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WSTĘP

Kształcenie dziennikarzy w Polsce jeszcze nigdy nie miało tak masowego i zróżnicowanego charakteru jak obecnie. Na kierunku dziennikarstwo
i komunikacja społeczna, a także na rozmaitych okołodziennikarskich i okołomedialnych specjalnościach, funkcjonujących w obrębie innych kierunków
(filologii, politologii) studiuje, według rozmaitych szacunków, od dwudziestu
kilku do niemal 40 tys. osób, co oznacza kilkutysięczną rzeszę absolwentów
dziennikarstwa, rokrocznie opuszczających mury kilku uniwersytetów oraz
kilkudziesięciu szkół wyższych, tak publicznych, jak i niepublicznych. W dość
krótkim czasie kierunek ten stał się nieoczekiwanie niesłychanie popularną
ścieżką kształcenia, z różnych przyczyn atrakcyjną i pociągającą dla młodych
ludzi. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna stało się jednocześnie bardzo
pojemnym i wszechstronnym kierunkiem studiów umożliwiającym uczelniom prowadzenie kształcenia na ścieżkach niezwykle zróżnicowanych pod
względem treściowym i merytorycznym. Od pewnego czasu w ramach dziennikarstwa i komunikacji społecznej kształci się niekoniecznie przyszłych redaktorów i pracowników sektora medialnego, ale również rzeczników prasowych, menedżerów w zakresie public relations, copywriterów, specjalistów
od reklamy i innych form komunikowania marketingowego, grafików komputerowych, fotografów, projektantów stron internetowych oraz multimediów
i przedstawicieli wielu innych specjalności. Masowość edukacji w połączeniu
z realizowaniem przez uczelnie egzotycznych ścieżek, często niezwiązanych
z pożądaną sylwetką absolwenta kierunku dziennikarstwo i komunikacja
społeczna powodują siłą rzeczy coraz wyraźniej dostrzegalne obniżenie jakości kształcenia. Na niepokojące przykłady w tym zakresie wskazują choćby
pokontrolne wnioski Państwowej Komisji Akredytacyjnej sugerujące podjęcie działań zmierzających do podniesienia jakości kształcenia. Konieczność
zmian w systemie kształcenia dziennikarzy i specjalistów w zakresie komunikacji społecznej dostrzegana jest jednak nie tylko przez członków PKA, ale
przede wszystkim przez środowisko naukowe medioznawców i dziennikarzy,
uczelnie kształcące na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna,
a przede wszystkim przez bezpośrednio zainteresowanych, czyli studentów.
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Wśród najczęściej zgłaszanych postulatów wyłaniających się z licznych
dyskusji na temat podniesienia jakości kształcenia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna wymienić należy:
•• zmianę obowiązujących standardów kształcenia,
•• wyodrębnienie dyscypliny naukowej związanej z mediami masowymi i komunikacją społeczną,
•• rozdzielenie kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna na dwa odrębne, związane z zawodowym kształceniem dziennikarzy oraz komunikacją społeczną (co uzasadniałoby kształcenie studentów na dotychczasowych „pozadziennikarskich” specjalnościach).
Na konieczność zmiany standardów kształcenia wskazuje choćby prof.
Janusz Adamowski w swym raporcie opracowanym na potrzeby Państwowej
Komisji Akredytacyjnej. „Pilna i ważna wydaje się sprawa udoskonalenia
obowiązujących od niedawna standardów nauczania w zakresie dziennikarstwa i komunikacji społecznej, zwłaszcza pod katem ich lepszego dostosowania do specyfiki kierunku (dzisiaj wydają się mieć one nadmiernie politologiczny charakter), a także zapewnienia im większej spójności (czego dzisiaj
chyba brak) i wewnętrznej logiki, zwłaszcza na poziomie studiów II stopnia”1.
W tym samym dokumencie zwraca też uwagę na konieczność stworzenia
nowej dyscypliny naukowej, która wyeliminuje wiele (głównie kadrowych)
niejasności i wątpliwości oraz umożliwi realizację prac nad podnoszeniem
jakości kształcenia. „Wydaje się, że sprawą szczególnej wagi dla tożsamości
tego kierunku uznać należy konieczność wyodrębnienia dyscypliny naukowej
pod nazwą nauka o komunikowaniu i mediach społecznych, co pozwoliłoby
na precyzyjne wskazanie kadry nauczającej o odpowiednich dla dziennikarstwa i komunikacji społecznej kwalifikacjach (poprzez nadawanie stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w zakresie wspomnianej dyscypliny). Dzisiaj bowiem istnieją dość nieostre kryteria zaliczania nauczycieli
akademickich do tzw. minimum kadrowego”2. Pogląd ten wyraża także prof.
Tomasz Goban-Klas dostrzegający w wyodrębnieniu nowej dyscypliny naukowej pilną konieczność. „Na aktualnej liście Centralnej Komisji do spraw
Stopni i Tytułów z 24 października 2005 r. w naukach humanistycznych nie
znalazła się nowa, lecz bardzo dynamicznie rozwijająca się dyscyplina nauk
o komunikacji społecznej i mediach. Można zrozumieć ostrożność gremium
kierującego się zapewne swoistym pojmowaniem tzw. brzytwy Ockhama,
iż nie należy mnożyć istnień ponad potrzebę. Wszakże w tym przypadku

1
J. Adamowski, Raport podsumowujący ocenę jakości kształcenia na kierunku „dziennikarstwo
i komunikacja społeczna”, [w:] Działalność Państwowej Komisji Akredytacyjnej w 2007 roku,
ASPRA-JR, Warszawa 2008, s. 19.
2
Ibidem.
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ta potrzeba jest oczywista, powiedziałbym nawet – paląca. Wprowadzenie
trzystopniowego kształcenia z licencjatem, magisterium i doktoratem, a tym
samym osiągnięcie jednego z celów procesu bolońskiego, wymaga zintegrowania programów i minimów kształcenia. Formowanie kadry dydaktycznej,
już od poziomu magisterium, winno być wielodyscyplinarne, międzydyscyplinarne i interdyscyplinarne, ale w ramach nowej dziedziny. Co obecnie jest
naruszeniem systemu bolońskiego, to zerwanie ciągłości, gdyż po studiach
magisterskich najzdolniejsi absolwenci nie mają własnej akademickiej dziedziny wiedzy i drogi rozwoju naukowego, natomiast muszą szukać promotorów i placówek w dziedzinach co prawda szacownych, uznanych, ale przecież
tylko pokrewnych. W tej sytuacji wprowadzenie nowej dyscypliny uporządkowałoby obecny żywiołowy jej rozkwit i przyczyniło się do rozwoju kadr
naukowych i dydaktycznych. Konkluzja: kilkanaście jednostek uniwersyteckich kształcących na kierunkach dziennikarstwa i komunikacji społecznej,
jeszcze więcej w szkołach niepublicznych na poziomie licencjackim, kilka
periodyków naukowych, coroczne organizowanie konferencji, liczne projekty
o granty polskie i europejskie, setki publikacji naukowych i rosnąca liczba
podręczników akademickich, a co najważniejsze, znacząca liczbowo kadra
samodzielnych pracowników naukowych (jakkolwiek przybyszów z pokrewnych dyscyplin naukowych) i blisko 100 doktorów stanowią podstawowy argument uznania nauki o komunikacji społecznej i mediach za nową dyscyplinę w obrębie nauk humanistycznych”3.
Rozdzielenie obecnego kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, choć mało realne z uwagi na i tak już mocno specjalistyczne i rozczłonkowane kierunki studiów, dopuszczone do realizacji przez Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w znaczący sposób przyczyniłoby się do
uporządkowania sytuacji i dałoby możliwość podjęcia działań mających na
celu podniesienie jakości kształcenia.
Wszystkie proponowane rozwiązania wydają się w założeniu słuszne, jednak stawiają przed ewentualnymi reformatorami liczne wyzwania. Jeśli standardy kształcenia miałyby zostać zmienione, to w jakim kierunku powinny owe
zmiany podążać? Czy należy pozostawiać więcej swobody w zakresie planowania kształcenia uczelniom, czy też wręcz przeciwnie – kształcenie to powinno
być mniej elastyczne? Wyodrębnienie z kierunku dziennikarstwo i komunikacja
społeczna dwóch nowych kierunków studiów stworzyłoby konieczność wypracowania dwóch odrębnych standardów kształcenia. Na ile ze sobą zbieżnych,
a na ile różniących się? Wprowadzenie nowej dyscypliny naukowej zdecydowanie wyeliminowałoby wiele niejasności kadrowych związanych z kształto-

T. Goban-Klas, Nauki o mediach i komunikacji społecznej jako nowa dyscyplina nauk humanistycznych, „Sprawy Nauki”, 2008, nr 12(141).
3
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waniem minimum kadrowego, ale zanim pojawiliby się doktorzy i doktorzy
habilitowani w tym zakresie w liczbie odpowiadającej zapotrzebowaniu uczelni
i rynku edukacyjnego, w przejściowym okresie kilku (kilkunastu) lat należałoby
wypracować odrębne rozwiązania regulujące ten problem. Pytanie – w którą
stronę powinny owe regulacje pójść?
Dostrzegane problemy związane z kształceniem dziennikarzy i specjalistów
w zakresie komunikacji społecznej w Polsce, obserwacja systemów kształcenia
dziennikarzy w innych krajach oraz chęć empirycznego zweryfikowania opinii
zainteresowanych tym zagadnieniem skłoniła autorów niniejszej publikacji do
opracowania koncepcji i realizacji projektu podniesienia w skali ogólnopolskiej
jakości kształcenia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Bezpośrednim celem projektu Kształcenie dziennikarzy w Polsce. Nowe potrzeby
– nowe standardy, którego realizacja zaplanowana została na okres od marca
2009 r. do listopada 2010 r., było podniesienie jakości kształcenia studentów
na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz przekazanie innym polskim uczelniom
kształcącym w tym zakresie wypracowanych standardów i rozwiązań. Celami
operacyjnymi służącymi realizacji założenia głównego były:
•• uruchomienie nowych specjalności kształcenia (opracowanie nowych planów i programów nauczania, wyposażenie laboratoriów, rekrutacja i realizacja kształcenia),
•• diagnoza obecnego systemu kształcenia w Polsce i jego konfrontacja z doświadczeniami skandynawskimi (badanie potrzeb środowiska studenckiego, badanie opinii środowiska naukowego i kadry dydaktycznej, konsultacje z partnerem zagranicznym),
•• opracowanie nowych standardów nauczania dla ww. kierunku i lobbying
w zakresie ich akceptacji przez instytucje sprawujące nadzór nad kształceniem wyższym w Polsce (opracowanie projektu nowelizacji standardów
kształcenia jako efektu badań i konsultacji, upowszechnienie wypracowanych rozwiązań).
Niniejsza publikacja jest elementem diagnozy stanu obecnego systemu
kształcenia dziennikarzy w Polsce umożliwiającej konfrontację z opiniami
i oczekiwaniami studentów kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna4. Jest to efekt reprezentatywnych badań empirycznych przeprowadzonych
w dziewięciu uczelniach – wszystkich posiadających uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia na tym kierunku. Głos środowiska naukowego
związanego z kierunkiem dziennikarstwo i komunikacja społeczna, opinie
dydaktyków i wyrażone przez nich postulaty zmian w konfrontacji z ocze-

Zob. S. Gawroński, R. Polak, I. Leonowicz-Bukała, O. Kurek, Kształcenie dziennikarzy w Polsce. Opinie i oczekiwania studentów, Wyd. WSIiZ, Rzeszów 2009.

4
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kiwaniami studentów umożliwiają diagnozę systemu kształcenia dziennikarzy w Polsce. Rozwinięcie przedstawionych analiz poprzez zebranie opinii
ekspertów (autorytetów akademickich, związanych zawodowo z kierunkiem
dziennikarstwo i komunikacja społeczna) umożliwia wysunięcie postulatów
zmian w dotychczasowym modelu kształcenia, co zgodnie z intencją autorów
projektu badawczego ma służyć podniesieniu jakości kształcenia dziennikarzy i specjalistów w zakresie komunikacji społecznej w Polsce.
Sławomir Gawroński
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ROZDZIAŁ I
METODA BADAWCZA, DOBÓR
I CHARAKTERYSTYKA BADANEJ PRÓBY

W celu zbadania efektywności kształcenia oraz przydatności aktualnych
standardów kształcenia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna
w opinii przedstawicieli kadry naukowo-dydaktycznej oraz zgłaszanych przez
nich propozycji w zakresie podniesienia jakości kształcenia posłużono się metodą badań terenowych, techniką sondażu, natomiast jako narzędzie posłużył
kwestionariusz ankiety audytoryjnej z wystandaryzowanymi pytaniami.
Badania przeprowadzono w II kwartale 2009 r. Zanim dokonano właściwych
pomiarów, przeprowadzono wstępny pilotaż w celu weryfikacji poprawności
kwestionariusza ankiety. W badaniu pilotażowym wzięło udział 10 nauczycieli akademickich – pracowników Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania
w Rzeszowie – prowadzących zajęcia dydaktyczne na kierunku dziennikarstwo
i komunikacja społeczna (w próbie znaleźli się nauczyciele z tytułem profesora,
stopniami doktora i doktora habilitowanego, jak również magistrowie).
Praca rozwijała się w następujących etapach:
•• opracowanie kwestionariusza ankiety,
•• przeprowadzenie badań pilotażowych wśród wybranych pracowników naukowo-dydaktycznych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie,
•• przeprowadzenie badań właściwych wśród pracowników naukowo-dydaktycznych, prowadzących zajęcia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna w dziewięciu wybranych uczelniach,
•• weryfikacja uzyskanego materiału badawczego,
•• statystyczna analiza danych uzyskanych z ankiet za pomocą pakietu statystycznego SPSS (w szczególności zaplanowano tu użycie następujących
narzędzi: statystki opisowe, rozkłady częstości, korelowanie poszczególnych pytań z ankiety z pytaniami metryczkowymi, rozkłady częstości
w pytaniach z wielokrotnymi odpowiedziami),
•• sporządzenie raportu z wynikami badań wraz z weryfikacją postawionych
hipotez oraz tez.
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Rozdział I. Metoda badawcza, dobór i charakterystyka badanej próby

Badaniem objęto 87 wykładowców prowadzących zajęcia dydaktyczne
na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna z sześciu ośrodków akademickich w Polsce (Warszawy, Wrocławia, Krakowa, Lublina, Łodzi oraz
Rzeszowa), reprezentujących dziewięć uczelni posiadających uprawnienia do
prowadzenia studiów w zakresie dziennikarstwa i komunikacji społecznej na
poziomie magisterskim. Taki dobór próby podyktowany został założeniem, iż
standardy jakościowe w zakresie kształcenia dziennikarzy i specjalistów ds.
komunikacji społecznej w Polsce wyznaczają (powinny wyznaczać) uczelnie
prowadzące kształcenie w tym zakresie na poziomie studiów II stopnia, posiadane uprawnienia w tym zakresie oznaczają bowiem, iż szkoła wyższa
nie ogranicza się wyłącznie do działalności dydaktycznej w ramach analizowanego kierunku, ale także prowadzi własne badania naukowe związane
z dziennikarstwem i komunikacją społeczną oraz wyspecjalizowaną kadrą
naukowo-dydaktyczną. Relatywnie niewielkie grono uczelni posiadających
zgodę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kształcenie w zakresie dziennikarstwa i komunikacji społecznej zarówno na studiach I, jak i II
stopnia, wśród wszystkich szkół wyższych zajmujących się kształceniem
dziennikarzy pozwala traktować tę grupę jako dość elitarne środowisko.
Jednocześnie uprawnione wydaje się założenie o opiniotwórczej roli tych
uczelni w stosunku do pozostałych prowadzących kształcenie na kierunku
dziennikarstwo i komunikacja społeczna jedynie na poziomie studiów wyższych zawodowych. Z badanej populacji wydzielono dziewięć odrębnych
warstw – pracowników naukowo dydaktycznych, prowadzących przedmioty kierunkowe i specjalnościowe na kierunku dziennikarstwo i komunikacja
społeczna, zatrudnionych w dziewięciu uczelniach:
•• Uniwersytet Jagielloński,
•• Uniwersytet Łódzki,
•• Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
•• Uniwersytet Warszawski,
•• Uniwersytet Wrocławski,
•• Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu,
•• Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie,
•• Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu,
•• Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu.
Aby zapewnić próbie wymóg możliwie wysokiej reprezentatywności, proporcjonalnie dobrano respondentów pod względem reprezentowanego przez
nich stopnia bądź tytułu naukowego. I tak w badanej próbie znalazło się 19 magistrów, 23 doktorów, 22 doktorów habilitowanych oraz 23 profesorów. Procentowy rozkład próby według stopni i tytułów naukowych prezentuje wykres 1.
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Wykres 1. Struktura respondentów według stopni i tytułów naukowych (N = 87)
26,4%

21,8%

Magister
Doktor
Doktor habilitowany

25,4%

26,4%

Profesor

Źródło: Opracowanie własne.

