L A B U S  Z A J Ę Ć / G R U P Y  Z A J Ę Ć  

Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Zakład Filologii Polskiej 

Kierunek studiów Filologia polska, studia II stopnia 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  E-Public Relations 

Course / group of courses  

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 2 Rodzaj zajęć1 

specjalność do wyboru: 
komunikowanie 
wizerunkowe – promocja, 
reklama i public relations 

Rok studiów 2 Semestr 3 

Forma prowadzenia zajęć2 
Liczba 
godzin 
[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

laboratorium informatyczne 15 2 3 zaliczenie z oceną 

Koordynator ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. PWSZ 

Prowadzący  

Język wykładowy polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

2 Forma prowadzenia zajęć: W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - 
ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – 
ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, ZT 
– zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka       

          

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

- zaliczone 2 semestry studiów podstawowych, kierunkowych i specjalnościowych 
- podstawowa wiedza o mediach oraz komunikowaniu społecznym i masowym 
- zdobyta wiedza teoretyczna i praktyczna w zakresie języka reklamy, promocji i public relations 
- zdobyte umiejętności w zakresie public relations 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 

Kod efektu dla 
kierunku 
studiów  

Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1. 

ma uporządkowaną pogłębioną sfunkcjonalizowaną wiedzę 
polonistyczną w zakresie języka i kultury, odpowiadającą 
komunikowaniu wizerunkowemu i potrafi z niej korzystać 
praktycznie, w sposób adekwatny do sytuacji i wynikających 
z niej potrzeb 

FP2_W01 
FP2_W02 

projekt 

2. 

ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę o współczesnym 
języku polskim, jego odmianach oraz tendencjach 
rozwojowych, zorientowaną na zastosowania praktyczne w 
kulturze, działalności edukacyjnej i medialnej 

FP2_W08 projekt 

3. 

potrafi ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, 
dobrych praktyk do realizacji zadań i rozwiązywania 
problemów w wybranej dziedzinie kultury, działalności 
edukacyjnej i medialnej oraz wybrać i zastosować właściwy 
sposób postępowania 

FP2_U08 projekt 

4. 
zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu 
ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz 
konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej 

FP2_U09 projekt 



5. 

potrafi sprawnie porozumiewać się z różnymi kręgami 
odbiorców w różnorodnych sytuacjach komunikacyjnych, w 
tym prowadzić debatę, z wykorzystaniem wybranych technik 
komunikacyjnych, argumentować, formułować wnioski oraz 
tworzyć syntetyczne podsumowania 

FP2_U11 projekt 

6. 

ma pogłębioną umiejętność przygotowania różnorodnych 
wypowiedzi pisemnych i ustnych reprezentujących różne 
gatunki i style tekstu i dostosowanych do różnych sytuacji 
komunikacyjnych 

FP2_U12 projekt 

7. 

dostrzega etyczny wymiar swoich działań, odpowiedzialnie 
pełni rolę zawodową, przewodzi w zewnątrz- i 
wewnątrzgrupowym procesie wymiany wiedzy i umiejętności, 
poszukuje rozwiązań zgodnych z przepisami prawa oraz 
dobrymi praktykami stosowanymi w środowisku zawodowym 
i społecznym 

FP2_K02 
FP2_K03 

projekt 

8. 

rozwijając dorobek i tradycje zawodu, uczestniczy w różnych 
formach życia kulturalnego i potrafi oceniać je z perspektywy 
wartości z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb 
społecznych  

FP2_K04 projekt 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

 prezentacja, ćwiczenia przedmiotowe, metody projektowe 
 zadania praktyczne w zakresie internetowego public relations 
 konsultacje (zarówno regularne, jak też organizowane w indywidualnych przypadkach przez prowadzącego 
 prezentacja i dyskusja wokół tworzonych przez studentów projektów z zakresu internetowego public relations 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Kryteria weryfikacji efektów uczenia się: 

 wykonywanie zadań praktycznych w ramach ćwiczeń, 
 praca zespołowa i umiejętności współpracy 
 ocena projektów w zakresie internetowego public relations 
 zaangażowanie w pracę zespołu ćwiczeniowego, obecności na ćwiczeniach. 

