PROGRAM STUDIÓW
1.Moduły kształcenia
W programie kształcenia trzyletnich studiów pierwszego stopnia na kierunku dziennikarstwo i
komunikacja społeczna przewidziano do realizacji 1830 godzin zajęć, które podzielono na
sześć modułów głównych.

Moduł A: zerowy realizowany jest w całości w semestrze pierwszym, przypisana do niego
liczba punktów ECTS wynosi 14. Moduł zerowy ma za zadanie zapoznać studentów ze
specyfiką studiowanego kierunku, pomóc im w ustaleniu zakresu posiadanej przez siebie
wiedzy i umiejętności oraz krytycznie ocenić ich stopień zaawansowania i umożliwić
zaplanowanie dalszego trybu kształcenia włącznie ze zmianą kierunku. Do modułu A
przypisane są kwalifikacje, które w przypadku dwóch przedmiotów: nauka o komunikowaniu,
twórcze pisanie mogą być rozwijane i doskonalone na dalszych etapach studiów, co pozwala
studentom zmienić w ramach Wydziału Humanistycznego kierunek studiów bez różnic
programowych. W takim przypadku punkty ECTS zdobyte w trakcie realizacji zajęć w obrębie
modułu zerowego zaliczane są na poczet punktów, które student ma obowiązek zdobyć na
innym kierunku studiów lub w ramach zajęć ogólnouczelnianych.

Na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna na moduł A składają się trzy przedmioty:
nauka o komunikowaniu, język w mediach, twórcze pisanie.

Moduł B: kierunkowy realizowany jest w semestrach IIVI, przypisana do niego liczba
punktów ECTS wynosi od 77 do 85, a studenci uzyskują możliwość wyboru formy zaliczenia
części przedmiotów. Z wybraną formą zaliczenia powiązana jest przyznana przedmiotom
wartość punktów ECTS. Na moduł kierunkowy składają się trzy podrzędne modułu: moduł
treści teoretycznych, treści praktycznych oraz treści uzupełniających. Przedmioty
uwzględnione w tym module stanowią kanon kierunku, do których przypisanych jest
większość kierunkowych efektów kształcenia.

Moduł C: wspomagający kierunkowy (zajęcia ograniczonego wyboru) realizowany jest w
semestrach IIIVI, przypisana do niego liczba punktów ECTS wynosi 16. Na moduł
wspomagający kierunkowy składają się przedmioty rozszerzające moduł B, umożliwiające
studentom rozwijanie specjalistycznych zainteresowań związanych ze studiowaną
dyscypliną wiedzy: proseminarium i seminarium licencjackie oraz translatorium testów
branżowych.

Moduł D: podstawowy realizowany jest w semestrach IIV, przypisana do niego liczba
punktów ECTS wynosi 24. Na moduł podstawowy składają się przedmioty niezwiązane
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społecznohumanistyczny wybierany z oferty wydziałowej. Na kierunku dziennikarstwo i
komunikacja społeczna w module tym znajduje się przedmiot technologie informacyjne.
Ponadto w module D uwzględniono także przedmiot wprowadzenie do studiów wyższych,
który ma za zadanie zapoznać studentów z systemem studiowania, organizacją i
funkcjonowaniem Uniwersytetu Zielonogórskiego, systemem bibliotecznym i archiwalnym
oraz podstawowymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej itp.

Moduł E: specjalizacyjny realizowany jest w semestrach IIV, przypisana do niego wartość
punktów ECTS wynosi 25. Moduł ten zawiera przedmioty i specyficzne efekty kształcenia
związane ze studiowaną specjalizacją/specjalnością. Specjalizacje/specjalności prowadzone
na poszczególnych kierunkach w obrębie Wydziału Humanistycznego otwarte są dla
studentów wszystkich kierunków studiów prowadzonych przez ten wydział, o ile ci spełniają
przypisane do poszczególnych specjalizacji wymagania wstępne.
Na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna obok specjalizacji/specjalności
ogólnowydziałowych proponowana jest specjalność broker informacji, przygotowująca
studenta do pracy w ośrodkach i centrach informacji, pracowniach bibliograficznych,
wydawnictwach, archiwach, księgarniach, bibliotekach, firmach reklamowych i w
infobrokerskiej obsłudze biznesu. Wybór tej specjalności nie jest ograniczony wymaganiami
wstępnymi.
Moduł F: moduł zajęć wolnego wyboru realizowany jest w semestrach IVI, przypisana do
niego wartość punktów ECTS wynosi w zależności od wybranej ścieżki kształcenia od 18 do
26. W ramach modułu F studenci otrzymują możliwość wyboru przedmiotów i ścieżek
tematycznych z oferty kierunkowej, wydziałowej i ogólnouczelnianej. W tym module mają
obowiązek uzyskania minimalnej liczby punktów z przedmiotów prowadzonych na innym
kierunku lub oferty ogólnouczelnianej, o ile wymóg ten nie został zrealizowany w związku ze
zmianą kierunku studiów po pierwszym semestrze i zaliczeniu na ten poczet punktów ECTS
uzyskanych w module A: zerowym.
UWAGA:
W przypadku studiów niestacjonarnych została ograniczona możliwość wyboru przez
studentów form zaliczania poszczególnych przedmiotów. Za obowiązkowe przyjmuje się
formy, do których przypisana jest najwyższa wartość punktów ECTS.
2. Sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Podstawowe sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia na kierunku
dziennikarstwo i komunikacja społeczna to: egzamin, kolokwium, test, praca pisemna,
prezentacja, projekt (dotyczy głownie warsztatów dziennikarskich) oraz bieżąca ewaluacja
postępów w kształceniu podczas zajęć. Końcowym elementem weryfikacji efektów
kształcenia jest praca dyplomowa i egzamin dyplomowy.
3. Plan studiów z sylabusami