Istotną zmienną demograficzno-społeczną wpływającą na wypowiadane
opinie, postawy, sądy jest rodzaj uczelni, na której uczą wykładowcy. Prawie
2/3 ankietowanych nauczycieli (60,9%) pracuje na uczelni publicznej, pozostali
– na uczelni prywatnej (39,1%). Rozkład zmiennej prezentuje wykres 2.
Wykres 2. Rodzaj uczelni, na której pracują ankietowani (N = 87)

39,1%

uczelnia publiczna
60,9%

uczelnia niepubliczna

Źródło: Opracowanie własne.

Zakładając a priori, iż charakter nauczanych przedmiotów może wpływać
na przekonania respondentów, zapytano ich o stopnień praktyczności bądź
teoretyczności. Ponad połowa ankietowanych wykładowców (58,8%) uczy
studentów zarówno przedmiotów praktycznych, warsztatowych, projektowych, jak i teoretycznych, typowo akademickich. Dokładnie jedna czwarta
nauczycieli (25%) wykłada tylko i wyłącznie treści teoretyczne, natomiast
pozostali (16,2%) prowadzi zajęcia stricte praktyczne.
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Wykres 3. Struktura badanych według kategorii nauczanych przedmiotów (N = 87)
Jakich przedmiotów Pan(i) naucza?
16,2%

25%
teoretycznych
teoretycznych i
praktycznych
praktycznych

58,8%

Źródło: Opracowanie własne.

Zapytano respondentów o ich działalność medialną, pozauczelnianą, niezwiązaną z rozwojem naukowym. Ponad połowa wykładowców na kierunku
dziennikarstwo i komunikacja społeczna nie jest zawodowo związana z sektorem
medialnym (58,8%). Pozostali respondenci zdeklarowali swoje powiązanie z mediami. Zapytano ich zatem o branże, w których pracują. Spośród wymienianych
najczęściej pojawiała się branża public relations oraz sektor medialny – prasowy,
telewizyjny i radiowy. Szczegółowe dane prezentują wykresy 4 oraz 5.
Wykres 4. Związek badanych z mediami (N = 87)
Czy obecnie jest Pan(i) związany(a) zawodowo z mediami?

41,2%

TAK
NIE

58,8%

Źródło: Opracowanie własne.

Jak wynika z otrzymanych danych, nauczycielami tylko przedmiotów
praktycznych są w większości magistrowie (63,6% prowadzących), niemal
co drugi doktor i doktor habilitowany (po 18,2%) oraz żaden z profesorów. W przypadku przedmiotów teoretycznych i praktycznych prym wśród
wykładowców wiodą doktorzy (35%), następnie magistrowie (30%), nieco
rzadziej przedmioty tego typu prowadzą profesorowie (25%), zaś najmniej-
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sza część kadry „praktyczno-teoretycznej” to doktorzy habilitowani (10%).
Żaden z magistrów nie naucza wyłącznie przedmiotów teoretycznych, jest
to domena profesorów i doktorów.
Formy prowadzonych zajęć w zależności od stopnia lub tytułu naukowego, którym legitymują się respondenci, prezentuje tabela 1.
Tabela 1. Kategorie przedmiotów prowadzone przez respondentów
według ich stopnia/tytułu naukowego (N = 68)

doktor
doktor habilitowany
profesor
Ogółem

Liczebność
%
Liczebność
%
Liczebność
%
Liczebność
%
Liczebność
%

praktycznych

magister

teoretycznych
i praktycznych

Stopień lub tytuł naukowy

teoretycznych

Jakich przedmiotów Pan(i) naucza?

Ogółem

0
0
7
41,2
2
11,8
8
47
17
100

12
30
14
35
4
10
10
25
40
100

7
63,6
2
18,2
2
18,2
0
0
11
100

19
27,9
23
33,8
8
11,8
18
26,5
68
100

Źródło: Opracowanie własne.
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ROZDZIAŁ II
CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE
NA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA

1. Czynniki wpływające na jakość kształcenia dziennikarstwa
i komunikacji społecznej na uczelniach wyższych
Jakość kształcenia akademickiego na poszczególnych kierunkach studiów jest zwykle uwarunkowana licznymi zróżnicowanymi czynnikami,
na które uczelnia ma mniejszy lub większy wpływ. Niezależnie od zaangażowania i poziomu aktywności oraz ambicji studentów, które wykładowcy do pewnego stopnia mogą stymulować, istnieje szereg czynników, które
szkoły wyższe powinny brać pod uwagę, chcąc zagwarantować najwyższą
jakość. Należą do nich m.in. odpowiednio dobrane treści i formy kształcenia, kompetentni i uznani nauczyciele akademiccy oraz praktycy, niezbędna
infrastruktura (m.in. biblioteki, sprzęt komputerowy, sale wykładowe) oraz
pozanaukowe możliwości rozwoju studentów.
W przypadku kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna wydaje
się, iż na jakość i poziom kształcenia najsilniej wpływają takie czynniki, jak:
•• program kształcenia (odpowiednie proporcje przedmiotów teoretycznych
oraz praktycznych),
•• dobór kadry prowadzącej,
•• nowoczesny sprzęt umożliwiający prowadzenie zajęć warsztatowych,
•• możliwości rozwoju pozanaukowego (w szczególności ukierunkowane na
rozwój kompetencji zawodowych studentów, a nie tylko naukowych).
W związku z powyższym zapytano badanych przedstawicieli kadry naukowo-dydaktycznej o ich subiektywną ocenę stopnia wpływu wspomnianych czynników na jakość kształcenia w zakresie dziennikarstwa i komunikacji społecznej.
Większość badanych stwierdziła, iż zdecydowany wpływ na jakość
kształcenia na przedmiotowym kierunku studiów ma program kształcenia.
Tego zdania było aż 73,6% respondentów. Co siódmy badany (14,7%) sądzi,
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iż element ten raczej wpływa na jakość studiów. W sumie 88,3% przedstawicieli kadry naukowo-dydaktycznej uważa, że treści oferowane w ramach
przedmiotów realizowanych na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna mają wpływ na poziom nauczania na tym kierunku. W zdecydowanej
mniejszości są badani, którzy uważają inaczej (5,9% – „raczej nie wpływa”,
2,9% – „zdecydowanie nie wpływa”). Zdania w tej kwestii nie miało 2,9%
badanych. Szczegółowe dane prezentuje tabela 2.
Tabela 2. Opinie badanych na temat wpływu programu kształcenia
na jakość kształcenia (N = 68)
Na jakość kształcenia dziennikarstwa i komunikacji
społecznej na uczelniach wyższych program kształcenia:
zdecydowanie wpływa
raczej wpływa
raczej nie wpływa
zdecydowanie nie wpływa
nie mam zdania
Ogółem

Liczebność

%

50
10
4
2
2
68

73,6
14,7
5,9
2,9
2,9
100

Źródło: Opracowanie własne.

W przypadku oceny wpływu doboru kadry naukowo-dydaktycznej zauważalny jest wyraźny odsetek opinii pozytywnych. Zwłaszcza w dużych
ośrodkach akademickich studenci mają okazję słuchać wykładów i uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez dydaktyków powszechnie uznawanych
za autorytety naukowe w zakresie dziennikarstwa i komunikacji społecznej.
W ocenie respondentów kontakt studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej z autorytetami naukowymi odgrywa istotną rolę w podnoszeniu poziomu nauczania. Blisko połowa odpowiedzi (47%) mówi o zdecydowanym
wpływie tego czynnika, a co trzeci badany (32,4%) odpowiedział, iż element
ten „raczej wpływa” na jakość kształcenia. Łącznie 79,4% badanych uznaje
wpływ eksperckiej wiedzy wykładowcy oraz jego wysokiego statusu w środowisku naukowym na jakość kształcenia. W mniejszości są osoby, które sądzą,
iż kontakt z autorytetami naukowymi „raczej nie wpływa” na jakość kształcenia (11,8%). Jeszcze mniej uważa, iż element ten zdecydowanie nie wpływa
na poziom nauczania (5,9%). 2,9% badanych nie ma zdania w tej kwestii.
Rozkład odpowiedzi prezentuje tabela 3.
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Tabela 3. Opinie badanych na temat wpływu autorytetów naukowych
na jakość kształcenia (N = 68)
W jaki sposób na jakość kształcenia wpływa
obecność autorytetów naukowych?
zdecydowanie wpływa
raczej wpływa
raczej nie wpływa
zdecydowanie nie wpływa
nie mam zdania
Ogółem

Liczebność

%

32
22
8
4
2
68

47
32,4
11,8
5,9
2,9
100

Źródło: Opracowanie własne.

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna to specyficzny kierunek studiów ze względu na istotne znaczenie wypracowania u studentów określonych umiejętności warsztatowych. Z tego względu ważne miejsce wśród kadry prowadzącej zajęcia zajmują praktycy, którzy – wyłącznie lub równolegle
z działalnością naukową na uczelni – kontynuują karierę zawodową w mediach, marketingu, branży reklamowej i innych sferach powiązanych z dziedziną komunikacji w sferze publicznej. Ważne miejsce tych osób na uczelni
potwierdzają odpowiedzi na pytanie o możliwy wpływ prowadzenia przez
nich zajęć na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Ponad połowa badanych (52,9%) zaznaczyła odpowiedź, iż fakt ten „zdecydowanie wpływa”, zaś co trzeci (30,9%), że „raczej wpływa” na jakość kształcenia. Łącznie
oznacza to 83,8% respondentów uznających – w mniejszym lub większym
stopniu – ów wpływ za istotny. Warto zauważyć, że jest to nieco więcej aprobujących odpowiedzi niż w przypadku wpływu obecności na uczelni autorytetów naukowych. Rozkład odpowiedzi w tym zakresie prezentuje tabela 4.
Tabela 4. Opinie badanych na temat wpływu praktyków
w zakresie dziennikarstwa na jakość kształcenia (N = 68)
W jaki sposób na jakość kształcenia wpływa prowadzenie
Liczebność
zajęć przez postaci znane w środowisku zawodowym?
zdecydowanie wpływa
36
raczej wpływa
21
raczej nie wpływa
3
zdecydowanie nie wpływa
4
nie mam zdania
4
Ogółem
68

%
52,9
30,9
4,4
5,9
5,9
100

Źródło: Opracowanie własne.
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Kolejną podjętą w badaniu kwestią był wpływ bazy sprzętowej na poziom
nauczania. Założono, że nowoczesne rozwiązania techniczne oraz różnorodny
sprzęt z racji jego coraz powszechniejszego i nieodzownego użycia mogą być
istotnym elementem w kształceniu umiejętności praktycznych u studentów.
Warto dodać, iż poza sprzętem komputerowym uczelnie kształcące na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna – w różnym stopniu – wykorzystują w procesie kształcenia praktycznego sprzęt radiowy, telewizyjny, fotograficzny i inny – uzależniony od realizowanych specjalności zawodowych.
Trudno wyobrazić sobie studenta czy absolwenta dziennikarstwa i komunikacji społecznej, który nie posługuje się biegle nowoczesnymi narzędziami
niezbędnymi w pracy redakcyjnej.
Wydaje się, że podobnego zdania są badani wykładowcy. Aż 80,9% z nich
twierdzi, że baza sprzętowa dostępna na uczelni jest czynnikiem zdecydowanie
determinującym jakość nauczania, zaś kolejne 16,2% – iż jest to czynnik, który
na ten aspekt „raczej wpływa”. Wart odnotowania jest fakt, iż nikt z badanych nie
wątpi, iż jakość kształcenia jest zdeterminowana przez dostępność do nowoczesnej bazy sprzętowej. Rozkład odpowiedzi w tym zakresie prezentuje tabela 5.
Tabela 5. Opinie badanych na temat wpływu bazy sprzętowej na jakość kształcenia
(N = 68)
W jaki sposób na jakość kształcenia wpływa
baza sprzętowa?
zdecydowanie wpływa
raczej wpływa
zdecydowanie nie wpływa
raczej nie wpływa
nie mam zdania
Ogółem

Liczebność

%

55
11
2
0
0
68

80,9
16,2
2,9
0
0
100

Źródło: Opracowanie własne.

Oprócz ogólnej obsługi komputerów i niezbędnego sprzętu w pracy dziennikarza istotne jest także sprawne wykorzystywanie różnorodnych programów komputerowych. Są to programy służące do montażu obrazu, dźwięku,
różnego typu edytory tekstu oraz rozwiązania umożliwiające szybkie przesyłanie danych za pomocą różnych narzędzi internetowych. Także w pracy
specjalistów ds. komunikacji społecznej (rzeczników prasowych, pracowników biur prasowych, osób odpowiedzialnych za promocję itd.) niezbędne jest
zastosowanie programów służących do prezentacji danych, przygotowywania
graficznych materiałów promocyjnych i informacyjnych czy tworzenia zasobów oraz aktualizacji stron internetowych.
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O wpływie dostępu do nowoczesnego oprogramowania na jakość kształcenia dziennikarzy i specjalistów ds. komunikacji społecznej przekonani są
w znacznej większości badani przedstawiciele kadry naukowo-dydaktycznej
– łącznie aż 94%. 2/3 badanych z tej grupy sądzi, iż wpływ ten jest zdecydowany (63,7%), pozostali zaznaczali odpowiedź „raczej wpływa” (30,3%).
Jedynie 3% badanych uważa, że ten czynnik „zdecydowanie nie wpływa” na
jakość kształcenia na przedmiotowym kierunku, tyle samo nie ma zdania na
ten temat. Rozkład odpowiedzi prezentuje tabela 6.
Tabela 6. Opinie badanych na temat wpływu dostępu do nowoczesnego
oprogramowania na jakość kształcenia (N = 66)
W jaki sposób na jakość kształcenia wpływa
dostęp do nowoczesnego oprogramowania?
zdecydowanie wpływa
raczej wpływa
raczej nie wpływa
zdecydowanie nie wpływa
nie mam zdania
Ogółem

Liczebność

%

42
20
0
2
2
66

63,7
30,3
0
3
3
100

Źródło: Opracowanie własne.

Ze względu na specyfikę kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz opinie wielu praktyków zawodu, iż warsztatu można nauczyć się
jedynie w czasie regularnej pracy redakcyjnej, założono, że istotnym czynnikiem wpływającym na jakość procesu dydaktycznego może być możliwość
odbywania praktyk zawodowych w różnych instytucjach związanych z opisywanym kierunkiem studiów.
W pierwszej kolejności zapytano badanych o praktyki w mediach. Znakomita większość respondentów (97,1%) jest zdania, iż możliwość nabywania
umiejętności praktycznych w profesjonalnych redakcjach determinuje poziom
kształcenia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna. 69,1% uważa wpływ tego czynnika za zdecydowany, zaś 28% uznało, iż „raczej wpływa”
on na poziom nauczania. Znikomy odsetek badanych sądzi, iż możliwość odbywania praktyk w mediach „zdecydowanie nie wpływa” na jakość kształcenia studentów kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna (2,9%).
Szczegółowy rozkład odpowiedzi prezentuje tabela 7.
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Tabela 7. Opinie badanych na temat wpływu możliwości odbywania praktyk
w mediach na jakość kształcenia (N = 68)
W jaki sposób na jakość kształcenia wpływa
możliwość odbywania praktyk w mediach?

Liczebność

%

47
19
0
2
0
68

69,1
28
0
2,9
0
100

zdecydowanie wpływa
raczej wpływa
raczej nie wpływa
zdecydowanie nie wpływa
nie mam zdania
Ogółem
Źródło: Opracowanie własne.

Z uwagi na fakt, iż na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna
kształcą się nie tylko przyszli dziennikarze, ale także specjaliści ds. szeroko
pojętej komunikacji społecznej, kolejne pytanie odnośnie do wpływu na jakość kształcenia na tym kierunku dotyczyło możliwości odbywania praktyk
w innych instytucjach niezwiązanych z mediami masowymi.
W tym przypadku nieco mniejszy odsetek respondentów był przekonany, iż
umożliwienie studentom odbywania praktyk ma wpływ na poziom nauczania,
jednak wciąż odsetek ten jest bardzo wysoki. 77,3% badanych odpowiedziało,
iż praktyka w instytucji typu agencja reklamowa czy agencja PR „zdecydowanie
wpływa” (42,4%) lub „raczej wpływa” (34,9%) na jakość kształcenia na kierunku
dziennikarstwo i komunikacja społeczna. 10,6% jest przekonanych, iż czynnik
ten „raczej nie wpływa” na jakość procesu dydaktycznego, zaś 3% – iż „zdecydowanie nie wpływa”. Aż 9,1% przedstawicieli kadry naukowo-dydaktycznej nie
ma zdania w tej sprawie. Szczegółowy rozkład opinii prezentuje tabela 8.
Tabela 8. Opinie badanych na temat wpływu możliwości odbywania praktyk
w instytucjach „pozamedialnych” na jakość kształcenia (N = 66)
W jaki sposób na jakość kształcenia wpływa możliwość
odbywania praktyk w instytucjach pozamedialnych?
zdecydowanie wpływa
raczej wpływa
raczej nie wpływa
zdecydowanie nie wpływa
nie mam zdania
Ogółem

Liczebność

%

28
23
7
2
6
66

42,4
34,9
10,6
3
9,1
100

Źródło: Opracowanie własne.
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Ostatnim analizowanym czynnikiem istotnym z punktu widzenia pozanaukowego rozwoju studentów jest możliwość udziału w tworzeniu mediów studenckich, które często stają się pierwszymi doświadczeniami dziennikarskimi
studentów. Także w tym przypadku zdecydowana większość badanych była zdania, iż współtworzenie mediów studenckich (portali, prasy, radia) przekłada się
na poziom kształcenia (87,9%). Odpowiedź „zdecydowanie wpływa” uzyskała
wskaźnik na poziomie 57,6%, zaś „raczej wpływa” – 30,3%. Odpowiedzi „zdecydowanie nie wpływa” zaznaczyło jedynie 3% respondentów, zaś 9,1% nie ma
zdania w tej kwestii. Szczegółowy rozkład odpowiedzi przedstawia tabela 9.
Tabela 9. Opinie badanych na temat wpływu możliwości współpracy
z mediami studenckimi na jakość kształcenia (N = 66)
W jaki sposób na jakość kształcenia wpływa możliwość współLiczebność
pracy z mediami studenckimi (portal studencki, gazeta, radio)?
zdecydowanie wpływa
38
raczej wpływa
20
raczej nie wpływa
0
zdecydowanie nie wpływa
2
nie mam zdania
6
Ogółem
66

%
57,6
30,3
0
3
9,1
100

Źródło: Opracowanie własne.

