
UCHWAŁA NR 17/2017  

RADY WYDZIAŁU NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH 

KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE 

 z dnia  3 lipca 2017 roku  

w sprawie: przyjęcia programu kształcenia oraz kart przedmiotów specjalności 

prowadzonych na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, które 

obowiązywać będą od roku akademickiego 2017/2018. 

 

Na podstawie § 68 ust 1 pkt 2) Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.), § 40 ust. 1 pkt 2 Statutu Karkonoskiej 

Państwowej Szkoły Wyższej w  Jeleniej Górze uchwala się co następuje: 

 

§ 1 

Rada Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych zatwierdza program kształcenia  

kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia stacjonarne, który obowiązywać 

będzie od roku akademickiego 2017/2018 (załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały). 

 

§ 2 

Rada Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych zatwierdza karty przedmiotów na 

kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, specjalność kreowanie wizerunku i 

reklama, studia stacjonarne, które obowiązywać będą od roku akademickiego 2017/2018 

(załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały). 

 

§ 3 

Rada Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych zatwierdza karty przedmiotów na 

kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, specjalność event i kreowanie wizerunku, 

studia stacjonarne, które obowiązywać będą od roku akademickiego 2017/2018 (załącznik nr 

3 do niniejszej Uchwały). 

 

§ 4 

Rada Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych zatwierdza karty przedmiotów na 

kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, specjalność korespondent sytuacji 

kryzysowych i konfliktów zbrojnych, studia stacjonarne, które obowiązywać będą od roku 

akademickiego 2017/2018 (załącznik nr 4 do niniejszej Uchwały). 

 

§ 5 

Rada Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych zatwierdza karty przedmiotów na 

kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, specjalność promocja w turystyce górskiej, 

studia stacjonarne, które obowiązywać będą od roku akademickiego 2017/2018 (załącznik nr 

5 do niniejszej Uchwały). 



 

§ 6 

Wykonanie Uchwały powierza się Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych. 

 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

                                 Przewodnicząca Rady  

                   Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych 

 

                                                                                  dr Beata Telążka 