Kryteria oceny: 

 jakość udziału w dyskusji 
 jakość wykonywania zadań 
 zdolności twórcze i jakość pracy koncepcyjnej 
 zdolność i poziom współpracy i pracy zespołowej 
 efekty kompetencji technicznych w komunikowaniu wizerunkowym, oceniane na podstawie ustnego kolokwium, 

konsultacji i dyskusji; 
 wykazanie się zawansowaną umiejętnością i kompetencją w zakresie projektów internetowego public relations 

Warunki zaliczenia 

 Zaliczenie z oceną na podstawie wykonanych w trakcie semestru projektów w zakresie internetowego public relations, 
obecność na 2/3 godzin ćwiczeń 

Treści programowe (skrócony opis) 

 Słuchacz, zapoznając się z istota public relations, miejscem E-PR w praktyce zarządzania firmą, celami PR i 
charakterystyką procesu E-Public Relations, zdobywa podstawową wiedzę o sferze komunikowania za 
pośrednictwem Internetu.  

 Głównym celem jest przekazanie wiedzy na temat metod i narządzi public relations w kontekście E-PR. Dodatkowym 
celem jest rozwijanie umiejętności w zakresie określania i oceny czynników wpływających na reputację firm, 
instytucji i organizacji w Sieci. Student nabywa umiejętności właściwego doboru konkretnych usług w zakresie 
kształtowania wizerunku i uczy się zasad oddziaływania na poszczególne grupy w otoczeniu, a także troski o 
wizerunek przedsiębiorstwa poprzez poprawne kierowanie systemem identyfikacji wizualnej i pozostałym 
elementami E-PR. 

Contents of the study programme (short version) 

 

Treści programowe (pełny opis) 

 E-public relations – pojęcia i definicje. 
 Obszary działań public relations w Internecie.  
 Podstawowe narzędzia e-public relations.  
 Biuro prasowe w Internecie. 
 Konferencje prasowe w Sieci. 
 Mailing i marketing wirusowy. 
 Zarządzania komunikatami public relations za pomocą narzędzi pozycjonowania SEO (Search Engine Optimization). 



 Promocje i nagrody online. 
 Monitoring Internetu. 
 E-public relations a reklama w Internecie. 
 E- public relations w serwisach społecznościowych. 
 E- public relations w internal relations (firma – pracownicy). 
 E- public relations w media relations (firma – media). 
 E- public relations w clients/customers relations (firma – klient/konsument).  
 Aktualne trendy w obszarze e-PR. 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

Budzyński W. Public relations. Strategia i nowe techniki kreowania wizerunku, Poltext, Warszawa 2008. 
Wojcik K., Public relations wiarygodny dialog z otoczeniem, Wolters Kluwer, Warszawa 
2013. 
Davis A., Public relations, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007. 
Seitel F.P. The practice of Public Relations. Harlow, Essex, England Pearson Education 
Limited, 2014. 
Witek-Hajduk M. K., Zarządzanie marka, Difin, Warszawa 2001. 
Reed J., Marketing internetowy. Szybkie łącze z klientami, Helion, Gliwice 2012. 
Anholt S., Hildreth J., Brand America. Tajemnice megamarki, Instytut Marki Polskiej, Warszawa 2005. 

Dane jakościowe 
Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej nauki humanistyczne 

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  
[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach (15 godz.) + konsultacje z prowadzącym 
(3 godz.) 
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Przygotowanie projektów z zakresu internetowego public relations 32 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (18 godz.)  0,7 

Zajęcia o charakterze praktycznym (48 godz.) 1,9 

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 
W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 
i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć 
 
 
 

 

S Y L A B U S  Z A J Ę Ć / G R U P Y  Z A J Ę Ć  

Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Zakład Filologii Polskiej 

Kierunek studiów Filologia polska, studia II stopnia 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Etyka w reklamie i public relations 

Course / group of courses  

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 3 Rodzaj zajęć1 

specjalność do wyboru: 
komunikowanie 
wizerunkowe – promocja, 
reklama i public relations 

Rok studiów 2 Semestr 3 



Forma prowadzenia zajęć2 
Liczba 
godzin 
[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

laboratorium informatyczne 30 3 3 zaliczenie z oceną / egzamin 

Koordynator ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. PWSZ 

Prowadzący  

Język wykładowy polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

2 Forma prowadzenia zajęć: W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - 
ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – 
ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, ZT 
– zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka       

