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PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
(zwanych dalej studiami)
zatwierdzony przez Radę Wydziału dnia ………………………

Media w edukacji. Kształcenie kompetencji kulturowych i
społecznych. Wychowanie-profilaktyka

Nazwa studiów

Liczba semestrów
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31

Liczba punktów ECTS

Obszar/Obszary kształcenia do których odnosi się kierunek studiów podyplomowych:
obszar kształcenia w zakresie nauk humanistycznych,

X
X

obszar kształcenia w zakresie nauk społecznych,
obszar kształcenia w zakresie nauk ścisłych
obszar kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych,
obszar kształcenia w zakresie nauk technicznych,
obszar kształcenia w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
obszar kształcenia w zakresie nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych,
obszar kształcenia w zakresie sztuki

I. WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA:
I.

KWALIFIKACJE PEŁNE :

A*
Kwalifikacje pełne zgodne Polską Ramą Kwalifikacji:
Ukończenie studiów pierwszego stopnia
Osiągnięcie efektów kształcenia przewidzianych dla 6 poziomu PRK
P6U_W

Wiedza
P6U_U

Umiejętności

P6U_K

Kompetencje
społeczne

Zna i rozumie fakty teorie, metody oraz złożone
zależności między nimi różnorodne, złożone
uwarunkowania prowadzonej działalności
Potrafi innowacyjnie wykorzystać zadania oraz
rozwiązania złożone w nietypowe problemy w
zmiennych i nie w pełni przewidywalnych
warunkach;
samodzielnie
planować
własne
uczenie się przez całe życie; komunikować się z
otoczeniem, uzasadniać swoje stanowisko
Jest gotów do kultywowania i upowszechniania
wzorów właściwego postępowania w środowisku
pracy poza nim; samodzielnego podejmowania
decyzji, krytycznej oceny działań własnych,
działań zespołów, którymi kieruje, i organizacji, w
których
uczestniczy,
przyjmowania
odpowiedzialności za skutki tych działań

Poświadczenie poziomu kwalifikacji pełnych oraz osiągnięcia efektów kształcenia przewidzianych dla 6
poziomu PRK :
Dyplom ukończenia studiów wyższych I stopnia na kierunku/kierunkach z dziedziny nauk humanistycznych lub/i
społecznych
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

B**
Kwalifikacje pełne zgodne Polską Ramą Kwalifikacji:
Ukończenie studiów II stopnia
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Osiągnięcie efektów kształcenia przewidzianych dla 7 poziomu PRK
P7U_W

Wiedza
P7U_U

Umiejętności

Kompetencje
społeczne

P7U_K

Zna i rozumie wybrane fakty, teorie, metody oraz
złożone zależności między nimi, także w
powiązaniu z innymi działaniami; różnorodne,
złożone uwarunkowania i aksjologiczne konteksty
prowadzonej działalności
Potrafi wykonywać zadania oraz formułować i
rozwiązywać problemy, z wykorzystaniem nowej
wiedzy, także z innych dziedzin; samodzielnie
planować własne uczenie się przez całe życie i
ukierunkowywać
innych
w
tym
zakresie;
komunikować się ze zróżnicowanymi kręgami
odbiorców, odpowiednio uzasadniać stanowiska
Jest gotów do tworzenia i rozwijania wzorów
właściwego postępowania w środowisku pracy i
życia; podejmowania inicjatyw, krytycznej oceny
siebie oraz zespołów i organizacji, w których
uczestniczy; przewodzenia grupie i ponoszenia
odpowiedzialności za nią

Poświadczenie poziomu kwalifikacji pełnych oraz osiągnięcia efektów kształcenia przewidzianych dla 7
poziomu PRK :
Dyplom ukończenia studiów wyższych II stopnia na kierunku/kierunkach z dziedziny nauk humanistycznych lub/i
społecznych
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

* część A pozostawiamy w karcie programu w przypadku, gdy warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie
kwalifikacji pełnych na poziomie 6 PRK (ukończone studia I stopnia )
** część B pozostawiamy w karcie programu w przypadku, gdy warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie
kwalifikacji pełnych na poziomie 7 PRK (ukończone studia II stopnia)
W sytuacji gdy warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie kwalifikacji pełnych na poziomie 6 PRK lub 7 PRK należy
w karcie programu studiów pozostawić obydwie tabelki.
II. DODATKOWE WYMAGANIA (KWALIFIKACJE CZĄSTKOWE)
Ukończone kursy i szkolenia: brak wymagań
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II. KWALIFIKACJE I UPRAWNIENIA UZYSKANE PO UKOŃCZENIU STUDIÓW
PODYPLOMOWYCH