Na pytanie otwarte o ewentualne inne czynniki wpływające na jakość
kształcenia studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej w szkołach
wyższych zdecydowało się jedynie 5 osób. Według nich poziom kształcenia
zależy także od:
•• możliwości wyjazdu za granicę na wymiany studenckie,
•• liczby praktycznych form realizacji przedmiotów,
•• możliwości pracy w małych grupach pod okiem mistrza w zakresie danego typu dziennikarstwa,
•• określenia jasnych zasad dotyczących relacji (zwłaszcza kwestii dotyczących wymagań dydaktycznych) między prowadzącymi a studentami,
•• wiedzy studentów w momencie rozpoczynania kształcenia akademickiego – gdyż zauważalna jest „niska jakość studentów, którzy rozpoczynają
studia, wykazując braki elementarnej wiedzy o świecie”.
W celach porównawczych warto zestawić ze sobą odpowiedzi osób, które
uznały, że wymienione czynniki mają wpływ na jakość kształcenia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, aby ustalić, które z tych czynników mają, zdaniem badanych, największy, a które – najmniejszy wpływ na
poziom nauczania. Informacje na ten temat przedstawia tabela 10.
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Łączny udział badanych, których zdaniem
wymienione czynniki wpływają na jakość
kształcenia

Łącznie badani, których zdaniem wymienione
czynniki nie wpływają na jakość kształcenia
oraz którzy nie mają zdania

Liczebność
%
prowadzenie zajęć przez Liczebność
autorytety naukowe
%
prowadzenie zajęć
Liczebność
przez postaci znane
w środowisku
%
zawodowym
Liczebność
baza sprzętowa
%
Liczebność
dostęp do
nowoczesnego
%
oprogramowania
możliwość odbywania Liczebność
praktyk w mediach
%
możliwość odbywania Liczebność
praktyk w innych
instytucjach (agencja
%
reklamowa, PR)
możliwość współpracy Liczebność
z mediami studenckimi
(portal studencki,
%
gazeta, radio)
program kształcenia

Badani, których zdaniem wymienione
czynniki raczej wpływają na jakość
kształcenia

Na jakość kształcenia na kierunku
dziennikarstwo
i komunikacja społeczna wpływa:

Badani, których zdaniem wymienione
czynniki zdecydowanie wpływają na jakość
kształcenia

Tabela 10. Czynniki wpływające na jakość kształcenia w opinii badanych –
zestawienie zbiorcze. Wartość N jest zmienna w każdym wierszu

50
73,5
32
47,1

10
14,7
22
32,4

60
88,2
54
79,4

8
11,8
14
20,6

36

21

57

11

52,9

30,9

83,8

16,2

55
80,9
42

11
16,2
20

66
97,1
62

2
2,9
4

63,6

30,3

93,9

6,1

47
69,1
28

19
27,9
23

66
97
51

2
3
15

42,4

34,8

77,3

22,7

38

20

58

8

57,6

30,3

87,9

12,1

Źródło: Opracowanie własne.
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Jak wynika z zestawienia zawartego w tabeli 10, badani, którzy sądzą, iż
omawiane czynniki wpływają na jakość kształcenia na analizowanym kierunku studiów, uważają, że najistotniejsze znaczenie ma baza sprzętowa uczelni (97,1% wszystkich respondentów) oraz możliwość odbywania praktyk
w mediach (97%). Na trzecim miejscu znalazł się dostęp do nowoczesnego
oprogramowania (93,9%). Podobne wyniki uzyskały takie elementy, jak program kształcenia (88,2%) oraz możliwość współpracy z mediami studenckimi (87,9%). Respondenci uznali, iż większe znaczenie ma prowadzenie zajęć
przez osoby o wysokich praktycznych kwalifikacjach zawodowych (83,8%)
niż przez autorytety naukowe (79,4%). Spośród czynników, od których uzależniony jest poziom nauczania na kierunku dziennikarstwo i komunikacja
społeczna, najmniejszy wpływ ma, zdaniem respondentów, możliwość odbywania praktyk w instytucjach typu agencja reklamy lub PR (77,3%). Warto zaznaczyć, iż w odniesieniu do wszystkich analizowanych czynników w większości przypadków badani odpowiadali, iż mają one zdecydowany wpływ na
jakość kształcenia, a rzadziej, iż „raczej wpływają”.
Wykres 5 prezentuje analizowane dane uszeregowane od najmniej znaczących, ale wpływających, czynników, do najbardziej znaczących.
Wykres 5. Czynniki wpływające najsilniej i najsłabiej na jakość kształcenia w opinii
badanych (zestawienie dotyczy odpowiedzi „zdecydowanie wpływa” oraz „raczej
wpływa” potraktowanych łącznie; wartość N jest zmienna w każdym wierszu)
Na jakość kształcenia dziennikarstwa i komunikacji społecznej na uczelniach
wyższych wpływa:
możliwość odbywania praktyk w innych instytucjach
(agencja reklamowa, PR)
prowadzenie zajęć przez autorytety naukowe
prowadzenie zajęć przez postaci znane w środowisku
zawodowym

77,3
79,4
83,8

możliwość współpracy z mediami studenckimi
(portal studencki, gazeta, radio)

87,9

program kształcenia

88,2

dostęp do nowoczesnego oprogramowania

93,9

możliwość odbywania praktyk w mediach

97,0

baza sprzętowa

97,1

Ogółem w %

Źródło: Opracowanie własne.
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Podsumowując, można jednoznacznie stwierdzić, że w przypadku wszystkich wymienionych w kwestionariuszu badania czynników mogących wpływać na poziom procesu dydaktycznego na studiach z zakresu dziennikarstwa
i komunikacji społecznej co najmniej 3/4 badanych uważa, iż determinują one
jakość kształcenia, w większości w sposób zdecydowany. Opierając się na tej
obserwacji, można ponadto wnioskować, iż starania o podniesienie poziomu
jakości kształcenia na badanych kierunku studiów powinno się skupić się na:
•• opracowywaniu i ciągłym dopracowywaniu efektywnych programów
kształcenia dostosowanych do potrzeb rynku,
•• zapewnieniu studentom zajęć prowadzonych przez nauczycieli uznanych
w środowisku naukowym i zawodowym,
•• zagwarantowaniu studentom nowoczesnej i wszechstronnej infrastruktury,
ze szczególnym uwzględnieniem sprzętu potrzebnego w pracy dziennikarza/
specjalisty ds. komunikacji społecznej oraz nowoczesnego oprogramowania,
•• zagwarantowaniu studentom możliwości odbywania praktyk w mediach i innych instytucjach związanych z komunikacją społeczną oraz możliwości doskonalenia umiejętności praktycznych w mediach studenckich na uczelni (ten
aspekt jest także szczególnie podkreślany w części niniejszego opracowania
dotyczącej propozycji zmian w obowiązujących standardach kształcenia).
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ROZDZIAŁ III
OCENA STANDARDÓW KSZTAŁCENIA

1. Charakterystyka standardów kształcenia dla kierunku
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Standaryzacja kształcenia wprowadzona została rozporządzeniem ministra
nauki i szkolnictwa wyższego z 12 lipca 2007 r., w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia
międzykierunkowe oraz makrokierunki5. W załączniku nr 18 do wzmiankowanego rozporządzenia precyzyjnie określono standardy kształcenia dla
studiów I i II stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna
obligatoryjne dla wszystkich uczelni, które prowadzą lub zamierzają prowadzić
kształcenie w tym zakresie. Zgodnie z wymogami narzuconymi przez standardy
kształcenia studia w zakresie dziennikarstwa i komunikacji społecznej prowadzone są na poziomie studiów I stopnia trwają minimum sześć semestrów, zaś
liczba godzin zajęć prowadzonych w ich trakcie nie może być mniejsza niż
2 100 (liczba przypisanych punktów ECTS – European Credit Transfer System – nie mniejsza niż 180), oraz na poziomie studiów II stopnia trwających
minimum cztery semestry, z liczbą godzin nie mniejszą niż 1 000 godzin (liczba przypisanych punktów ECTS nie mniejsza niż 120). Standardy kształcenia precyzują także pożądane kwalifikacje absolwenta, do osiągnięcia których
przygotowywać powinny studia, określają minimalny wymiar praktyk zawodowych, jak również narzucają standard w zakresie nauki języków obcych,
technologii informacyjnych i nakreślają zasady punktowania poszczególnych
treści i przedmiotów w ramach systemu ECTS. Najważniejszym jednak elementem standardów kształcenia jest określenie ramowych treści kształcenia,

5
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w tym podziału na grupy treści kształcenia, minimalnej liczby godzin zajęć
zorganizowanych oraz minimalnej liczby punktów ECTS przypisanych poszczególnym składnikom treści kształcenia.
Standardy kształcenia narzucają uczelniom prowadzącym studia na kierunku
dziennikarstwo i komunikacja społeczna łącznie ponad 900 godz. zajęć stanowiących 42,85% minimalnej liczby godz. realizowanej na tym kierunku w ramach studiów I stopnia. W odniesieniu do studiów II stopnia standardy kształcenia określają 405 z 1 000 godz. zajęć dydaktycznych. Oznacza to, że uczelnie
kształcące dziennikarzy i specjalistów w zakresie komunikacji społecznej mają
możliwość różnicowania oferty kształcenia (np. w zakresie oferowania specjalności i specjalizacji, wprowadzania specyficznych przedmiotów uzasadnionych
posiadanym potencjałem kadrowym i infrastrukturalnym, indywidualizacji
kształcenia), wpływając suwerennie na ok. 57% programu kształcenia w ramach studiów I stopnia i 59,5% programu studiów II stopnia.
W odniesieniu do programów nauczania na studiach I stopnia standardy kształcenia narzucają obowiązek realizacji siedmiu grup tematycznych
w obrębie treści podstawowych oraz jedenastu grup tematycznych w obrębie treści kierunkowych. Od uczelni prowadzących kształcenie na kierunku
dziennikarstwo i komunikacja społeczna wymaga się dodatkowo uwzględnienia zajęć z zakresu wychowania fizycznego, języka obcego, technologii
informacyjnej, treści poszerzających wiedzę ogólną oraz ochrony własności
intelektualnej. Szczegółową strukturę wymagań określonych standardami
kształcenia dla studiów I stopnia dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja
społeczna ilustruje tabela 11.
W zakresie prowadzenia studiów II stopnia standardy kształcenia dla
kierunku dziennikarstwo i komunikacja określają minimalną liczbę godzin
zajęć, minimalną punktację ECTS oraz treści i efekty kształcenia dla siedmiu grup tematycznych w obrębie treści podstawowych i siedmiu grup tematycznych w obrębie treści kierunkowych. Szczegółową strukturę wymagań przedstawia tabela 12.
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Tabela 11. Ramowe treści kształcenia na studiach I stopnia narzucone standardami
kształcenia dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Minimalna liczba
godzin zajęć
Grupa treści podstawowych
filozofia
30
socjologia
30
prawo
45
ekonomia
30
historia Polski XX wieku
30
nauka o komunikowaniu
60
współczesne systemy polityczne
45
Grupa treści kierunkowych
historia mediów
polski system medialny
systemy medialne na świecie
kultura języka
retoryka i erystyka
gatunki dziennikarskie
360
prawo mediów
etyka dziennikarska
warsztat dziennikarski
public relations
dziennikarskie źródła informacji
Inne wymagania
wychowanie fizyczne
60
język obcy
120
technologia informacyjna
30
treści poszerzające wiedzę ogólną
60
ochrona własności intelektualnej
-**
Razem
900
Treści kształcenia

Minimalna liczba
punktów ECTS

29

40

2*
5
2
3
-**
81

* dla treści związanych z wychowaniem fizycznym standardy kształcenia narzucają przypisanie
maksymalnie 2 punktów ECTS
** dla treści związanych z ochroną własności intelektualnej standardy kształcenia nie określają
minimalnej liczby godzin zajęć ani punktacji ECTS
Źródło: Opracowanie własne.
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Tabela 12. Ramowe treści kształcenia na studiach II stopnia narzucone standardami
kształcenia dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Minimalna liczba Minimalna liczba
godzin zajęć
punktów ECTS
Grupa treści podstawowych
psychologia społeczna
30
główne nurty kultury światowej
30
i polskiej XX i XXI wieku
stosunki międzynarodowe
30
komunikowanie masowe
30
23
metody badań medioznawczych
30
społeczne i kulturowe oddziaływanie
30
mediów
komunikowanie międzynarodowe
30
i międzykulturowe
Grupa treści kierunkowych
ekonomika mediów
prawo autorskie
pragmatyka językowa
analiza dyskursu medialnego
195
21
media lokalne i środowiskowe
opinia publiczna
marketing i reklama
Razem
405
44
Treści kształcenia

Źródło: Opracowanie własne.

Standardy kształcenia oprócz wyżej scharakteryzowanych wymogów i ograniczeń określają także treści i efekty kształcenia (umiejętności i kompetencje
studenta) w zakresie każdej grupy. Ocena obowiązujących standardów przez kadrę naukowo-dydaktyczną pracującą na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna odnosi się do określenia przewidywanego stopnia przydatności
w przyszłej pracy zawodowej absolwenta wiedzy zdobytej w ramach przedmiotów zawierających określone treści kształcenia. Aktualnie od absolwenta
kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna wymaga się, by:
•• był przygotowany do zawodu dziennikarza pracującego w periodycznych
mediach masowych (prasa, radio, telewizja, Internet),
•• rozumiał podstawowe procesy życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego, zarówno w skali lokalno-regionalnej, jak
i krajowo-międzynarodowej,
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•• rozumiał znaczenie mediów masowych w życiu i funkcjonowaniu współczesnego społeczeństwa,
•• uzyskał umiejętności umożliwiające mu wykonywanie różnych zawodów
związanych z szeroko pojętą dziedziną komunikacji społecznej – w stosunkach publicznych, reklamie, promocji, instytucjach prowadzących edukację
medialną,
•• znał język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy,
•• umiał posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu,
•• posiadał wiedzę umożliwiającą kierowanie i zarządzanie w instytucjach
medialnych, zarówno w wymiarze jednostkowym (redakcja), jak i większych struktur organizacyjnych,
•• znał i rozumiał tendencje rozwojowe współczesnych mediów i ich rolę
w różnych aspektach funkcjonowania nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego,
•• potrafił wypełniać rolę dziennikarza jako profesją zaufania publicznego6.

2. Ocena przydatności zawodowej treści kształcenia
2.1. Kształcenie w zakresie filozofii
Standardy kształcenia w zakresie treści związanych z filozofią w następujący sposób określają minimalne oczekiwane treści programowe:
•• zarys historii filozofii – główne kierunki, ich przedstawiciele oraz ich
związki z życiem i sposobem myślenia współczesnego człowieka,
•• główne nurty filozofii współczesnej, jej rola w indywidualnym rozwoju
i wyrażaniu własnej tożsamości współczesnego człowieka.
W odniesieniu do efektów kształcenia tak zdefiniowany standard zakłada
zdobycie przez studenta następujących umiejętności i kompetencji:
•• rozumienia najważniejszych pojęć i kategorii filozoficznych,
•• własnej interpretacji istoty najważniejszych nurtów filozoficznych w dziejach człowieka,
•• rozumienia współczesnych kierunków filozoficznych i ich roli w życiu
jednostki oraz społeczeństwa.
Ponad połowa ankietowanych (64,5%) ocenia wiedzę filozoficzną za przydatną z punktu widzenia przyszłej pracy zawodowej absolwenta dziennikarstwa

Opracowanie własne na podstawie dokumentu Standardy kształcenia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Studia I i II stopnia, http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/23/35/2335/18_dziennikarstwo_i_komunikacja_spoleczna.pdf.