          

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

- zaliczone 2 semestry studiów podstawowych, kierunkowych i specjalnościowych 
- podstawowa wiedza o mediach, komunikowaniu społecznym i warsztacie dziennikarskim oraz o etycznych i 

prawnych uwarunkowaniach pracy zawodowej 
- zdobyta wiedza teoretyczna w zakresie komunikowania promocyjno-wizerunkowego 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 

Kod efektu dla 
kierunku 
studiów  

Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1. 

ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o instytucjach 
związanych z wybraną sferą działalności kulturalnej, 
edukacyjnej, medialnej, ich celach, organizacji i 
funkcjonowaniu oraz stosowanych w nich dobrych 
praktykach, w tym podstawowych zasad tworzenia i rozwoju 
różnych form przedsiębiorczości 

FP2_W10 
FP2_W11 

projekt 
egzamin 

2. 
zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu 
ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz 
konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej 

FP2_W12 
projekt  

egzamin 

3. 
potrafi stosować przepisy prawa odnoszącego się do 
mediów, w szczególności prawa autorskiego i związanego z 
zarządzaniem własnością intelektualną 

FP2_U06 
projekt  

egzamin 

4. 
umie wyszukiwać informacje na temat możliwości 
pozyskiwania środków na działalność instytucji kultury, 
edukacji i mediów 

FP2_U07 projekt  

5. 

potrafi ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, 
dobrych praktyk do realizacji zadań i rozwiązywania 
problemów w działalności medialnej oraz wybrać i 
zastosować właściwy sposób postępowania 

FP2_U08 
projekt  

egzamin 

6. 

stosuje reguły wykorzystania w oryginalnej pracy własnej 
cudzego dorobku naukowego, artystycznego i twórczego, 
jego wprowadzania i oznaczania, pozostając w zgodzie z 
przepisami prawa i zasadami etycznymi 

FP2_U09 
projekt  

egzamin 

7. 
potrafi sprawnie porozumiewać się z różnymi kręgami 
odbiorców w różnorodnych sytuacjach komunikacyjnych 

FP2_U11 projekt  

8. jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy FP2_K01 
projekt  

egzamin 

9. 

jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, 
inicjowania i współorganizowania działań na rzecz interesu 
publicznego w równowadze etyki z pragmatyką oraz 
myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy 

FP2_K02 
projekt  

egzamin 

10. 
dostrzega etyczny wymiar swoich działań i odpowiedzialnie 
pełni rolę zawodową 

FP2_K03 
projekt  

egzamin 

11. 

rozwijając dorobek i tradycje zawodu uczestniczy w różnych 
formach życia kulturalnego i potrafi oceniać je z 
perspektywy wartości z uwzględnieniem zmieniających się 
potrzeb społecznych 

FP2_K04 
projekt  

egzamin 

 



Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

 prezentacja, ćwiczenia przedmiotowe, metody projektowe 
 zadania praktyczne w zakresie rozwiązywania dylematów etycznych 
 konsultacje (zarówno regularne, jak też organizowane w indywidualnych przypadkach przez prowadzącego 
 dyskusja wokół problemów etycznych w mediach 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Kryteria weryfikacji efektów uczenia się: 

 wykonywanie zadań praktycznych w ramach ćwiczeń, 
 praca zespołowa i umiejętności współpracy 
 ocena ćwiczeń kompetencji etycznych, 
 zaangażowanie w pracę zespołu ćwiczeniowego, obecności na ćwiczeniach. 

Kryteria oceny: 

 jakość udziału w dyskusji 
 jakość wykonywania zadań 
 zdolności twórcze i jakość pracy koncepcyjnej 
 zdolność i poziom współpracy i pracy zespołowej 
 efekty kompetencji etycznych oceniane na podstawie ustnego kolokwium, konsultacji i dyskusji; 
 wykazanie się na egzaminie podstawową wiedzą na temat etycznych i prawnych uwarunkowań działania promocji, 

reklamy, marketingu i public relations oraz umiejętnościami samodzielnej i prawidłowej oceny prawnej i etycznej 
działań i zachowań w obszarze komunikowania promocyjno-wizerunkowego 

Warunki zaliczenia 

Forma zaliczenia: 

 zaliczenie z oceną po semestrze 3, obecność na 2/3 godzin ćwiczeń; 
 egzamin po semestrze 3. 