Charakterystyka kwalifikacji cząstkowych uzyskanych po ukończeniu studiów podyplomowych

Studia mają charakter doskonalący: rozwijają wiedzę oraz doskonalą umiejętności i
kompetencje w zakresie uczenia o mediach, przez media i dla mediów. Studia są okazją do
usystematyzowania wiedzy na temat współczesnych mediów, dyskusji o nich i opracowania
strategii ich wykorzystania w procesie kształtowania obywatelskich, prospołecznych i
prozdrowotnych postaw, wartości i zachowań.
Absolwent/absolwentka studiów podyplomowych "Media w edukacji" zna i rozumie
ekonomiczne, praktyczne, ideologiczne i inne uwarunkowania działania systemów medialnych.
Krytycznie analizuje i interpretuje złożone przekazy medialne i teksty kultury (takie
jak: film, reklama, performans, przedstawienie teatralne, gra sieciowa, gra planszowa,
ekspozycja muzealna, fotografia, serial telewizyjny i programy typu reality shows itd.).
Zdobytą wiedzę wykorzystuje w procesie kształtowania postaw obywatelskich, prospołecznych
i prozdrowotnych. Samodzielnie projektuje działania edukacyjne, zarówno w szkole, jak i w
najbliższym środowisku społecznym (wspólnocie lokalnej, organizacji pozarządowej, miejscu
pracy itd.).
Dzięki posiadanej wiedzy samodzielnie projektuje działania stymulujące u odbiorców:
autorefleksyjność, myślenie przyczynowo-skutkowe, myślenie krytyczne (także względem
mediów i nowych technologii), działania antyprzemocowe i antydyskryminacyjne, wrażliwość
społeczną, estetyczną, artystyczną oraz wzrost kompetencji (czytelniczych, odbiorczych i
nadawczych, interpretacyjnych, filmowych, teatralnych, muzealnych, literackich, artystycznych
itd.).
Podsumowanie: dzięki ukończeniu studiów doskonalących absolwent/ka zyskuje kwalifikacje
do:
- krytycznej analizy i interpretacji przekazów i systemów medialnych,
- opracowywania strategii wykorzystania mediów w projektowaniu działań prospołecznych,
prozdrowotnych, kształtujących postawy obywatelskie,
- projektowania działań stymulujących autorefleksyjność, myślenie przyczynowo-skutkowe,
wrażliwość społeczną, estetyczną, artystyczną.

Uprawnienia związane z posiadanymi kwalifikacjami
---

III. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych

WIEDZA
W01

Posiada wiedzę na temat funkcjonowania mediów tradycyjnych, nowych mediów i systemów medialnych.

W02

Posiada informacje z zakresu nauk o wpływie mediów na zachowanie człowieka.

UMIEJĘTNOŚCI
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U01

Posiada umiejętność projektowania działań edukacyjnych z zastosowaniem mediów różnych typów.

U02

Sprawnie korzysta z różnych źródeł informacji, porównuje je, krytycznie analizuje oraz samodzielnie
wyciąga wnioski, formułuje opinie i je dyskutuje.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K01

Podnosi kompetencje w zakresie komunikowania się z wykorzystaniem tradycyjnych i nowych mediów.

K02

Podwyższa kompetencje w zakresie organizowania działań edukacyjnych i profilaktycznych z
wykorzystaniem nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

X

U2
K1
K2

X
X

X
X
X
X
X
X

Inne

Egzamin
pisemny

X
X
X
X
X
X

Egzamin ustny

X
X
X
X
X
X

Praca pisemna
(esej)

X
X
X
X
X
X

Referat

Praca
laboratoryjna

Zajęcia
terenowe

Ćwiczenia w
szkole

Udział w
dyskusji

U1

Projekt grupowy

X

W2

Projekt
indywidualny

W1

Gry dydaktyczne

E – learning

FORMY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA (matryca efektów kształcenia)

X
X
X
X
X
X

...................................................
pieczęć i podpis Dziekana
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