6
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i komunikacji społecznej. 27,8% traktuje tę wiedzę jako bardzo przydatną, natomiast 36,7% – jako raczej przydatną. Aż 22,8% badanych stwierdziło, że zagadnienia filozoficzne są nieprzydatne w ramach kształcenia zawodowego na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Jest to wskaźnik niepokojąco
wysoki, bowiem skoro niemal co czwarty ankietowany rekrutujący się spośród
wykładowców prowadzących zajęcia na tym kierunku nie dostrzega potrzeby
kształcenia w tym zakresie, to zasadność nauczania treści filozoficznych rozpatrywana z punktu widzenia studentów może być oceniana jeszcze niżej. Szczegółowy rozkład opinii odnoszących się do oceny przydatności w przyszłej pracy
zawodowej wiedzy związanej z filozofią przedstawia tabela 13.
Tabela 13. Ocena stopnia przydatności w przyszłej pracy zawodowej wiedzy
związanej z filozofią (N = 79)
bardzo przydatna
raczej przydatna
raczej nieprzydatna
zupełnie nieprzydatna
nie mam zdania

Liczebność
22
29
14
4
10

%
27,8
36,7
17,7
5,1
12,7

Źródło: Opracowanie własne.

2.2. Kształcenie w zakresie socjologii
W odniesieniu do treści kształcenia w zakresie socjologii standardy określają minimalny program do realizacji według następujących zagadnień:
•• podstawowe pojęcia socjologiczne oraz mechanizmy rządzące zbiorowościami ludzkimi,
•• przegląd najważniejszych historycznych szkół socjologicznych,
•• główne kierunki i nurty w socjologii współczesnej,
•• charakterystyka zmian struktury społecznej po 1989 r. w Polsce.
Umiejętności i kompetencje studentów będące efektem nabycia wiedzy
określonej w minimum programowym zgodnie ze standardami kształcenia to:
•• rozumienie i samodzielna interpretacja podstawowych pojęć i kategorii
socjologicznych,
•• ocena mechanizmów rządzących zachowaniem jednostki i większych
grup społecznych,
•• rozumienie zmian zachodzących w strukturach społecznych.
Ankietowani wykładowcy wysoko ocenili przydatność wiedzy związanej z
socjologią w przyszłej pracy zawodowej absolwentów kierunku dziennikarstwo
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i komunikacja społeczna. Aż 84,8% spośród nich stwierdziło, że przedmiot ten
jest przydatny. Wziąwszy pod uwagę, iż zaledwie 10. ankietowanych oceniło
go jako raczej nieprzydatny, a dwóch nie miało w tej kwestii zdania, wiedzę
socjologiczną uznać należy za wysoce przydatną w opinii kadry naukowo-dydaktycznej związanej z kierunkiem dziennikarstwo i komunikacja społeczna.
Rozkład odpowiedzi ankietowanych na ten temat prezentuje tabela 14.
Tabela 14. Ocena stopnia przydatności w przyszłej pracy zawodowej wiedzy
związanej z socjologią (N = 79)
bardzo przydatna
raczej przydatna
raczej nieprzydatna
zupełnie nieprzydatna
nie mam zdania

Liczebność
37
30
10
0
2

%
46,8
38
12,7
0
2,5

Źródło: Opracowanie własne.

2.3. Kształcenie w zakresie prawa
Kształcenie studentów kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna w zakresie prawa w założeniu służy przekazaniu podstawowej wiedzy
prawniczej umożliwiającej rozumienie funkcjonowania organów i instytucji
państwowych, jak również dającej możliwość interpretacji oraz relacjonowania zdarzeń i sytuacji mających związek z różnymi dziedzinami prawa.
Kształcenie w zakresie prawa w ramach studiów I stopnia jest także swoistym
fundamentem dla zajęć dotyczących prawa mediów (ujętych w standardach
kształcenia dla studiów I stopnia), jak również prawa własności intelektualnej, przewidzianych w standardach kształcenia dla studiów II stopnia.
Podstawa programowa odnosząca się do treści kształcenia w zakresie prawa obejmuje następujące zagadnienia:
•• zakres teorii państwa i prawa,
•• pojęcie państwa i jego formy,
•• demokracja, suwerenność, praworządność,
•• pojęcie normy i przepisu prawnego (aktu normatywnego, wykładni, stanowienia i stosowania prawa oraz jego obowiązywania), prawa konstytucyjnego (zasady ustrojowe, kompetencje Sejmu i Senatu, Prezydenta,
Rady Ministrów) oraz prawa administracyjnego, karnego i cywilnego.
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Autorzy obowiązujących standardów kształcenia w ramach charakterystyki efektów kształcenia zakładają, że student powinien w zakresie prawa
zdobyć następujące umiejętności i kompetencje:
•• rozumienie zasad demokratycznego państwa prawnego,
•• rozumienie istoty podstawowych działów prawa oraz funkcjonowania
wymiaru sprawiedliwości,
•• samodzielne korzystanie ze źródeł prawa.
Analizując opinie badanej kadry naukowo-dydaktycznej prowadzącej zajęcia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, należy zauważyć, iż
treści związane z prawem oceniane są jako jedne z bardziej przydatnych w kanonie przedmiotów zawartych w standardach kształcenia. Aż 70 ankietowanych
(88,6%) pozytywnie oceniło przydatność prawa w przyszłej pracy zawodowej
absolwentów tego kierunku. Jedynie 3 badanych (3,8%) stwierdziło, że wiedza
w tym zakresie jest raczej nieprzydatna na dziennikarstwie i komunikacji społecznej. Rozkład odpowiedzi badanych wykładowców przedstawia tabela 15.
Tabela 15. Ocena stopnia przydatności w przyszłej pracy zawodowej wiedzy
związanej z prawem (N = 79)
bardzo przydatna
raczej przydatna
raczej nieprzydatna
zupełnie nieprzydatna
nie mam zdania

Liczebność
33
37
3
0
6

%
41,8
46,8
3,8
0
7,6

Źródło: Opracowanie własne.

2.4. Kształcenie w zakresie ekonomii
Ekonomia należy do treści podstawowych wykładanych w ramach większości kierunków studiów. Przewidują ją również standardy kształcenia dla
kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Jest to o tyle uzasadnione, iż rzeczywiście podstawowa wiedza na temat funkcjonowania mechanizmów ekonomicznych rządzących gospodarką jest niezbędna z punktu widzenia przyszłego dziennikarza. W odniesieniu do studentów tego kierunku
profilujących swoją sylwetkę absolwenta w kierunku komunikacji społecznej,
a zwłaszcza merkantylnych form jej wykorzystywania we współczesnym
świecie w formie choćby komunikowania marketingowego i public relations,
potrzeba posiadania choćby podstaw wiedzy ekonomicznej wydaje się być
tym bardziej uzasadniona, wręcz niezbędna.
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Standardy kształcenia dla treści związanych z ekonomią wskazują na następujące zagadnienia:
•• współczesne teorie ekonomiczne,
•• stosowanie narzędzi teoretycznych do analizy rzeczywistości gospodarczej,
•• podstawowe pojęcia ekonomiczne,
•• teoria firmy,
•• teoria konsumenta,
•• inflacja,
•• bezrobocie,
•• polityka makroekonomiczna,
•• rachunki makroekonomiczne,
•• rola państwa w gospodarce,
•• dobra publiczne,
•• rola informacji w procesach gospodarczych,
•• analiza polityki gospodarczej w Polsce po 1989 r.
Efekty kształcenia, jakie winny być uzyskane w stosunku do studentów
dziennikarstwa i komunikacji społecznej w zakresie treści ekonomicznych,
zostały sformułowane następująco:
•• rozumienie kategorii i pojęć ekonomicznych,
•• samodzielna interpretacja procesów i zjawisk ekonomicznych
•• rozumienie podstawowych narzędzi ekonomicznych i ich wykorzystywanie do charakterystyki konkretnych zagadnień gospodarczych,
•• rozumienie zależności między różnymi procesami i zjawiskami ekonomicznymi.
Wiedza ekonomiczna należy do grupy treści nauczanych na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, których przydatność oceniona została relatywnie nisko przez ankietowanych wykładowców. Wprawdzie 74,7% badanych
oceniło ekonomię jako mniej lub bardziej przydatną z punktu widzenia aktywności zawodowej absolwentów, niemniej jest to wskaźnik zdecydowanie niższy
niż w przypadku wielu innych przedmiotów wchodzących w zakres standardów kształcenia. Należy dodatkowo zauważyć, iż 10 badanych (12,6%) oceniło
przydatność wiedzy ekonomicznej negatywnie i taka sama grupa ankietowanych nie miała w tej kwestii zdania. Rozkład odpowiedzi badanych wykładowców na pytanie o postrzegany stopień przydatności w przyszłej pracy zawodowej absolwentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej wiedzy związanej
z ekonomią przedstawia tabela 16.
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Tabela 16. Ocena stopnia przydatności w przyszłej pracy zawodowej wiedzy
związanej z ekonomią (N = 79)
bardzo przydatna
raczej przydatna
raczej nieprzydatna
zupełnie nieprzydatna
nie mam zdania

Liczebność
22
37
8
2
10

%
27,9
46,8
10,1
2,5
12,7

Źródło: Opracowanie własne.

2.5. Kształcenie w zakresie historii Polski XX wieku
Rozbudowaną część standardów kształcenia dla kierunku dziennikarstwo
i komunikacja społeczna stanowią treści dotyczące historii Polski XX w.
Wprawdzie minimalny wymiar godzinowy dla tego przedmiotu określony został
na poziomie 30 godz., jednak wymagany zakres tematyki zajęć wydaje się wykraczać poza owo niezbędne minimum. Wśród treści związanych z historią Polski
XX w. autorzy standardów kształcenia umieścili następujące zagadnienia:
•• charakterystyka istotnych procesów i faktów związanych z historią narodu i państwa polskiego w odniesieniu do najważniejszych wydarzeń światowych i europejskich w XX w.,
•• wojna 1914-1918,
•• polityka, społeczeństwo i gospodarka w latach 1918-1939,
•• druga wojna światowa,
•• faszyzm i komunizm,
•• rywalizacja systemów społeczno-politycznych,
•• opozycja polityczna po 1945 r.,
•• przemiany w Europie po 1989 r.,
•• podstawowe zjawiska i procesy wpływające na rozwój kultury narodowej
ze szczególnym uwzględnieniem kultury masowej.
Efekty kształcenia w zakresie historii określone zostały następująco:
•• rozumienie procesów i wydarzeń historycznych,
•• analiza historii Polski na tle europejskich i światowych zjawisk historycznych,
•• rozumienie współzależności między poszczególnymi społeczeństwami
i państwami, zwłaszcza z kręgu europejskiego,
•• rozumienie najważniejszych faktów i wydarzeń określających historię narodu i państwa polskiego.
Podobnie jak ekonomia, również wiedza w zakresie historii Polski XX w.
oceniona została przez ankietowanych umiarkowanie pozytywnie (w porównaniu z innymi przedmiotami) z punktu widzenia przydatności w przyszłej pracy
zawodowej absolwentów kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna.
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59 badanych (74,7%) uznało wiedzę w tym zakresie za raczej przydatną lub bardzo przydatną, niemniej jednak ponad 15% ankietowanych było przeciwnego
zdania, a co dziesiąty nie był w stanie dokonać oceny przydatności. Szczegółowe informacje na temat rozkładu opinii na ten temat zawiera tabela 17.
Tabela 17. Ocena stopnia przydatności w przyszłej pracy zawodowej wiedzy
związanej z historią Polski XX w. (N = 79)
bardzo przydatna
raczej przydatna
raczej nieprzydatna
zupełnie nieprzydatna
nie mam zdania

Liczebność
30
29
8
4
8

%
38
36,7
10,1
5,1
10,1

Źródło: Opracowanie własne.

2.6. Kształcenie w zakresie nauki o komunikowaniu
Nauka o komunikowaniu jest niewątpliwie najważniejszą częścią składową w obrębie grupy treści podstawowych standardów kształcenia dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Przewidziano w stosunku do niej
minimalny wymiar godzin dydaktycznych w liczbie 60, co dobitnie podkreśla
wagę tego przedmiotu. Na większości polskich uczelni kształcących na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna przedmiot nauka o komunikowaniu (częściej: wstęp do nauki o komunikowaniu) realizowany jest w znacznie
większym wymiarze godzinowym niż wymagane minimum. Przyczyną tego
stanu rzeczy jest fakt, iż przedmiot ten stanowi niewątpliwie zbiór zagadnień
kluczowych dla kształcenia specjalistów w zakresie komunikacji społecznej,
co więcej – jest punktem wyjścia dla wielu innych przedmiotów o charakterze
teoretycznym, obecnych w standardach nauczania zarówno dla studiów I, jak
i II stopnia. Kolejnym powodem, dla którego nauce o komunikowaniu poświęca
się tak wiele miejsca w planach nauczania na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, jest rozbudowany wykaz zagadnień koniecznych do zrealizowania, a narzuconych standardami kształcenia. Zagadnienia te obejmują:
•• naukę o komunikowaniu jako dyscyplinę naukową – powstanie i etapy
rozwoju,
•• status nauki o komunikowaniu masowym – jej multidyscyplinarność,
główne ośrodki, instytucje i czasopisma zajmujące się problematyką komunikowania masowego,
•• komunikowanie jako proces – cechy i elementy,
•• typy i formy komunikowania,
•• sposoby porozumiewania się ludzi,
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•• modele komunikacyjne,
•• główne systemy komunikowania społecznego,
•• podstawy wiedzy o procesie komunikowania masowego, jego elementach, fazach i najważniejszych uwarunkowaniach,
•• rolę komunikowania masowego względem różnych rodzajów porozumiewania się ludzi.
Do efektów kształcenia wynikających z nauczania treści związanych z nauką o komunikowaniu autorzy standardów kształcenie zaliczyli:
•• rozumienie podstawowych pojęć i kategorii z zakresu komunikowania,
•• analizę przebiegu procesu komunikowania,
•• identyfikację podstawowych modeli komunikowania,
•• rozumienie specyfiki i odrębności podstawowych systemów komunikowania społecznego.
Jednym z przedmiotów uznawanych przez ankietowanych wykładowców
za najbardziej przydatne z punktu widzenia przyszłej pracy zawodowej absolwentów kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna jest nauka o komunikowaniu. Jako przydatną oceniło ją aż 92,4% badanych. Warto przy tym
zauważyć, iż jedynie dwóch ankietowanych (2,5%) było odmiennego zdania,
zaś czterech (5,1%) nie potrafiło ocenić przydatności zawodowej treści związanych z nauką o komunikowaniu. Rozkład odpowiedzi ankietowanych na temat oceny stopnia przydatności nauki o komunikowaniu w pracy zawodowej
absolwentów dziennikarstwa przedstawia tabela 18.
Tabela 18. Ocena stopnia przydatności w przyszłej pracy zawodowej wiedzy
związanej z nauką o komunikowaniu (N = 79)
bardzo przydatna
raczej przydatna
raczej nieprzydatna
zupełnie nieprzydatna
nie mam zdania

Liczebność
42
31
2
0
4

%
53,2
39,2
2,5
0
5,1

Źródło: Opracowanie własne.

2.7. Kształcenie w zakresie współczesnych systemów politycznych
Ostatnią składową treści podstawowych ujętych w standardach kształcenia dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna są zagadnienia
związane z współczesnymi systemami politycznymi. Treści te wskazują na
ścisły i wciąż obecny na wielu uczelniach związek kierunku dziennikarstwo
i komunikacja społeczna z naukami politycznymi (w wielu ośrodkach dydaktycznych kształci się przyszłych dziennikarzy i specjalistów w zakresie
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komunikowania społecznego nie na właściwym, odrębnym kierunku, ale na
stosownej specjalności funkcjonującej w obrębie kierunku politologia. Standardy kształcenia dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna narzucają wymiar zajęć w zakresie współczesnych systemów politycznych na
poziomie nie mniejszym niż 45 godz., co stawia ten zbiór zagadnień w grupie
najważniejszych treści podstawowych przewidzianych standardami. W ramach szczegółowych zagadnień, jakie powinny być realizowane w ramach
tego przedmiotu, w standardach kształcenia odnajdujemy:
•• pojęcie i elementy systemu politycznego,
•• charakterystykę podstawowych typów systemów politycznych na świecie,
•• systemy wyborcze,
•• typologię reżimów politycznych,
•• strukturę i funkcje parlamentu,
•• pozycję głowy państwa,
•• pozycję rządu i premiera,
•• władzę sądowniczą w systemie politycznym,
•• partie polityczne w systemie politycznym,
•• podstawowe zasady polskiego systemu politycznego: konstytucja, funkcjonowanie organów władzy publicznej (ustawodawczej, wykonawczej,
sądowniczej) – funkcje, zadania, rola,
•• współczesny polski system partyjny – strukturę i podstawowe orientacje
ideowe,
•• kontrolę i odpowiedzialność władz publicznych,
•• ideę społeczeństwa obywatelskiego.
Efekty kształcenia określone w standardach wskazują na następujące
umiejętności i kompetencje studenta takie, jak:
•• rozumienie podstawowych pojęć i kategorii systemu politycznego,
•• charakterystyka struktury i sposobu funkcjonowania różnych instytucji
politycznych,
•• klasyfikowanie partii i systemów partyjnych oraz sposobów sprawowania
władzy,
•• rozumienie znaczenia procedur i instytucji w procesach sprawowania
władzy,
•• rozumienie zasad, wartości i mechanizmów dotyczących systemu politycznego w demokratycznym państwie prawa,
•• analiza sposobów realizacji interesów społecznych poprzez system partyjny i jego elementy składowe.
Związek dziennikarstwa z naukami politycznymi charakterystyczny dla
systemu kształcenia dziennikarzy w Polsce potwierdzają opinie ankietowanych
wykładowców oceniające przydatność w przyszłej pracy zawodowej absolwentów kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna treści związanych ze
współczesnymi systemami politycznymi. 87,3% badanych uznało, że wiedza
w tym zakresie jest przydatna z punktu widzenia przyszłej aktywności zawodowej
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studentów. Zaledwie 5,1% wykładowców objętych badaniem negatywnie oceniło
przydatność tego przedmiotu, zaś sześciu ankietowanych (7,6%) nie miało w tej
kwestii zdania. Szczegółowe informacje na ten temat przedstawia tabela 19.
Tabela 19. Ocena stopnia przydatności w przyszłej pracy zawodowej wiedzy
związanej ze współczesnymi systemami politycznymi (N = 79)
bardzo przydatna
raczej przydatna
raczej nieprzydatna
zupełnie nieprzydatna
nie mam zdania

Liczebność
22
47
4
0
6

%
27,8
59,5
5,1
0
7,6

Źródło: Opracowanie własne.