Warunki zaliczenia: 

 egzamin ustny;  
 ocena końcowa wynikająca z oceny poszczególnych projektów samodzielnej pracy studenta w zakresie rozwiązywania 

dylematów etycznych w obszarze promocji, reklamy, marketingu i public relations oraz końcowego kolokwium ustnego w 
zakresie oceny etycznej i prawnej wybranych sytuacji typowych dla komunikowania promocyjno-wizerunkowego 

Treści programowe (skrócony opis) 

Cykl zajęć wprowadza w obszerną problematykę etyczną współczesnych mediów i różnych form komunikowania promocyjno-
wizerunkowego oraz prezentuje podstawowe zasady personalistycznej deontologii reklamy i public relations. Treść wykładów 
obejmuje trzy cykle tematyczne. Celem pierwszego cyklu, mającego charakter propedeutyczny, jest wprowadzenie w główne 
zagadnienia etycznego wymiaru komunikowania społecznego. Celem tej części zajęć jest prezentacja paradygmatycznych 
fundamentów oraz podstawowych zasad personalistycznej deontologii mediów. Drugi cykl tematyczny dotyczy wybranych obszarów 
etyki reklamy i public relations. Celem trzeciej grupy tematycznej jest kształtowanie kompetencji etycznych w obszarze 
komunikowania promocyjno-wizerunkowego. Zamierzone cele dydaktyczne: podstawowa orientacja w problematyce etycznej 
mediów; znajomość współczesnego dyskursu etycznego w kontekście mediów; zdobycie umiejętności etycznego 
wartościowania działań medialnych. Struktura i problematyka trzech cykli tematycznych gwarantuje zdobycie przez studentów 
podstawowych narzędzi etycznego wartościowania oraz ich merytoryczne przygotowanie do samodzielnej oceny oraz 
możliwości rozwiązywania problematyki etycznej w dziedzinie promocji, reklamy, marketingu i public relations. 

Contents of the study programme (short version) 

 

Treści programowe (pełny opis) 

 Personalistyczny kontekst etyki reklamy i public relations 
 Sumienie konieczną instancją medialną i zasady formacji sumienia 
 Etyka reklamy w dziedzictwie medialnym Jana Pawła II 
 Kompetencje etyczne odbiorcy i prosumenta komunikowania marketingowego 
 Etyka wolnego rynku i komunikacji marketingowej 
 Etyczny wymiar reklamy 
 Kodeks Etyki Reklamy i rola Rady Etyki Reklamy 
 Próby rozwiązywania dylematów etycznych działań reklamowych 
 Zasady etyczne odbiorców reklamy 
 Etyka informacji ekonomicznej 
 Etyka public relations 
 Deontologia działań public relations 
 Próby rozwiązywania dylematów etycznych działań public relations 
 Kontekst etyczny praw autorskich i własności intelektualnej 
 Etyka komunikacji marketingowej w Internecie 
 Etyka technologii medialnych w obszarze komunikowania wizerunkowego 



 Dylematy etyczne w obszarze promocji 
 Dylematy etyczne w obszarze reklamy 
 Dylematy etyczne w obszarze brandingu 
 Dylematy etyczne w obszarze public relations 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

