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CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA
SPOŁECZNA WRAZ Z SYLWETKĄ ABSOLWENTA
SPECJALNOŚĆ: KORESPONDENT SYTUACJI KRYZYSOWYCH
I KONFLIKTÓW ZBROJNYCH

Studia licencjackie na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna specjalność
korespondent sytuacji kryzysowych i konfliktów zbrojnych prowadzone są w systemie
stacjonarnym. Studia o profilu praktycznym trwają 6 semestrów w wymiarze 2100 godzin
(bez praktyk zawodowych). Kształceniu przypisane jest 180 punktów ECTS.
Korespondent sytuacji kryzysowych i konfliktów zbrojnych to unikatowa specjalność w
skali krajowej. Jest ona wypadkową wielu dyscyplin naukowych skupiający w sobie
zagadnienia zarówno z zakresu nauk: społecznych (w tym o bezpieczeństwie i obronności)
jak i humanistycznych. W jej obszarze mieści się z jednej strony wiedza o: konfliktach i
wojnach, metodach analizy strategicznej sytuacji kryzysowych i międzynarodowym prawie
humanitarnym, a z drugiej o tendencjach rozwojowych światowych systemów medialnych,
procesie powstawania tekstów medialnych, sposobach ich analizy, interpretacji, regułach
kompozycji i odbioru, zasadach zarządzania mediami, etyce mediów, normach prawnych
obowiązujących współczesnego dziennikarza, roli nowych technologii komunikacyjnych w
budowaniu współczesnego systemu medialnego, strukturze, historii, procesach rozwojowych,
ekonomicznych, odmianach, normach i sposobach badania mediów.
Studia licencjackie w specjalności Korespondent sytuacji kryzysowych i konfliktów
zbrojnych charakteryzują się przede wszystkim ukierunkowaniem uwagi studentów na
specyficzny obszar działań i aktywności dziennikarskiej, jaką jest problem profesjonalnej i
merytorycznej komunikacji społecznej w szeroko pojętej sytuacji kryzysowej w tym również
w konfliktach zbrojnych i wojnach. Ta gałęź profesji dziennikarskiej wymaga odrębnego i
specjalistycznego wykształcenia, ponieważ Gdy wybucha wojna, ludzie masowo uciekają jak
najdalej od zagrożenia. W przeciwnym kierunku podążają jedynie dziennikarze i
fotoreporterzy. Z tego też względu studia dostarczają szerokiej wiedzy z jednej strony w
zakresie przygotowania merytorycznego, związanego ze zrozumieniem i interpretowaniem (z
wykorzystaniem metod analizy strategicznej) zjawisk społecznych i politycznych związanych
z sytuacją kryzysową, konfliktem i wojną, w tym także uwarunkowań prawnomiędzynarodowych. Z drugiej zaś treści kształcenia dostarczą studentowi wiedzy teoretycznej
i umiejętności praktycznych a także kompetencji społecznych i personalnych dotyczących:
komunikacji społecznej w tym również międzykulturowej, procesów komunikowania
masowego, sposobów wpływania na odbiorcę oraz zagadnień związanych ze specyfiką
poszczególnych mediów w tym również społecznościowych.
Absolwent kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna o specjalności
korespondent sytuacji kryzysowych i konfliktów zbrojnych będzie potrafił przeprowadzić
pogłębiona analizę strategiczną każdej sytuacji kryzysowej w celu zrozumienia jej istoty,

konsekwencji oraz uwarunkowań społecznych, politycznych i prawno-międzynarodowych.
Zachowując: profesjonalne relacje z otoczeniem, emocje oraz obiektywizm korespondencji,
potrafi przekazać merytoryczny komunikat z sytuacji kryzysowej w taki sposób, aby jej obraz
w mediach był jak najbardziej obiektywny i wielowymiarowy, przy jednoczesnym
poszanowaniu kanonów etycznych. Praktyczna umiejętność formułowania wypowiedzi
i skutecznego komunikowania się z mediami w sprawach zawodowych, pogłębiona
znajomością nowych technologii PR, pozwoli mu tworzyć transparentne przekazy
informujące i kształtujące opinię publiczną. Zdobyta teoria, wzmocniona praktykami
zawodowymi, pozwoli nie tylko doskonalić kwalifikacje w toku studiów, ale uświadomi
potrzebę nieustannego poszerzania własnych kompetencji. Da możliwość poszerzenia
sprawności w zakresie nawiązywania kontaktów ułatwiając absolwentowi zaistnienie na
rynku pracy.
Kształcenie na kierunku odbywa się w oparciu o najnowsze badania naukowe i wiedzę
specjalistyczną wykładowców. Student będzie miał możliwość skorzystania z nowoczesnej
oferty edukacyjnej oraz dobrze wyposażonej bazy dydaktycznej (m.in. zinformatyzowanych
sal, studia radiowego, sprzętu telewizyjnego oraz bogatego księgozbioru Biblioteki i Centrum
Informacji Naukowej). Osoby niepełnosprawne (z trudnościami narządów ruchu, wzroku
i słuchu) mogą wykorzystać niezbędne im narzędzia ułatwiające proces dydaktyczny (pętle
indukcyjne, klawiatury itp.).
Student zrozumie istotę relacji z otoczeniem społecznym i gospodarczym w celu
uzyskania pełniejszej wiedzy o relacjach społecznych i uwarunkowaniach historycznych
niezbędnych w pracach korespondenta, dlatego będzie brał udział w obowiązkowych
praktykach zawodowych w instytucjach medialnych i związanych z mediami. Poszerzy
i wzmocni kontakty z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi poprzez
realizowany na uczelni Program ERASMUS. Będzie uczestniczył i przygotowywał eventy, na
które zapraszani będą przedstawiciele mediów regionalnych i ogólnopolskich. Może
realizować się także w kołach naukowych i zainteresowań. Posiądzie znajomość języka
obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Rady Europy. Ponadto wykaże się umiejętnością posługiwania językiem specjalistycznym
właściwym dla zakresu kształcenia oraz znajomością nowoczesnych technologii
informatycznych.
Kończąc studia kierunkowe absolwent osiągnie kompetencje pozwalające na podjęcie
pracy w:
•
•
•
•
•
•
•

redakcjach radiowych, prasowych i telewizyjnych,
zespołach zajmujących się analizami stanu bezpieczeństwa krajowego i
międzynarodowego (ang. Think tanks);
komórkach komunikacji społecznej struktur administracyjnych,
instytucjach samorządów lokalnych, jednostkach samorządowych i urzędach (w
działach komunikacji społecznej oraz zarządzania kryzysowego),
biurach rzecznika prasowego,
biurach poselskich i sztabach wyborczych,
organizacjach non-profit.

Może być także zatrudniony jako: konsultant lub ekspert ds. komunikacji w sytuacjach
kryzysowych oraz w instytucjach politycznych i biznesowych.