2.8. Kształcenie w zakresie historii mediów
Kanon treści kierunkowych określonych standardami kształcenia dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna rozpoczyna grupa zagadnień
związanych z historycznym ujęciem funkcjonowania środków masowego komunikowania. Zagadnienia te są punktem wyjścia dla przedmiotów związanych
z funkcjonowaniem współczesnych systemów medialnych w Polsce i na świecie.
Standardy kształcenia wskazują na następujące treści w zakresie historii mediów:
•• najważniejsze etapy rozwoju mediów masowych (prasy, radia, telewizji, Internetu) na tle ogólnych warunków poszczególnych epok, ze szczególnym
uwzględnieniem zmian społecznych, politycznych i technologicznych,
•• koncepcja prasy,
•• zasady wolności wypowiedzi,
•• wybitni dziennikarze różnych epok,
•• tytuły prasowe i programy radiowo-telewizyjne określające nowe tendencje w rozwoju mediów,
•• rola i wpływ prasy na społeczeństwo polskie,
•• zmiany technologiczne a zmiany w zawodzie dziennikarskim,
•• funkcjonowanie cenzury na ziemiach polskich w różnych okresach
historycznych.
W odniesieniu do umiejętności i kompetencji studentów będących efektami kształcenia w zakresie historii mediów standardy wymieniają:
•• rozumienie zjawisk prasowo-wydawniczych,
•• rozumienie ogólnych prawidłowości i zależności między historią prasy
i dziennikarstwa a historią polityczną i historią literatury,
•• rozumienia zjawisk prasowych w poszczególnych okresach historycznych
oraz historyczno-literackich – ich ocena na zasadzie przyczyn i skutków.
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Historia mediów wydaje się jednym ze spornych przedmiotów charakteryzujących się relatywnie niską oceną przydatności wystawioną przez ankietowanych, w odniesieniu do których uzasadnione mogą być wątpliwości
co do ich obecności w standardach kształcenia dla kierunku dziennikarstwo
i komunikacja społeczna. Wprawdzie 65,8% ankietowanych oceniło pozytywnie przydatność zawodową zagadnień związanych z historią mediów, jednak jedynie 17,8% wybrało ocenę „bardzo przydatna”, a 48% wskazało na
bardziej stonowaną opinię – „raczej przydatna”, wykazując tym samym bardziej asekuracyjne podejście. 15% badanych wykładowców negatywnie oceniło zawodową przydatność treści związanych z historią mediów, a 19,2% nie
miało w tej kwestii zdania. Rozkład opinii na ten temat prezentuje tabela 20.
Tabela 20. Ocena stopnia przydatności w przyszłej pracy zawodowej wiedzy
związanej z historią mediów (N = 73)
bardzo przydatna
raczej przydatna
raczej nieprzydatna
zupełnie nieprzydatna
nie mam zdania

Liczebność
13
35
9
2
14

%
17,8
48
12,3
2,7
19,2

Źródło: Opracowanie własne.

2.9. Kształcenie w zakresie polskiego systemu medialnego
Kształcenie w zakresie polskiego systemu medialnego wydaje się jednym
z ważniejszych elementów medioznawczej mieszanki treści przekazywanych
studentom kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Zagadnienia
z nim związane należą do grupy teoretycznych przedmiotów medioznawczych
i są kluczowym przedmiotem umożliwiającym osiągnięcie pożądanej sylwetki
absolwenta niezależnie od ukończonej specjalności i charakteru przyszłej pracy
zawodowej. Zagadnienia związane z tym przedmiotem dają studentowi wiedzę
umożliwiającą zrozumienie współczesnego ładu medialnego w Polsce i porównanie polskiego systemu medialnego z rozwiązaniami wypracowanymi w innych
krajach. Standardy kształcenia dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna zakładają obecność następujących zagadnień związanych z charakterystyką polskiego systemu medialnego w obowiązkowym programie nauczania:
•• normatywne doktryny działania mediów: autorytarna, liberalna, komunistyczna, społecznej odpowiedzialności, demokratycznej partycypacji, katolicka,
•• współczesny rynek mediów periodycznych w Polsce – system prasowy
w strukturze społecznej, transformacja systemu mediów, formy własności prasy w Polsce, czytelnictwo i odbiór,
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•• grupy mediów na polskim rynku prasowym – dzienniki oraz prasa opinii,
kobieca i kulturalna,
•• rynek radiofonii, telewizji i Internetu w Polsce,
•• zadania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,
•• media publiczne i komercyjne – konkurencja i koegzystencja,
•• kapitał zagraniczny na polskim rynku mediów.
Realizacja wymienionych zagadnień w trakcie zajęć dotyczących polskiego systemu medialnego powinna owocować:
•• wykorzystywaniem wiedzy z zakresu doktryn medialnych do zrozumienia
przekształceń systemu medialnego w Polsce,
•• rozumieniem mechanizmów rządzących rynkiem mediów periodycznych,
•• dostrzeganiem aktorów gry rynkowej,
•• określaniem istoty i funkcji poszczególnych typów mediów i instytucji
medialnych,
•• oceną roli i znaczenia poszczególnych regionów medialnych oraz rodzajów mediów w systemie medialnym,
•• dokonywaniem samodzielnych porównań i analiz zjawisk medialnych w Polsce z punktu widzenia dyscyplin naukowych zajmujących się komunikacją
medialną.
Zagadnienia związane z polskim systemem medialnym z oczywistych
względów stanowią kanon kształcenia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Ich przydatność w pracy zawodowej została bardzo wysoko oceniona przez ankietowanych wykładowców. Łącznie 91,8% badanych
określiło wiedzę w tym zakresie jako przydatną. Jedynie czterech respondentów (5,1%) stwierdziło, że zagadnienia te są raczej nieprzydatne, a sześciu
(7,6%) nie miało w tej kwestii zdania. Rozkład odpowiedzi na temat stopnia
przydatności w przyszłej pracy zawodowej wiedzy związanej z polskim systemem medialnym przedstawia tabela 21.
Tabela 21. Ocena stopnia przydatności w przyszłej pracy zawodowej wiedzy
związanej z polskim systemem medialnym (N = 79)
bardzo przydatna
raczej przydatna
raczej nieprzydatna
zupełnie nieprzydatna
nie mam zdania

Liczebność
37
32
4
0
6

%
46,8
45
5,1
0
7,6

Źródło: Opracowanie własne.
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2.10. Kształcenie w zakresie systemów medialnych na świecie
Rozwinięciem zagadnień dotyczących polskiego systemu medialnego jest
grupa treści odnoszących się do charakterystyki systemów medialnych funkcjonujących w innych krajach. Znajomość tych zagadnień umożliwia pełniejsze
zrozumienie ewolucji i stanu obecnego na polskim rynku mediów, jak również
pozwala na snucie przypuszczeń związanych z dalszymi ścieżkami rozwoju
mediów masowych w Polsce. Standardy kształcenia dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna ujmują podstawowe zagadnienia dotyczące charakterystyki systemów medialnych na świecie w następujący sposób:
•• systemy komunikowania masowego w wybranych krajach różnych regionów świata,
•• rynek prasowy, radiowo-telewizyjny, Internetu,
•• normy prawne określające funkcjonowanie środków masowego przekazu,
•• instytucje samoregulacji – rady prasowe oraz organizacje dziennikarskie
w poszczególnych krajach,
•• procesy koncentracji, komercjalizacji i globalizacji (w produkcji i dystrybucji),
•• kapitał zagraniczny w narodowych systemach medialnych,
•• problemy ujednolicenia systemu prawnego w sferze komunikowania masowego.
W obrębie efektów kształcenia dla tego przedmiotu wymieniono:
•• rozumienie mechanizmów i uwarunkowań decydujących o funkcjonowaniu mediów masowych w wybranych państwach oraz w skali ogólnoświatowej,
•• porównywanie i klasyfikowanie różnych systemów medialnych,
•• analiza rynku medialnego pod kątem prawnym, politologicznym i ekonomicznym.
Treści w zakresie systemów medialnych na świecie traktować należy jako
uzupełnienie kształcenia w odniesieniu do polskiego systemu medialnego. Zapewne z tego też powodu ankietowani ocenili ich przydatność zawodową nieco niżej. 81,8% spośród nich stwierdziło, że zagadnienia dotyczące systemów
medialnych na świecie są mniej lub bardziej przydatne z punktu widzenia
aktywności zawodowej absolwenta kierunku dziennikarstwo i komunikacja
społeczna. 7,8% badanych było zdania, iż jest to wiedza raczej nieprzydatna,
a 2,6% – że zupełnie nieprzydatna. Szczegółowe informacje na temat rozkładu
odpowiedzi w zakresie oceny stopnia przydatności w przyszłej pracy zawodowej wiedzy związanej z systemami medialnymi na świecie zawiera tabela 22.
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Tabela 22. Ocena stopnia przydatności w przyszłej pracy zawodowej wiedzy
związanej z systemami medialnymi na świecie (N = 77)
bardzo przydatna
raczej przydatna
raczej nieprzydatna
zupełnie nieprzydatna
nie mam zdania

Liczebność
32
31
6
2
6

%
41,5
40,3
7,8
2,6
7,8

Źródło: Opracowanie własne.

2.11. Kształcenie w zakresie kultury języka
W grupie treści kształcenia związanych z praktycznymi aspektami rozwijania warsztatu dziennikarskiego istotne miejsce zajmują zagadnienia
dotyczące kultury języka. W planach studiów wielu uczelni treści te realizowane są w ramach przedmiotu stylistyka i kultura języka, którego nazwa
pochodzi z wcześniej obowiązujących minimów programowych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Nazwa ta wydaje się pełniejsza
również z punktu widzenia aktualnie obowiązujących standardów kształcenia, ponieważ w grupie obligatoryjnych treści w tym zakresie znajdują się:
•• typy błędów ortograficznych i ortofonicznych,
•• zasady interpunkcji,
•• style funkcjonalne,
•• środki stylistyczne w mediach,
•• język a inne kody komunikacyjne,
•• językowy obraz świata,
•• język polityki i język reklamy,
•• analiza poprawnościowa i stylistyczna tekstów własnych i cudzych,
•• podstawy adiustacji i korekty,
•• zjawiska niepożądane w aspekcie kulturo- i językotwórczej roli mediów
– zapożyczenia językowe, mody językowe, neologizmy, stereotypy językowe, profesjonalizmy, kolokwializmy, wulgaryzmy,
•• podstawy warsztatu pisarskiego dziennikarza.
Efekty kształcenia wymienionych treści nauczania mają niezwykle praktyczny wymiar i stanowią ważną podstawę do rozwijania warsztatu dziennikarskiego studentów. Standardy kształcenia wskazują przede wszystkim na
następujące umiejętności i kompetencje:
•• używanie języka w mowie i piśmie,
•• doskonalenie języka – poprawności gramatycznej i stylistycznej,
•• wyszukiwanie błędów w tekstach dziennikarskich,
•• redagowanie tekstów poprawnych,
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•• posługiwanie się bogactwem środków artystycznych,
•• posługiwanie się polszczyzną,
•• myślenie niezbędne do dobrego mówienia i pisania.
Z punktu widzenia przydatności zawodowej zagadnienia związane z kulturą
języka uznać należy za szczególnie ważne. Tak przynajmniej wynika z analizy
odpowiedzi ankietowanych wykładowców dokonujących tej oceny. Aż 95%
badanych oceniło treści odnoszące się do kultury języka jako przydatne, przy
czym niemal 2/3 respondentów określiło je jako bardzo przydatne. Jedynie
dwóch ankietowanych było zdania, iż przedmiot kultura języka jest raczej
nieprzydatny. Tyle samo nie miało w tej sprawie zdania. Rozkład odpowiedzi
na temat oceny stopnia przydatności w przyszłej pracy zawodowej wiedzy
związanej z kulturą języka prezentuje tabela 23.
Tabela 23. Ocena stopnia przydatności w przyszłej pracy zawodowej wiedzy
związanej z kulturą języka (N = 79)
bardzo przydatna
raczej przydatna
raczej nieprzydatna
zupełnie nieprzydatna
nie mam zdania

Liczebność
51
24
2
0
2

%
64,6
30,4
2,5
0
2,5

Źródło: Opracowanie własne.

2.12. Kształcenie w zakresie retoryki i erystyki
Standardy kształcenia dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna
obligują uczelnie prowadzące studia w tym zakresie do uwzględnienia w planach
i programach nauczania treści związanych z retoryką i erystyką. Wydawać by
się mogło, że zajęcia poświęcone tej tematyce są istotne tylko z punktu widzenia przyszłych dziennikarzy radiowych i telewizyjnych, od których wymaga się
stosownych umiejętności retorycznych związanych z operowaniem słowem mówionym, charakterystycznym dla ich profesji. Należy jednak docenić przydatność
zagadnień związanych z retoryką i erystyką również dla absolwentów innych
specjalności, nawet tych niedziennikarskich. Są one przecież niezbędne także w trakcie prowadzenia prezentacji, negocjacji biznesowych, konstruowania
marketingowych przekazów perswazyjnych, czy też zarządzania polityką informacyjną instytucji i organizacji. Dlatego też w standardach kształcenia zawarto
stosunkowo szeroki zakres tematyczny odnoszący się do retoryki i erystyki:
•• komunikowanie jako perswazja,
•• językowe środki perswazyjne,
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•• techniki przekonywania według retoryki klasycznej,
•• współczesne techniki perswazyjne,
•• chwyty retoryczne,
•• konstrukcja tekstu według zaleceń współczesnej retoryki,
•• retoryka w polityce i w reklamie,
•• kryteria poprawności językowej z punktu widzenia skuteczności oddziaływania,
•• skuteczne wypowiadanie się w mowie i w piśmie,
•• redagowanie tekstów własnych,
•• oceny tekstów cudzych,
•• percepcja i zrozumiałość przekazu medialnego,
•• sztuka dyskutowania,
•• erystyka w praktyce.
Umiejętności, jakie powinny zostać wykształcone na bazie wymienionych
treści, określone zostały następująco:
•• przekonywanie i dyskusja,
•• przemawianie okolicznościowe,
•• wygłaszanie przemówień,
•• zabieranie głosu,
•• rozwiązywanie konfliktów,
•• postępowanie zgodne ze strategią argumentacyjną i negocjacyjną,
•• stosowanie chwytów erystycznych,
•• postępowanie zgodne ze strategią argumentacji emocjonalnej.
Wydawać by się mogło, iż treści odnoszące się do retoryki i erystyki powinny stanowić jeden z najważniejszych elementów kształcenia w ramach kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Tymczasem 81,4% badanych
stwierdziło wprawdzie, iż zagadnienia realizowane w tym zakresie są przydatne
z punktu widzenia aktywności zawodowej absolwentów, jednak w porównaniu z wieloma innymi ocenianymi przedmiotami stanowiącymi elementy
standardów kształcenia dziennikarzy nie jest to wynik specjalnie wysoki. Jeśli
zauważymy dodatkowo, że 13,3% badanych wybrało odpowiedź, że retoryka
i erystyka są raczej nieprzydatne, okazuje się, że przedmiot ten traci charakter
kluczowego dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Być może
wynika to z faktu, że kształcenie w tym zakresie od dłuższego czasu ewoluuje
w stronę specjalności niedziennikarskich (dotyczących komunikacji marketingowej, komunikowania wizualnego i innych), gdzie nauczanie retoryki i erystyki rzeczywiście może mieć mniejsze znaczenie niż w przypadku specjalności
odnoszących się stricte do dziennikarstwa. Rozkład odpowiedzi ankietowanych
wykładowców oceniający stopień przydatności w przyszłej pracy zawodowej
wiedzy związanej z retoryką i erystyką przedstawia tabela 24.
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Tabela 24. Ocena stopnia przydatności w przyszłej pracy zawodowej wiedzy
związanej z retoryką i erystyką (N = 75)
bardzo przydatna
raczej przydatna
raczej nieprzydatna
zupełnie nieprzydatna
nie mam zdania

Liczebność
47
14
10
0
4

%
62,7
18,7
13,3
0
5,3

Źródło: Opracowanie własne.