M. Drożdż, Materiały z wykładów, Kraków 2013 
M. Drożdż, Osoba i media. Personalistyczny paradygmat etyki mediów, Tarnów 2005 
M. Drożdż, Logos i ethos mediów. Dyskurs paradygmatyczny filozofii mediów, Tarnów 2005 
M. Drożdż, Etyczne orientacje w mediosferze, Kielce 2006 
Prawda w mediach – między ideałem a iluzją?, pod red. Michała Drożdża, Biblos: Tarnów 2010 
Wolność w mediach – między poprawnością a odpowiedzialnością, pod red. Michała Drożdża, Biblos: Tarnów 2010 
Dobro w mediach – z cienia do światła, pod red. Andrzeja Baczyńskiego i Michała Drożdża, Biblos: Tarnów 2012 
Odpowiedzialność w mediach – od przypadku do celu, pod red. Andrzeja Baczyńskiego i Michała Drożdża, Biblos: 
Tarnów 2012 
Wartości w mediach – z dolin na szczyty, pod red. Andrzeja Baczyńskiego i Michała Drożdża, Biblos: Tarnów 2012 
Wartość mediów – od wyzwań do szans, pod red. Andrzeja Baczyńskiego i Michała Drożdża, Biblos: Tarnów 2012 
Z. Sareło, Media w służbie osoby. Etyka społecznego komunikowania, Toruń 2000 
M. Iłowiecki, Pilnowanie strażników. Etyka dziennikarska w praktyce, Warszawa 2012 
J. Olędzki, Etyka w polskim public relations. Refleksje badawcze, Warszawa 2009 
Kodeks Etyki Reklamy i inne dokumenty etyki reklamy 
Kodeks Etyki Public Relations i inne dokumenty etyki public relations 
P. Czarnecki, Etyka mediów, Warszawa 2008 
Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Etyka w środkach przekazu, Watykan 2000 
Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Etyka w reklamie, Watykan 1997 
Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Etyka w Internecie, Watykan 2002 

Dane jakościowe 
Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej nauki humanistyczne 

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  
[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach (30 godz.) + konsultacje z prowadzącym 
(3 godz.) 

33 

Przygotowanie projektów w zakresie rozwiązywania dylematów etycznych w obszarze promocji, 
reklamy, marketingu i public relations 

23 

Przygotowanie do zaliczenia i egzaminu 15 

Indywidualna praca własna studenta (studiowanie literatury, itp.) 4 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (33 godz.)  1,3 

Zajęcia o charakterze praktycznym (71 godz.) 2,8 

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 
W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 
i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



S Y L A B U S  Z A J Ę Ć / G R U P Y  Z A J Ę Ć  

Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Zakład Filologii Polskiej 

Kierunek studiów Filologia polska, studia II stopnia 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Praktyka zawodowa 

Course / group of courses Professional Training 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 14 Rodzaj zajęć1 

specjalność do wyboru: 
komunikowanie 
wizerunkowe – promocja, 
reklama i public relations 

Rok studiów 2 Semestr 3,4 

Forma prowadzenia zajęć2 
Liczba 
godzin 
[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

praktyka zawodowa 60 4 3 zaliczenie z oceną 

praktyka zawodowa 150 10 4 zaliczenie z oceną 

Koordynator ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. PWSZ 

Prowadzący  

Język wykładowy polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

2 Forma prowadzenia zajęć: W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - 
ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – 
ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, ZT 
– zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka       

          

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

- zaliczone 3 semestry studiów specjalnościowych II stopnia: komunikowanie wizerunkowe – promocja, reklama i 
public relations 

- zdobyta wiedza teoretyczna i umiejętności praktyczne w zakresie tej specjalności 
Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 

Kod efektu dla 
kierunku 
studiów  

Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1. 
ma pogłębioną wiedzę o kulturze, jej systemach i 
społecznych obiegach, zorientowaną na zastosowania 
praktyczne w sferze działalności medialnej 

FP2_W09 
FP2_W10 

zadania praktyczne 

2. 
ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o instytucjach 
związanych z działalnością medialną oraz o funkcjonowaniu 
mediów  

FP2_W11 zadania praktyczne 

3. 

potrafi wyszukiwać, dobierać i wykorzystywać dostępne 
materiały i informacje potrzebne do realizacji zadań w 
instytucjach związanych ze sferą działalności medialnej, z 
wykorzystaniem nowoczesnych technologii  

FP2_U01 zadania praktyczne 

4. 
ma pogłębione umiejętności organizacyjne umożliwiające 
planowanie i realizację oryginalnych zadań z zakresu 
działalności zawodowej 

FP2_U05 zadania praktyczne 

5. 

potrafi stosować przepisy prawa odnoszącego się do 
instytucji kultury i edukacji oraz mediów, w szczególności 
prawa autorskiego i związanego z zarządzaniem własnością 
intelektualną 