Plan studiów I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna został
skonstruowany według modelu przyjętego na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu
Zielonogórskiego, umożliwiającego mobilność studentów między kierunkami studiów i
proponowanymi na nich specjalizacjami. Jego założeniem jest umożliwienie studentom
pierwszego roku zmiany kierunku studiów w ramach wydziału w sposób, który nie generuje
różnic programowych. Możliwe to jest dzięki umieszczeniu w pierwszym semestrze studiów
przedmiotów z modułu podstawowego w ofercie wydziałowej (język obcy, przedmiot
humanistycznospołeczny, wychowanie fizyczne itp.) oraz wprowadzenie modułu zerowego,
zawierającego przedmioty kierunkowe. Moduł ten na całym wydziale skonstruowany jest w
taki sposób, by wszystkie przypisane do niego kwalifikacje kierunkowe wprowadzone były i
rozwijane w przedmiotach na semestrach wyższych. Student zmieniający kierunek studiów,
który nie otrzymał kwalifikacji przypisanych do modułu zerowego, uzyska je więc w
semestrach II do VI, a punkty ECTS otrzymane przez studenta na kierunku pierwotnym
zostaną mu uznane jako punkty uzyskane w ramach zajęć oferty ogólnouczelnianej lub zajęć
na innym kierunku studiów.
Ponadto mobilność studentów między kierunkami umożliwia przypisanie w ramach Wydziału
Humanistycznego porównywalnych kwalifikacji do przedmiotów z bloku wolnego wyboru,
dzięki czemu znacznie została wzbogacona oferta zajęć adresowanych do pojedynczych
studentów oraz zostały stworzone warunki do tworzenia interdyscyplinarnych indywidualnych
programów studiów.
Na wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego umożliwiona została także
mobilność pomiędzy kierunkami studiów w zakresie oferowanych specjalizacji. Studenci
kierunku dziennikarstwa i komunikacji społecznej mogą wybierać pomiędzy specjalizacjami
oferowanymi w ramach kierunku oraz, o ile spełniają wymagania wstępne, pomiędzy
specjalizacjami na innych kierunkach. Takie rozszerzenie oferty specjalizacji jest możliwe
dzięki synchronizacji liczby punktów ECTS oraz godzin zajęć dla poszczególnych
specjalizacji w semestrach na całym wydziale.
4. Praktyka
Praktyka dziennikarska stanowi integralną część procesu dydaktycznego w ramach studiów
licencjackich (I stopnia) na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Obejmuje 90
godzin i odbywa się w okresie wakacyjnym po zaliczeniu przez studenta ósmego semestru.
Jej celem jest zapoznanie studenta z pracą redakcji, umożliwienie mu wykorzystania i
sprawdzenia wiedzy zdobytej w ramach zajęć uniwersyteckich w praktyce, poznanie
środowiska dziennikarzy i sposobów ich pracy oraz podjęcie pierwszych prób w zawodzie.
Praktykę dziennikarską student może odbyć w dowolnie i samodzielnie wybranej redakcji:
prasowej, radiowej, telewizyjnej, internetowej. Sugerowane redakcje: UZetka, Radio Index,
Gazeta Lubuska, Gazeta Wyborcza, Radio Zachód, Radio Zielona Góra, TVP 3 Lubuska,
Telewizja Regionalna, portal uniwersytecki WZielonej.pl. Redakcję z Uniwersytetem
Zielonogórskim wiąże stosowna umowa prawna wyznaczająca warunki praktyk studenckich.
Program praktyki dziennikarskiej obejmuje działania składające się na zdobycie przez
praktykanta podstawowych umiejętności dziennikarskich. Ważną rolę w procesie wdrażania
do zawodu odgrywa instruktor praktyki – dziennikarz ze stażem pracy dłuższym niż pięć lat,
który jest przewodnikiem studenta po redakcji i osobą oceniającą ujawnione i nabyte przez

niego podczas praktyki kompetencje. Materialnym efektem praktyki powinno
opublikowanie materiałów dziennikarskich praktykanta w wybranym medium masowym.
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