2.13. Kształcenie w zakresie gatunków dziennikarskich
Ważną, o ile nie najistotniejszą, grupę treści ujętych w standardach nauczania dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna stanowią te związane
z kształtowaniem i ćwiczeniem dziennikarskich umiejętności warsztatowych.
Należą do nich m.in. zagadnienia związane z teorią i praktyką wykorzystywania
gatunków dziennikarskich. Podstawowe treści nauczania w tym zakresie zostały zdefiniowane następująco:
•• gatunek jako zespół zmieniających się konwencji kompozycyjno-stylistycznych,
•• typologiczne i historyczne zróżnicowanie gatunków prasowych, radiowych, telewizyjnych i internetowych,
•• zmieniająca się rola nadawcy i podmiotu wypowiedzi (gatekeepera, zespołów riserczerskich),
•• rola infografiki we współczesnym przekazie prasowym, telewizyjnym i internetowym,
•• informacja i publicystyka – charakterystyka gatunków w obrębie wskazanego podziału,
•• wyznaczniki gatunkowości i ich przełamywanie – gatunkowe wzorce kanoniczne, alternacyjne i adaptacyjne,
•• wzrastająca interaktywność najnowszych gatunków medialnych,
•• indymedia – odbiorcy w roli nadawcy.
Tak zdefiniowane treści nauczania powinny prowadzić do wykształcenia
u studentów następujących umiejętności i kompetencji:
•• świadomego stosowania gatunków dziennikarskich,
•• indywidualnej refleksji nad gatunkowymi problemami w kontekście doskonalenia warsztatu zawodowego,
•• definiowania gatunków i stosowania formy językowej najpełniej i najlepiej przedstawiającej temat,
•• operowania indywidualnym stylem.
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Teoria i praktyka gatunków dziennikarski należą bez wątpienia do grupy
najważniejszych przedmiotów na kierunku dziennikarstwo i komunikacja
społeczna. Umiejętność poprawnego posługiwania się słowem mówionym
w połączeniu ze znajomością cech gatunkowych materiałów dziennikarskich
jest niezbędna nie tylko z perspektywy przyszłej pracy redakcyjnej, ale również
z punktu widzenia profesji rzecznika prasowego, czy też specjalisty ds. komunikacji marketingowej współpracującego z mediami masowymi. Istotność gatunków dziennikarskich w ramach kształcenia dziennikarzy potwierdzają opinie
ankietowanych wykładowców dotyczące oceny stopnia ich przydatności w przyszłej pracy zawodowej absolwentów tego kierunku. 92,4% badanych stwierdziło,
że zagadnienia te są przydatne z zawodowego punktu widzenia, natomiast nikt
spośród wykładowców biorących udział w badaniu nie ocenił ich jako nieprzydatne. Sześć osób (7,6%) nie miało w tej kwestii zdania. Rozkład odpowiedzi
odnoszących się do oceny stopnia przydatności w przyszłej pracy zawodowej
wiedzy związanej z gatunkami dziennikarskimi przedstawia tabela 25.
Tabela 25. Ocena stopnia przydatności w przyszłej pracy zawodowej wiedzy
związanej z gatunkami dziennikarskimi (N = 79)
bardzo przydatna
raczej przydatna
raczej nieprzydatna
zupełnie nieprzydatna
nie mam zdania

Liczebność
55
18
0
0
6

%
69,6
22,8
0
0
7,6

Źródło: Opracowanie własne.

2.14. Kształcenie w zakresie prawa mediów
Standardy kształcenia dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna przewidują osobny blok treści dotyczących zagadnień prawno-etycznych mediów i pracy dziennikarzy. Z jednej strony – są to treści mające na
celu kształtowanie profesjonalizmu i jakości w pracy przyszłych dziennikarzy,
z drugiej zaś, mają służyć zdobyciu wiedzy umożliwiającej ochronę prawną
samych dziennikarzy. W odniesieniu do treści związanych z prawem mediów
standardy kształcenia obligują do realizacji następujących zagadnień:
•• prawo mediów,
•• ustawa prawie prasowym,
•• ustawa o radiofonii i telewizji,
•• wolność prasy i jej ograniczenia,
•• dostęp do informacji publicznej,
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•• rola prasy i dziennikarzy w państwie,
•• organizacja instytucji prasowych i nadawczych,
•• prawa i obowiązki dziennikarzy,
•• odpowiedzialność mediów.
Prawo mediów zostało ocenione jako przydatne łącznie przez 88,6% ankietowanych wykładowców zajmujących się dydaktyką na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Pomimo dość oczywistej konieczności poznania choćby podstaw systemu prawnego funkcjonowania mediów masowych
w Polsce przez studentów tego kierunku siedmiu ankietowanych wykładowców
(8,9%) stwierdziło, że zagadnienia te są raczej nieprzydatne z punktu widzenia
przyszłej pracy zawodowej. Rozkład opinii związanych z oceną stopnia przydatności zawodowej wiedzy związanej z prawem mediów prezentuje tabela 26.
Tabela 26. Ocena stopnia przydatności w przyszłej pracy zawodowej wiedzy
związanej z prawem mediów (N = 79)
bardzo przydatna
raczej przydatna
raczej nieprzydatna
zupełnie nieprzydatna
nie mam zdania

Liczebność

%

42
28
7
0
2

53,2
35,4
8,9
0
2,5

Źródło: Opracowanie własne.

2.15. Kształcenie w zakresie etyki dziennikarskiej
W odniesieniu do kwestii etycznych związanych z funkcjonowaniem środków masowego komunikowania oraz profesji dziennikarskiej standardy kształcenia dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna przewidują realizację następujących zagadnień:
•• teoretyczna i praktyczna analiza podstawowych standardów określających
prawa i obowiązki dziennikarzy,
•• wolność, prawda, odpowiedzialność, uczciwość, poszanowanie godności,
•• etyka w kontekście konfliktu interesów między dobrem, którego się broni,
a dobrem, które się narusza.
Zaproponowane treści mają prowadzić do wykształcenia u studentów następujących umiejętności i kompetencji:
•• rozumienia odrębności, autonomiczności i równorzędności dwóch systemów – norm prawnych i norm moralnych,
•• prawidłowego rozstrzygania zawodowych dylematów moralnych.
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Etyka dziennikarska okazuje się jednym z ważniejszych elementów systemu kształcenia w zakresie dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Wiedza
z nią związana oceniana jest jako przydatna z zawodowego punktu widzenia przez aż 97,3% wykładowców biorących udział w badaniu. Co ciekawe,
żaden z ankietowanych nie był odmiennego zdania, zaś jedynie dwóch badanych nie miało zdania w tym zakresie. Rozkład odpowiedzi dotyczących
oceny stopnia przydatności w przyszłej pracy zawodowej wiedzy związanej
z etyką dziennikarską przedstawia tabela 27.
Tabela 27. Ocena stopnia przydatności w przyszłej pracy zawodowej wiedzy
związanej z etyką dziennikarską (N = 75)
bardzo przydatna
raczej przydatna
raczej nieprzydatna
zupełnie nieprzydatna
nie mam zdania

Liczebność
51
22
0
0
2

%
68
29,3
0
0
2,7

Źródło: Opracowanie własne.

2.16. Kształcenie w zakresie warsztatu dziennikarskiego
Najważniejszym elementem praktycznego kształcenia dziennikarzy jest
realizacja zajęć warsztatowych przygotowujących studentów do przyszłej
pracy redakcyjnej w prasie, radiu, telewizji, Internecie i nowych mediach.
Kształcenie to w większości polskich uczelni odbywa się zwykle w formie zajęć warsztatowych, realizowanych przez praktyków – czynnych dziennikarzy.
Treści kształcenia w zakresie warsztatu dziennikarskiego dzielone są zwykle
na kilka odrębnych przedmiotów (warsztat prasowy, radiowy, telewizyjny, fotograficzny itd.) wzajemnie się uzupełniających, a ze względu na swą różnorodność – rozszerzających umiejętności studentów i przygotowujących ich do
wykonywania zróżnicowanych obowiązków w redakcjach różnych mediów.
Standardy kształcenia dla warsztatu dziennikarskiego przewidują realizację następujących treści:
•• dziennikarstwo gazetowe, magazynowe, radiowe, telewizyjne, agencyjne
i sieciowe (on-line),
•• elementy praktyki redakcyjnej,
•• charakterystyczne cechy realizacji dziennikarskiej w poszczególnych rodzajach mediów,
•• oddzielanie faktów od komentarza – podstawowa cecha nowoczesnego
dziennikarstwa,
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•• zbieranie materiału, weryfikacja zebranego materiału, realizacja krótkich
form,
•• nawiązywanie współpracy z redakcjami.
Realizacja wymienionych treści ma prowadzić do wykształcenia u studentów następujących umiejętności i kwalifikacji:
•• postępowania zgodnego z wymogami i uprawnieniami związanymi z wykonywaniem zawodu dziennikarza,
•• rozumienia podstawowych gatunków wypowiedzi dziennikarskiej,
•• pozyskiwania i opracowywania informacji pod kątem wybranej formy
wypowiedzi dziennikarskiej.
Najwyżej ocenianą w odniesieniu do przydatności zawodowej grupą treści
wynikających ze standardów kształcenia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna są zagadnienia związane z doskonaleniem warsztatu dziennikarskiego. Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli 28, aż 92% ankietowanych oceniło ten przedmiot jako bardzo przydatny z zawodowego punktu
widzenia, a 8% wybrało opcję „raczej przydatny”. Nikt spośród badanych
nie był odmiennego zdania i nie zdecydował się ocenić treści związanych
z warsztatem dziennikarskim jako nieprzydatnych.
Tabela 28. Ocena stopnia przydatności w przyszłej pracy zawodowej wiedzy
związanej z warsztatem dziennikarskim (N = 75)
bardzo przydatna
raczej przydatna
raczej nieprzydatna
zupełnie nieprzydatna
nie mam zdania

Liczebność
69
6
0
0
0

%
92
8
0
0
0

Źródło: Opracowanie własne.

2.17. Kształcenie w zakresie public relations
Uzupełnieniem kierunkowej wiedzy dotyczącej dziennikarstwa i komunikacji społecznej w standardach kształcenia dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna jest grupa treści dotyczących komunikacji marketingowej. Jej
zadaniem jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy na temat public relations, jak również przygotowanie ich do przyszłej pracy w charakterze rzecznika prasowego, PR-managera, czy też pracownika biura prasowego. Wśród
podstawowych treści dotyczących public relations w standardach kształcenia
znajdujemy następujące zagadnienia:
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•• public relations jako proces komunikacji z otoczeniem – istota, historia,
modele,
•• fazy procesu public relations – podstawowe techniki,
•• public relations w sytuacjach kryzysowych,
•• zarządzanie informacją w sferze publicznej,
•• działanie państwowych służb informacyjnych (rzecznika rządu), organów
samorządowych oraz instytucji komercyjnych w zakresie kształtowania
wizerunku instytucji, a zarazem powiadamiania społeczeństwa i wybranych grup społecznych o podejmowanych inicjatywach,
•• regulacje prawne oraz zasady etyczne kierujących działaniami w sferze
masowej informacji publicznej,
•• komunikowanie się z mediami,
•• wewnętrzny obieg informacji.
Realizacja wymienionych treści prowadzić ma do wykształcenia u studentów kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna następujących umiejętności i kwalifikacji:
•• odróżnianie działań public relations od innych działań promocyjnych
(promotion-mix) oraz od innych technik komunikowania,
•• definiowanie celów public relations,
•• stosowanie narzędzi komunikacyjnych adekwatnie do sytuacji,
•• sprawne kształtowanie pozytywnych relacji reprezentowanej organizacji
z otoczeniem – klientami, kontrahentami, mediami, pracownikami.
Wzbogacenie standardów kształcenia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna zagadnieniami związanymi z public relations wydaje się
uzasadnione z punktu widzenia analizy opinii ankietowanych wykładowców.
88% badanych stwierdziło, że treści te są przydatne z zawodowego punktu
widzenia. Pozostała część respondentów uważa jednak, że jest to wiedza raczej nieprzydatna (9,3%) lub nie miała w tej sprawie zdania (2,7%). Rozkład
odpowiedzi dotyczących ocen stopnia przydatności w przyszłej pracy zawodowej wiedzy związanej z public relations przedstawia tabela 29.
Tabela 29. Ocena stopnia przydatności w przyszłej pracy zawodowej wiedzy
związanej z public relations (N = 75)
bardzo przydatna
raczej przydatna
raczej nieprzydatna
zupełnie nieprzydatna
nie mam zdania

Liczebność
35
31
7
0
2

%
46,7
41,3
9,3
0
2,7

Źródło: Opracowanie własne.
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2.18. Kształcenie w zakresie dziennikarskich źródeł informacji
Ostatnią grupę treści programowych w standardach nauczania dla studiów
I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna stanowią zagadnienia dotyczące dziennikarskich źródeł informacji. Jako konieczne do zrealizowania autorzy standardów kształcenia wskazują na następujące zagadnienia:
•• zasoby informacji w kraju i na świecie,
•• Internet jako źródło informacji,
•• sposoby dotarcia do informacji,
•• korzystanie ze źródeł informacji – obserwacji, wywiadu, dokumentów,
•• weryfikacja faktów na podstawie różnych źródeł,
•• etyczne problemy występujące w fazie zbierania materiałów,
Realizacja wymienionych treści ma służyć wykształceniu:
•• sprawnego i szybkiego pozyskiwania informacji,
•• korzystania z istniejących baz danych, statystyk i opracowań naukowych
instytutów badawczych, bilansów i raportów gospodarczych, sprawozdań
instytucji publicznych, aktów prawnych oraz upowszechnianych treści
kulturowych,
•• korzystania z obserwacji otaczającej rzeczywistości,
•• nawiązywania kontaktów z ludźmi mogącymi inspirować podejmowanie
ciekawych tematów.
Analizując odpowiedzi ankietowanych wykładowców biorących udział
w badaniu, należy uznać treści związane z dziennikarskimi źródłami informacji za przydatne z zawodowego punktu widzenia. Takiego zdania było
92,4% respondentów. Trzeba zauważyć, iż przedmiot ten został jednoznacznie oceniony przez ankietowanych, ponieważ nie pojawiła się ani jedna odpowiedź „nie mam zdania”. Sześciu badanych uznało wiedzę z tego zakresu za
mniej lub bardziej nieistotną. Rozkład odpowiedzi dotyczących oceny stopnia
przydatności w przyszłej pracy zawodowej wiedzy związanej z dziennikarskimi źródłami informacji przedstawia tabela 30.
Tabela 30. Ocena stopnia przydatności w przyszłej pracy zawodowej wiedzy
związanej z dziennikarskimi źródłami informacji (N = 79)
bardzo przydatna
raczej przydatna
raczej nieprzydatna
zupełnie nieprzydatna
nie mam zdania

Liczebność
44
29
4
2
0

%
55,7
36,7
5,1
2,5
0

Źródło: Opracowanie własne.
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2.19. Kształcenie w zakresie psychologii społecznej
Treści dotyczące psychologii społecznej otwierają część dotyczącą standardów kształcenia podstawowego dla studiów II stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Można przyjąć, że przedmiot psychologia
społeczna stanowi rozwinięcie treści ogólnohumanistycznych, stanowiących
element kształcenia ogólnego, jednak wydaje się szczególnie pożyteczny dla
osób, które zawodowo trudnić się mają informowaniem opinii publicznej, jej
kształtowaniem i wpływaniem na zachowania społeczne. W ramach treści
związanych z psychologią społeczną standardy kształcenia wskazują na konieczność realizacji następujących zagadnień:
•• podstawowe kategorie psychologii społecznej i jej główne nurty,
•• mechanizmy i wzorce ludzkich zachowań,
•• zagadnienia konformizmu, agresji, stereotypów oraz pozytywnych i negatywnych relacji międzyludzkich,
•• analiza zjawisk społecznych w mikro- i makroskali.
Realizacja powyższych treści ma prowadzić do wykształcenia następujących umiejętności i kompetencji u studentów studiów II stopnia na kierunku
dziennikarstwo i komunikacja społeczna:
•• rozumienie mechanizmów określających zachowania społeczne,
•• rozumienie czynników determinujących zachowania jednostek i większych grup społecznych,
•• klasyfikowanie zachowań ludzkich.
Wiedza psychologiczna odnosząca się do psychologii społecznej, jakkolwiek stanowi przykład treści ogólnohumanistycznych, często występujących na kierunkach społecznych i humanistycznych, wydaje się szczególnie
przydatna absolwentowi kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna.
Zrozumienie mechanizmów percepcji, poznania społecznego, jak również
wpływania na jednostki i szersze audytoria, może być pomocne zarówno
z punktu widzenia przyszłych dziennikarzy, jak i specjalistów w zakresie
komunikowania marketingowego, public relations i innych dziedzin związanych z szeroko pojętym komunikowaniem społecznym. Takiego właśnie
zdania było 87,2% ankietowanych wykładowców biorących udział w badaniu. Dwie osoby (2,6%) stwierdziły, iż wiedza związana z psychologią społeczną jest raczej nieprzydatna z zawodowego punktu widzenia, natomiast
ośmiu respondentów (10,2%) nie miało w tej kwestii zdania. Szczegółowe
informacje na temat oceny stopnia przydatności w przyszłej pracy zawodowej wiedzy związanej z psychologią społeczną zawiera tabela 31.

kszt_dzien_wykl.indd 56

2010-04-12 09:54:08

57

Rozdział III. Ocena standardów kształcenia

Tabela 31. Ocena stopnia przydatności w przyszłej pracy zawodowej wiedzy
związanej z psychologią społeczną (N = 78)
bardzo przydatna
raczej przydatna
raczej nieprzydatna
zupełnie nieprzydatna
nie mam zdania

Liczebność
40
28
2
0
8

%
51,3
35,9
2,6
0
10,2

Źródło: Opracowanie własne.