FP2_U06 zadania praktyczne 



6. 
umie wyszukiwać informacje na temat możliwości 
pozyskiwania środków na działalność instytucji kultury, 
edukacji i mediów 

FP2_U07 zadania praktyczne 

7. 
potrafi ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, 
dobrych praktyk do realizacji zadań i rozwiązywania 
problemów dotyczących sfery działalności medialnej   

FP2_U08 zadania praktyczne 

8. ma podstawową wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy FP2_U10 zadania praktyczne 

9. 

potrafi sprawnie porozumiewać się z różnymi kręgami 
odbiorców w różnorodnych sytuacjach komunikacyjnych, z 
wykorzystaniem wybranych technik komunikacyjnych, 
argumentować, formułować wnioski oraz tworzyć syntetyczne 
podsumowania 

FP2_U11 
FP2_U13 

zadania praktyczne 

10. 

ma pogłębioną umiejętność przygotowania różnorodnych 
wypowiedzi pisemnych i ustnych reprezentujących różne 
gatunki i style tekstu i dostosowanych do różnych sytuacji 
komunikacyjnych 

FP2_U12 zadania praktyczne 

11. 
posiada podstawowe umiejętności organizacyjne, potrafi 
dobierać strategie realizowania działań praktycznych 
związanych z działalnością medialną 

FP2_U14 zadania praktyczne 

12. 
rozumie konieczność podnoszenia kompetencji zawodowych 
i osobistych (uczenia się) przez całe życie   

FP2_U15 zadania praktyczne 

13. 

jest gotów do krytycznej oceny swojej wiedzy oraz 
skorzystania z pomocy nauczyciela akademickiego-opiekuna 
praktyki lub opiekuna praktyki z instytucji, w której 
realizowana jest praktyka  w przypadku trudności z 
samodzielnym rozwiązaniem problemu 

FP2_K01 zadania praktyczne 

14. 

jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, 
inicjowania i współorganizowania działań na rzecz interesu 
publicznego w równowadze etyki z pragmatyką oraz 
myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy 

FP2_K02 zadania praktyczne 

15. 
stara się identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z 
wykonywaniem zawodu, rozwija umiejętność krytycznego 
myślenia i rozwiązywania problemów 

FP2_K03 zadania praktyczne 

16. 

rozwijając dorobek i tradycje zawodu, uczestniczy w różnych 
formach życia kulturalnego i potrafi oceniać je z perspektywy 
wartości z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb 
społecznych 

FP2_K04 zadania praktyczne 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

 ćwiczenia przedmiotowe, metody projektowe 
 zadania praktyczne w instytucjach praktyk 
 konsultacje (zarówno regularne, jak też organizowane w indywidualnych przypadkach przez koordynatora i 

opiekuna praktyk) 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Kryteria weryfikacji efektów uczenia się: 

 wykonywanie zadań praktycznych w instytucjach praktyk, 
 praca koncepcyjna w zakresie tworzenia materiałów wizerunkowych i promocyjnych 
 praca zespołowa i umiejętności współpracy 

Kryteria oceny: 

 jakość wykonywania zadań 
 zdolności twórcze i jakość pracy koncepcyjnej 
 zdolność i poziom współpracy i pracy zespołowej 

Warunki zaliczenia 

Student jest zobowiązany do przebywania w wybranej przez siebie instytucji podczas każdego dnia praktyki w wymiarze 
uzgodnionym z opiekunem praktyki i kierownictwem instytucji oraz określonym przez program praktyk. 
 
Warunki zaliczenia – w terminie podanym przez opiekuna praktyk z PWSZ oddanie: 
- dziennika praktyk wypełnionego przez studenta; 
- karty oceny praktyki wypełnionej przez nauczyciela-opiekuna praktyki w szkole podstawowej, 
- 5 wybranych przez studenta prac wykonanych w trakcie praktyki; 
- oraz: czynny udział w zebraniu podsumowującym realizację praktyki zawodowej. 