2.20. Kształcenie w zakresie głównych nurtów kultury światowej
i polskiej XX i XXI wieku
Jednym z najgorzej ocenianych (pod katem przydatności w przyszłej pracy
zawodowej) przedmiotów, wynikających ze standardów kształcenia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna jest właśnie zbiór treści odnoszących się do głównych nurtów kultury światowej i polskiej XX i XXI w. Przedmiot ten opiera się na następujących zagadnieniach:
•• kierunki i zjawiska w kulturze,
•• prezentacja osobowości twórców i wybranych dzieł, które najpełniej odzwierciedlają przemiany duchowe i społeczne w XX w.,
•• kontrowersyjne zjawiska w kulturze światowej i polskiej,
•• kultura jako przekaz i informacja,
•• prawda obiektywna dzieła,
•• wielcy twórcy-dziennikarze,
•• wpływ mediów na kulturę i odwrotnie,
•• obraz mediów w kulturze.
Realizacja powyższych zagadnień ma służyć wykształceniu u studentów
studiów II stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna następujących umiejętności i kwalifikacji:
•• posługiwania się wiedzą z zakresu teorii kultury, najważniejszych pojęć
kulturowych, dat w rozwoju kultury XX w.oraz zjawisk z nimi związanych,
•• odróżniania poszczególnych zjawisk procesu kulturowego,
•• stosowania odpowiedniego nazewnictwa,
•• dostrzegania przyczyn i skutków przemian w kulturze XX w.,
•• interpretacji aktualnych procesów i przewidywania kierunków przemian
kulturowych,
•• rozumienia wpływu instytucji publicznych na proces kulturowy.
Treści związane z głównymi nurtami kultury światowej oraz polskiej
XX i XXI w. zawarte w standardach kształcenia dla kierunku dziennikarstwo
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i komunikacja społeczna należą niewątpliwie do najniżej ocenianych z uwagi na
ich zawodową przydatność dla absolwentów tego kierunku. Wprawdzie 72,1%
badanych wykładowców stwierdziło, że treści te są mniej lub bardziej przydatne w życiu zawodowym absolwentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej,
jednak jest to odsetek znacznie niższy niż w przypadku innych przedmiotów
wchodzących w skład standardów kształcenia. Należy również zwrócić uwagę
na to, że łącznie 17,6% ankietowanych stwierdziło, że zagadnienia te są jednak nieprzydatne, a o zróżnicowaniu stanowisk na ten temat świadczyć może
również fakt, iż co dziesiąty badany (10,1%) nie potrafił określić przydatności
zawodowej tego przedmiotu. Rozkład odpowiedzi odnoszących się do oceny
stopnia przydatności w przyszłej pracy zawodowej wiedzy związanej z głównymi nurtami kultury światowej i polskiej XX i XXI w. prezentuje tabela 32.
Tabela 32. Ocena stopnia przydatności w przyszłej pracy zawodowej wiedzy
związanej z głównymi nurtami kultury światowej i polskiej XX i XXI w. (N = 79)
bardzo przydatna
raczej przydatna
raczej nieprzydatna
zupełnie nieprzydatna
nie mam zdania

Liczebność
26
31
12
2
8

%
32,9
39,2
15,1
2,5
10,1

Źródło: Opracowanie własne.

2.21. Kształcenie w zakresie stosunków międzynarodowych
W odniesieniu do treści związanych ze stosunkami międzynarodowymi
standardy kształcenia wyznaczają następujący podstawowy kanon obowiązkowych zagadnień:
•• współczesne zjawiska na arenie międzynarodowej – procesy integracyjne,
geneza i przebieg najważniejszych konfliktów, rola organizacji międzynarodowych, miejsce Polski we współczesnej polityce światowej,
•• wiedza o międzynarodowych stosunkach politycznych a praca dziennikarza,
•• procesy dokonujące się we współczesnym międzynarodowym życiu gospodarczym – globalizacja, przepływ kapitału, system ceł,
•• międzynarodowe organizacje gospodarcze,
•• współpraca gospodarcza.
W efekcie realizacji kształcenia w zakresie stosunków międzynarodowych student powinien charakteryzować się następującymi umiejętnościami
i kompetencjami:
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•• rozumieniem procesów na arenie międzynarodowej zarówno w skali regionalnej, jak i globalnej,
•• rozumieniem mechanizmów funkcjonowania organizacji międzynarodowych,
•• oceną procesów dokonujących się we współczesnym świecie.
Rozumienie procesów zachodzących w systemie międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych traktowane jest jako przydatne z zawodowego punktu widzenia przez 78,5% ankietowanych wykładowców prowadzących zajęcia dydaktyczne na kierunku dziennikarstwo i komunikacja
społeczna. Przeciwne opinie wyraziło 10 ankietowanych (12,6%), natomiast
8,9% badanych nie miało w tej kwestii zdania. Szczegółowy rozkład odpowiedzi odnoszących się do oceny stopnia przydatności w przyszłej pracy zawodowej wiedzy związanej ze stosunkami międzynarodowymi prezentuje tabela 33.
Tabela 33. Ocena stopnia przydatności w przyszłej pracy zawodowej wiedzy
związanej ze stosunkami międzynarodowymi (N = 79)
bardzo przydatna
raczej przydatna
raczej nieprzydatna
zupełnie nieprzydatna
nie mam zdania

Liczebność
22
40
8
2
7

%
27,8
50,7
10,1
2,5
8,9

Źródło: Opracowanie własne.

2.22. Kształcenie w zakresie teorii komunikowania masowego
Kształcenie w zakresie teorii komunikowania masowego na studiach II stopnia stanowi kontynuację tematyki podejmowanej w ramach studiów I stopnia
w zakresie nauki o komunikowaniu. Studenci realizują w jego ramach zagadnienia związane ściśle ze specyficznym i niezwykle istotnym poziomem systemu komunikacji społecznej, jakim jest komunikowanie masowe. W obrębie
treści programowych wymaganych standardami nauczania znajdują się następujące zagadnienia:
•• rozwój badań nad komunikowaniem masowym – etap prekursorski, wczesne teorie komunikowania,
•• mass media research,
•• konsolidacja nauki o komunikowaniu,
•• współczesne studia nad komunikowaniem masowym,
•• paradygmaty, szkoły i teorie w nauce o komunikowaniu,
•• modele komunikowania,
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•• nurt empiryczny w studiach nad komunikowaniem – tradycja socjopsychologiczna, tradycja cybernetyczna,
•• nurt krytyczny w nauce o komunikowaniu – tradycja krytyczna, tradycja
socjokulturowa, tradycja semiotyczna,
•• determinizm technologiczny.
Efekty kształcenia, jakie powinny zostać osiągnięte poprzez realizację
treści związanych z nauką o komunikowaniu masowym, autorzy standardów
kształcenia określili następująco:
•• rozumienie i rozróżnianie szkół, paradygmatów i teorii naukowych,
•• wskazywanie cech teorii obiektywnych i interpretacyjnych,
•• rozpoznawanie teorii komunikowania pod względem ich źródeł i pochodzenia,
•• łączenie teorii komunikowania masowego z odpowiednimi tradycjami
badawczymi,
•• rozróżnianie teorii obiektywnych od teorii interpretacyjnych,
•• ocena przydatności teorii do wyjaśniania problemów komunikowania
masowego.
Rozwinięcie w trakcie studiów II stopnia wiedzy studentów o zagadnienia związane z teorią komunikowania masowego wydaje się naturalną
konsekwencją logicznie zaplanowanego systemu kształcenia na kierunku
dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Należy jednak oddzielić uzasadnienie akademickiego kształcenia w tej dziedzinie od praktycznej przydatności zawodowej tego przedmiotu. 82,3% ankietowanych wykładowców
oceniło teorię komunikowania masowego jako zestaw zagadnień mniej lub
bardziej przydatny w punktu widzenia przyszłych obowiązków zawodowych
absolwentów studiów dziennikarskich. Co dziesiąty badany był przeciwnego zdania, nie dostrzegając w treściach dotyczących teorii komunikowania
masowego waloru praktycznej przydatności zawodowej. Rozkład opinii ankietowanych przedstawicieli środowiska naukowo-dydaktycznego w zakresie
oceny stopnia przydatności w przyszłej pracy zawodowej wiedzy związanej
z teorią komunikowania masowego przedstawia tabela 34.
Tabela 34. Ocena stopnia przydatności w przyszłej pracy zawodowej wiedzy
związanej z teorią komunikowania masowego (N = 79)
bardzo przydatna
raczej przydatna
raczej nieprzydatna
zupełnie nieprzydatna
nie mam zdania

Liczebność
28
37
6
2
6

%
35,5
46,8
7,6
2,5
7,6

Źródło: Opracowanie własne.
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2.23. Kształcenie w zakresie metod badań medioznawczych
Kształcenie studentów kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna
w zakresie metod badań medioznawczych związane jest z przekazaniem im
niezbędnej wiedzy umożliwiającej samodzielne prowadzenie badań medioznawczych, zwłaszcza w zakresie analizy zawartości przekazów medialnych.
Przedmiot ten ma zwykle szczególnie istotne znaczenie z punktu widzenia
przygotowywanych prac magisterskich, w większości przypadków bazujących jednak na metodologii badań medioznawczych. Standardy kształcenia
wprowadzają następujące treści dotyczące badań medioznawczych:
•• metody analizy organizacji,
•• metody analizy zawartości,
•• metody badań audytoryjnych,
•• badania sondażowe opinii publicznej,
•• metody analizy statystycznej,
•• programy komputerowe stosowane do badań medioznawczych.
Oparte na tak sformułowanych minimach programowych kształcenie powinno doprowadzić do uzyskania przez studentów następujących umiejętności i kompetencji:
•• posługiwania się podstawowymi technikami i metodami medioznawczymi,
•• organizowania i przeprowadzenia projektów badawczych,
•• analizy i rozumienia danych dotyczących rynku informacyjnego pozyskiwanych przez redakcję.
Metody badań medioznawczych są zdecydowanie jednym z przedmiotów
o teoretycznym, akademickim charakterze i znacznie mniejszym walorze przydatności praktycznej. Potwierdzają to opinie wyrażone przez wykładowców
prowadzących zajęcia dydaktyczne na kierunku dziennikarstwo i komunikacja
społeczna. 60% spośród osób objętych badaniem stwierdziło wprawdzie, iż jest
to przedmiot przydatny dla absolwentów z zawodowego punktu widzenia, niemniej jednak jest to wskaźnik zdecydowanie niższy niż w przypadku innych
przedmiotów określonych standardami kształcenia dla kierunku dziennikarstwo
i komunikacja społeczna. Oprócz 16% ankietowanych, którzy negatywnie odnieśli się do zawodowej przydatności metod badań medioznawczych, na uwagę zasługuje fakt, iż niezwykle znacząca grupa respondentów (24%) nie miała
zdania w tej sprawie. Szczegółowy rozkład odpowiedzi badanych dotyczących
oceny stopnia przydatności w przyszłej pracy zawodowej wiedzy związanej
z metodami badań medioznawczych zawiera tabela 35.
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Tabela 35. Ocena stopnia przydatności w przyszłej pracy zawodowej wiedzy
związanej z metodami badań medioznawczych (N = 75)
bardzo przydatna
raczej przydatna
raczej nieprzydatna
zupełnie nieprzydatna
nie mam zdania

Liczebność
18
27
10
2
18

%
24
36
13,3
2,7
24

Źródło: Opracowanie własne.

2.24. Kształcenie w zakresie społecznego i kulturowego
oddziaływania mediów
Standardy kształcenia dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna przewidują realizację następujących zagadnień w ramach treści poświęconych społecznemu i kulturowemu oddziaływaniu mediów:
•• rola środków masowego przekazu w społeczeństwie informacyjnym i kulturze postmodernistycznej,
•• badania i hipotezy wyjaśniające oddziaływanie mediów na płaszczyźnie
socjologicznej, psychologicznej i kulturowej,
•• konstruowanie obrazu rzeczywistości w mediach,
•• media masowe a procesy wychowania i socjalizacji,
•• badanie oddziaływania: scen przemocy i gwałtu na młodych odbiorców,
recepcji treści informacji politycznych, reakcji na sceny erotyczne,
•• kształtowanie postaw wobec instytucji społecznych i religijnych,
•• sprawowanie kontroli społecznej poprzez definiowanie zjawisk dewiacyjnych.
Realizacja tak zdefiniowanych treści ma prowadzić do umiejętności:
•• rozumienia znaczenia roli mass mediów w procesie socjalizacji jednostki,
•• analizy społecznego funkcjonowania przekazu medialnego,
•• analizy krótkotrwałego i długoterminowego wpływu środków masowego
przekazu na zachowania społeczne.
Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów należy ocenić jako grupę
treści kierunkowych o znaczącej przydatności zawodowej. Tak przynajmniej
wynika z analizy ocen ankietowanych wykładowców. 84% spośród nich
stwierdziło, że zagadnienia związane z tą problematyką są przydatne z zawodowego punktu widzenia. Przeciwnego zdania były tylko dwie osoby (2,7%),
natomiast dość wysoki odsetek badanych (13,3%) nie miał w tej sprawie zdania. Rozkład odpowiedzi dotyczących oceny stopnia przydatności w przyszłej
pracy zawodowej wiedzy związanej ze społecznymi i kulturowymi oddziaływaniami mediów prezentuje tabela 36.
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Tabela 36. Ocena stopnia przydatności w przyszłej pracy zawodowej wiedzy
związanej ze społecznymi i kulturowymi oddziaływaniami mediów (N = 75)
bardzo przydatna
raczej przydatna
raczej nieprzydatna
zupełnie nieprzydatna
nie mam zdania

Liczebność
25
38
2
0
10

%
33,3
50,7
2,7
0
13,3

Źródło: Opracowanie własne.

2.25. Kształcenie w zakresie komunikowania międzynarodowego
i międzykulturowego
Jedną z „nowości” obecnych w obowiązujących standardach kształcenia dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna w odniesieniu do
wcześniejszych minimów programowych (obowiązujących do 2007 r.) jest
grupa treści związanych z komunikowaniem międzynarodowym i międzykulturowym. Zalecane do realizacji zagadnienia w tym zakresie skonstruowane zostały następująco:
•• pojęcie i zakres komunikowania międzynarodowego,
•• narzędzia i formy komunikowania międzynarodowego,
•• problemy swobodnego przepływu informacji,
•• ład w informacji i komunikowaniu w skali globalnej,
•• analiza podstawowych dokumentów dotyczących komunikowania międzynarodowego,
•• komunikowanie międzykulturowe jako dziedzina nauki – podstawowe
podejścia badawcze,
•• kultura, komunikacja, charakter społeczny,
•• kultura jako źródło barier w komunikacji międzykulturowej,
•• typologie kultur,
•• różnice kulturowe.
Realizacja wymienionych treści kształcenia ma służyć wypracowaniu u studentów kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna następujących umiejętności i kompetencji:
•• rozróżnianie koncepcji, poziomów, kanałów i typów komunikowania
międzynarodowego i międzykulturowego,
•• pojmowanie kultury jako źródła barier i szans w komunikacji międzykulturowej,
•• analiza procesu globalizacji w komunikowaniu międzynarodowym i międzykulturowym.
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W warunkach globalizującego się świata i systemu komunikacji społecznej
treści dotyczące komunikowania międzynarodowego i międzykulturowego nabierają szczególnej roli i ważnego charakteru. Wydaje się jednak, że zasadność
kształcenia w tym zakresie jest nie do końca dostrzegana przez ankietowanych
wykładowców, którzy relatywnie nisko oceniają przydatność zawodową tych
zagadnień. Wprawdzie niemal 2/3 badanych (63,4%) stwierdziło, że zagadnienia odnoszące się do komunikowania międzynarodowego i międzykulturowego
są mniej lub bardziej przydatne dla absolwenta kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, jednak nie jest to wskaźnik wysoki w porównaniu z innymi grupami treści wchodzących w skład standardów kształcenia. Dziesięciu
ankietowanych wykładowców (13,3%) stwierdziło, iż wiedza związana z komunikowaniem międzynarodowym i międzykulturowym jest raczej nieprzydatna w pracy zawodowej absolwenta studiów dziennikarskich. Taki sam odsetek
badanych nie ocenił przydatności przedstawionych treści i wybrał odpowiedź
„nie mam zdania”. Rozkład odpowiedzi na temat stopnia przydatności w przyszłej pracy zawodowej wiedzy związanej z komunikowaniem międzynarodowym i międzykulturowym przedstawia tabela 37.
Tabela 37. Ocena stopnia przydatności w przyszłej pracy zawodowej wiedzy
związanej z komunikowaniem międzynarodowym i międzykulturowym (N = 75)
bardzo przydatna
raczej przydatna
raczej nieprzydatna
zupełnie nieprzydatna
nie mam zdania

Liczebność
20
35
10
0
10

%
26,7
46,7
13,3
0
13,3

Źródło: Opracowanie własne.