Treści programowe (skrócony opis) 

Student zdobywa i utrwala praktyczne umiejętności w zakresie komunikowania wizerunkowego, promocji, reklamy, public 
relations w zależności od specyfiki instytucji praktyk, posługując się sprawnie słowem tekstem i obrazem oraz nowymi 
technologiami komunikacyjnymi w tworzeniu odpowiednich materiałów i kampanii wizerunkowych. Celem praktyk zawodowych 
jest poszerzenie fachowej wiedzy z zakresu komunikowania wizerunkowego w specjalistycznych placówkach medialnych, 



promocyjnych, reklamowych i PR: instytucje i organizacje medialne, biura prasowe firm, urzędów i organizacji, komórki 
marketingowe przedsiębiorstw, działy marketingu i reklamy placówek kulturalnych, agencje PR, agencje kreatywne 

Contents of the study programme (short version) 

 

Treści programowe (pełny opis) 

 Ogólne zapoznanie się z działalnością i specyfiką instytucji praktyk 
 Poznanie struktury, organizacji, celów i zasad działania instytucji praktyk 
 Poznanie zasad komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej 
 Poznanie zasad i uczenie się współpracy i pracy zespołowej 
 Zapoznanie się ze sprzętem i narzędziami pracy dziennikarskiej 
 Poznanie różnych stanowisk i form zaangażowania zawodowego 
 Wdrażanie się do aktywnego uczestnictwa w konkretnych, wyznaczonych działaniach instytucji, agencji, biura 
 Poznanie organizacji pracy agencji udział w posiedzeniach kolegiów koncepcyjnych 
 Poznanie sprzętu, programów i narzędzi pracy w komunikowaniu wizerunkowym: ćwiczenie się w samodzielnej 

pracy przy pomocy tych narzędzi 
 Poznanie podstawowych sposobów pracy w komunikowaniu wizerunkowym 
 Poznanie podstaw komunikowania wizerunkowego 
 Praktyczne umiejętności wykorzystania specjalistycznego języka w promocji, marketingu i public relations 
 Zapoznanie się ze specyfiką komunikowania marketingowego 
 Kreatywność multimedialna w promocji i reklamie 
 kampanie promocyjne i reklamowe – tekst, obraz, dźwięk 
 Praca w e-marketingu 
 Zdobywanie kompetencji w zakresie etyki reklamy i public relations 
 Samodzielna realizacja określonego zadania promocyjnego 
 Uczenie się metod i technik perswazji w promocji i reklamie 
 Obserwacja organizacji i pracy instytucji: analiza zdobytej wiedzy 
 Praca twórcza w zakresie komunikowania public relations 
 Zdobywanie praktycznych umiejętności w zakresie kreowania i zarządzenia wizerunkiem 
 Zdobywanie praktycznych umiejętności w zakresie media relations i wypowiedzi publicznych 
 Praca w e-Public Relations 
 Realizacja wyznaczonych zadań redakcyjnych i organizacyjnych oraz własna inicjatywa i inwencja twórcza w 

poszukiwaniu tematów i form dziennikarskich 
 Umiejętność autoprezentacji, stylizacje dziennikarskie, pozawerbalne środki przekazu 
 Przygotowanie i redakcja materiałów internetowych: tworzenie stron, prowadzenie blogów wizerunkowych itd. 
 Praktyczne zasady stosowania prawa autorskiego i prawa prasowego 
 Organizacja imprez i spotkań kulturalnych, promocyjnych, ewangelizacyjnych; animacja i promocja wydarzeń 

kulturalnych 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

Materiały umożliwiające lepsze poznanie i realizowanie programu praktyk w konkretnych instytucjach. 

Dane jakościowe 
Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej nauki humanistyczne 

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  
[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: praktyka zawodowa – 210 godz. Bezpośredni kontakt z 
nauczycielem akademickim-opiekunem praktyki: konsultacje, konsultacje on-line, zebrania dot. 
organizacji i realizacji praktyki, zaliczenie praktyki – 10 godz. Bezpośredni kontakt z nauczycielem 
akademickim-opiekunem praktyki z zakresu specjalności: konsultacje merytoryczne (w tym 
konsultacje on-line) – 50 godz. 

270 

Opracowanie różnorodnych materiałów związanych z realizowanymi zadaniami podczas praktyki 
w danej instytucji 

80 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 350 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (270 godz.) 10,8 

Zajęcia o charakterze praktycznym (350 godz.) 14,0 

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 



W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 
i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć 

 

 