2.26. Kształcenie w zakresie ekonomiki mediów
Relatywnie nowym obszarem tematycznym ujętym w standardach kształcenia dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna jest ekonomika
mediów. Podstawowy zakres tematyczny zalecany w tym zakresie obejmuje
następujące zagadnienia:
•• media jako obszar zainteresowań badawczych,
•• informacja dziennikarska jako towar,
•• media masowe jako dobro ekonomiczne i rynkowe,
•• prawidłowości formowania i rozwoju rynku informacyjnego,
•• struktura i aspekty rynku informacyjnego,
•• pojęcie i charakter konkurencji na rynku mediów masowych,
•• analiza i specyfika poszczególnych segmentów rynku ekonomicznego
mediów: prasowego, radiowego, telewizyjnego oraz Internetu,
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•• strategie rynkowe środków masowego przekazu,
•• specyfika funkcjonowania poszczególnych segmentów rynku informacyjnego: prasy, radia, telewizji, Internetu,
•• podstawy marketingu instytucji medialnej,
•• polityka finansowa redakcji,
•• podstawy redakcyjnego zarządzania,
•• kolportaż i rozpowszechnianie produktów rynku informacyjnego,
•• badanie rynku informacyjnego.
Realizacja wymienionych treści kształcenia ma służyć wykształceniu
u studentów:
•• rozumienia podstawowych praw i zasad funkcjonowania rynku informacyjnego jako sfery gospodarki,
•• rozumienia roli dziennikarza w sferze ekonomicznej mediów,
•• rozumienia specyfiki poszczególnych segmentów rynku informacyjnego,
•• analizy pozycji środka masowego przekazu na konkurencyjnym rynku.
Treści związane z ekonomiką mediów wprowadzone zostały do systemu
kształcenia dziennikarzy jako obowiązujące standardy nauczania, choć nie występowały we wcześniejszych minimach programowych. Być może ze względu
na stosunkowo krótką obecność tych zagadnień w planach studiów dziennikarskich, ich przydatność została oceniona umiarkowanie pozytywnie przez ankietowanych wykładowców. Być może przyczyną takich ocen jest faktyczna
opinia co do przydatności ekonomiki mediów. Niewiele więcej niż połowa ankietowanych (52%) stwierdziła, że zagadnienia odnoszące się do tej tematyki
uznać należy za mniej lub bardziej przydatne w pracy zawodowej absolwenta
dziennikarstwa. Jest to bardzo niski wskaźnik w porównaniu z ocenami pozostałych treści kształcenia określonych standardami. Niemal co czwarty badany (24%) był przeciwnego zdania i negatywnie ocenił praktyczną przydatność
wiedzy związanej z ekonomiką mediów. Znamienny jest także fakt, że aż 24%
badanych nie miało zdania odnośnie do tego tematu. Szczegółowy rozkład odpowiedzi respondentów w zakresie oceny stopnia przydatności w przyszłej pracy zawodowej wiedzy związanej z ekonomiką mediów prezentuje tabela 38.
Tabela 38. Ocena stopnia przydatności w przyszłej pracy zawodowej wiedzy
związanej z ekonomiką mediów (N = 75)
bardzo przydatna
raczej przydatna
raczej nieprzydatna
zupełnie nieprzydatna
nie mam zdania

Liczebność
12
27
14
4
18

%
16
36
18,7
5,3
24

Źródło: Opracowanie własne.
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2.27. Kształcenie w zakresie prawa autorskiego
Rozwinięciem wiedzy uzyskanej w ramach zajęć dotyczących podstawowych zagadnień prawniczych istotnych z punktu widzenia przyszłego dziennikarza lub specjalisty w zakresie komunikacji społecznej, jak również tej
dotyczącej prawa prasowego, są treści odnoszące się do zagadnień prawa autorskiego. Umiejętne stosowanie przepisów prawa autorskiego wydaje się być
szczególnie istotne z punktu widzenia przedstawicieli środowiska dziennikarskiego, jak również pracowników innych branż, w których mamy do czynienia z pracą twórczą i ochroną własności intelektualnej. Standardy kształcenia
dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna określają w następujący
sposób katalog podstawowych treści w zakresie prawa autorskiego:
•• ochrona praw autorskich twórcy publikacji prasowych,
•• ochrona praw wydawców i nadawców radiowych i telewizyjnych,
•• przedmiot prawa autorskiego, przedruk prasowy, licencje radiowo-telewizyjne,
•• umowy autorskie oraz ochrona autorskich praw majątkowych i osobistych,
•• prawo do wizerunku i tajemnicy korespondencji.
Realizacja tak sformułowanych treści przedmiotu ma prowadzić do umiejętności:
•• oceny własnej sytuacji prawnej – jako autora,
•• szerokiego korzystania z cudzych utworów przynależnych do różnych obszarów twórczości i pól eksploatacji – bez popadania w konflikt z prawem
autorskim.
Zdecydowana większość ankietowanych wykładowców oceniła wiedzę
dotyczącą prawa autorskiego za przydatną z zawodowego punktu widzenia.
90,7% badanych, dokonując jej oceny, wybrało opcje „raczej przydatna” oraz
„bardzo przydatna”. Wprawdzie pięć osób (6,7%) było przeciwnego zdania,
uznając prawo autorskie za raczej nieprzydatne dla absolwentów studiów
dziennikarskich, a kolejne dwie osoby (2,6%) nie miały w tej kwestii zdania,
jednak nie zmienia to faktu, iż zagadnienia odnoszące się do prawa własności intelektualnej uznane zostały przez respondentów za jeden z najbardziej
przydatnych przedmiotów określonych standardami kształcenia dla kierunku
dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Rozkład odpowiedzi na temat oceny
stopnia przydatności w przyszłej pracy zawodowej wiedzy związanej z prawem autorskim przedstawia tabela 39.

kszt_dzien_wykl.indd 66

2010-04-12 09:54:09

67

Rozdział III. Ocena standardów kształcenia

Tabela 39. Ocena stopnia przydatności w przyszłej pracy zawodowej wiedzy
związanej z prawem autorskim (N = 75)
bardzo przydatna
raczej przydatna
raczej nieprzydatna
zupełnie nieprzydatna
nie mam zdania

Liczebność
35
33
5
0
2

%
46,7
44
6,7
0
2,6

Źródło: Opracowanie własne.

2.28. Kształcenie w zakresie pragmatyki językowej
W grupie treści kierunkowych standardy kształcenia dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna przewidują dwie interesujące kategorie o charakterze filologicznym. Pierwszą z nich jest kształcenie w zakresie
pragmatyki językowej, drugą – kształcenie w zakresie analizy dyskursu medialnego. Autorzy standardów kształcenia przewidzieli następujące zagadnienia w zakresie pragmatyki językowej:
•• mechanizmy posługiwania się językiem we wszystkich typach komunikacji językowej – interpersonalnej, interpersonalno-medialnej, publicznej,
publiczno-masowej, masowej (w tym medialnej),
•• pojęcie dyskursu,
•• interakcyjność mówienia,
•• role komunikacyjne uczestników mówienia,
•• społeczny aspekt komunikacji językowej,
•• sztuka publicznego mówienia,
•• forma wypowiedzi,
•• komunikacja niewerbalna,
•• psychologiczny aspekt komunikacji językowej,
•• kulturowy aspekt komunikacji językowej,
•• teoria aktów mowy,
•• presupozycje i implikatury konwersacyjne.
Realizacja powyższej tematyki powinna prowadzić do osiągnięcia pożądanych standardami kształcenia efektów, którymi są następujące umiejętności
i kompetencje:
•• posługiwanie się polszczyzną,
•• rozumienie relacji w procesie komunikowania się ludzi,
•• rozumienie zagadnień komunikacji nieskutecznej,
•• rozumienie kontekstu w interpretacji aktów komunikacyjnych,
•• dostrzeganie różnic między językiem pisanym a mówionym oraz werbalnym i niewerbalnym.
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Pragmatyka językowa została oceniona z zawodowego punktu widzenia
pozytywnie przez 72,6% ankietowanych, co stanowi dość wysoki wskaźnik
w porównaniu z ocenami pozostałych przedmiotów wchodzących w zakres
standardów kształcenia. Zastanawiający jest fakt, iż niemal co piąty badany
(19,2%) nie ocenił przydatności zawodowej pragmatyki językowej, nie mając w tej sprawie zdania. Być może wynika to z tego, iż treści odnoszące się
do pragmatyki językowej są obecne w standardach kształcenia na kierunku
dziennikarstwo i komunikacja społeczna od stosunkowo krótkiego czasu, co
zapewne skutkuje nieznajomością wśród części kadry naukowo-dydaktycznej
intencji wprowadzenia tego przedmiotu do systemu kształcenia dziennikarzy,
jak i realizowanych w jego ramach treści. Szczegółowy rozkład opinii na temat oceny stopnia przydatności w przyszłej pracy zawodowej wiedzy związanej z pragmatyką językowo prezentuje tabela 40.
Tabela 40. Ocena stopnia przydatności w przyszłej pracy zawodowej wiedzy
związanej z pragmatyką językową (N = 73)
bardzo przydatna
raczej przydatna
raczej nieprzydatna
zupełnie nieprzydatna
nie mam zdania

Liczebność
28
25
4
2
14

%
38,4
34,2
5,5
2,7
19,2

Źródło: Opracowanie własne.

2.29. Kształcenie w zakresie analizy dyskursu medialnego
W odniesieniu do treści w zakresie analizy dyskursu medialnego standardy kształcenia dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna zawierają następującą grupę zagadnień wskazanych do realizacji:
•• dyskurs we współczesnej humanistyce,
•• dyskurs publiczny a dyskurs medialny,
•• jakościowe analizy dyskursu medialnego – kulturowe uwarunkowania
i ograniczenia,
•• dyskurs medialny jako struktura i proces,
•• czas i przestrzeń w dyskursie audiowizualnym,
•• rola segmentów i sygnałów granicznych dyskursu medialnego,
•• wielość i różnorodność narracji w dyskursie medialnym,
•• interaktywny wymiar dyskursu medialnego,
•• strategie nadania i odbioru – dynamika i zmienność ról uczestników
dyskursu,
•• translokacje międzymedialne.
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Efekty kształcenia, do osiągnięcia których wskazana jest realizacja wymienionych zagadnień, zostały sformułowane następująco:
•• określanie specyfiki dyskursu medialnego w relacji do dyskursu publicznego,
•• analizowanie i definiowanie części składowych dyskursu medialnego w konkretnych przekazach prasowych, radiowych, telewizyjnych i internetowych,
•• określanie ról komunikacyjnych uczestników dyskursu wraz z próbą zrekonstruowania ich kompetencji komunikacyjnych,
•• wszechstronne uczestnictwo we współczesnym dyskursie medialnym,
•• samodzielna i krytyczna ocena współkreowanej przez media rzeczywistości.
Treści wchodzące w zakres analizy dyskursu medialnego oceniane są jako
przydatne przez nieco ponad 2/3 ankietowanych (68%), przy czym trzydzieści osób (40%) określiło je jako bardzo przydatne, a dwadzieścia jeden osób
(28%) jako raczej przydatne. Podobnie jak w przypadku oceny treści związanych z pragmatyką językową charakterystyczny jest dość znaczny odsetek
ankietowanych (24%), którzy nie dokonali takiej oceny i stwierdzili, że nie
mają w tej kwestii zdania. Być może jest to również konsekwencją stosunkowo krótkiej obecności analizy dyskursu medialnego w standardach kształcenia. Treści z nią związane oceniane są jako mniej lub bardziej nieprzydatne
przez 8% ankietowanych wykładowców. Szczegółowy rozkład odpowiedzi
dotyczących oceny stopnia przydatności w przyszłej pracy zawodowej wiedzy związanej z analizą dyskursu medialnego prezentuje tabela 41.
Tabela 41. Ocena stopnia przydatności w przyszłej pracy zawodowej wiedzy
związanej z analizą dyskursu medialnego (N = 75)
bardzo przydatna
raczej przydatna
raczej nieprzydatna
zupełnie nieprzydatna
nie mam zdania

Liczebność
30
21
4
2
18

%
40
28
5,3
2,7
24

Źródło: Opracowanie własne.

2.30. Kształcenie w zakresie mediów lokalnych i środowiskowych
Biorąc pod uwagę to, że zdecydowana większość dziennikarzy rozpoczyna swoje życie zawodowe w redakcjach mediów regionalnych i lokalnych, by
dopiero potem awansować i zmieniać miejsce pracy, kierując swe kroki do
mediów o szerszym zasięgu, realizacja w trakcie studiów na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna treści związanych z mediami lokalnymi
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wydaje się szczególnie uzasadniona. Standardy kształcenia łączą je z grupą
zagadnień odnoszących się do mediów środowiskowych, dzięki czemu odnajdujemy w nich następujący zestaw pożądanych treści:
•• kryteria lokalności,
•• typy mediów lokalnych,
•• zmiany w ofercie mediów lokalnych po 1989 r.,
•• adekwatność oferty mediów lokalnych do potrzeb odbiorców,
•• prasa lokalna i sublokalna w wielkim mieście i w gminie,
•• radio lokalne i uwarunkowania jego działania,
•• szanse telewizji lokalnej w walce o widza,
•• organizacja mediów lokalnych – podstawy ekonomiczne, organizacja pracy redakcji, kolportaż, akwizycja reklam, tematyka, sposoby przyciągania
odbiorców,
•• systemy mediów lokalnych w Polsce i na świecie,
•• wybrane segmenty prasy środowiskowej – prasa mniejszości narodowych,
prasa wyznaniowa.
Realizacja tych treści powinna skutkować:
•• rozumieniem specyfiki komunikowania lokalnego,
•• rozumieniem struktury i charakteru różnych segmentów środków masowego przekazu na poziomie lokalnym,
•• rozumieniem specyfiki dziennikarza lokalnego,
•• rozpoznawaniem i analizą lokalnych przestrzeni komunikacyjnych.
Z uwagi na charakter kształcenia w ramach kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna związane z przygotowywaniem kadr dla lokalnych i regionalnych instytucji medialnych treści dotyczące funkcjonowania mediów
lokalnych i środowiskowych wydają się szczególnie przydatne i wartościowe.
Opinię tę potwierdziło 78,6% ankietowanych, choć jedynie co czwarty badany
(25,3%) z przekonaniem ocenił wiedzę z zakresu mediów lokalnych i środowiskowych jako bardzo przydatną. Stosunkowo niewielki odsetek respondentów
negatywnie ocenił przydatność treści związanych z mediami lokalnymi i środowiskowymi – łącznie 8,1%, natomiast dziesięć osób (13,3%) nie miało w tej
kwestii zdania. Kompletne zestawienie odpowiedzi dotyczących oceny stopnia przydatności w przyszłej pracy zawodowej wiedzy związanej z mediami
lokalnymi i środowiskowymi zawiera tabela 42.
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Tabela 42. Ocena stopnia przydatności w przyszłej pracy zawodowej wiedzy
związanej z mediami lokalnymi i środowiskowymi (N = 75)
bardzo przydatna
raczej przydatna
raczej nieprzydatna
zupełnie nieprzydatna
nie mam zdania

Liczebność
19
40
2
4
10

%
25,3
53,3
2,7
5,4
13,3

Źródło: Opracowanie własne.

2.31. Kształcenie w zakresie opinii publicznej
Jedną z ostatnich grup treści kierunkowych, formułowanych przez standardy kształcenia obowiązujące dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja
społeczna jest zbiór zagadnień, odnoszących się do opinii publicznej – mechanizmów jej kształtowania, badania i interpretowania. W obrębie treści pożądanych w tym zakresie autorzy standardów wskazali na następujące elementy:
•• pojęcie i istota opinii publicznej,
•• procesy kształtowania opinii publicznej,
•• etapy formowania opinii publicznej,
•• cele, zadania i funkcje opinii publicznej,
•• rola środków masowego przekazu w funkcjonowaniu opinii publicznej,
•• sondaże opinii publicznej a manipulowanie społeczeństwem,
•• pojęcie międzynarodowej opinii publicznej,
•• metody i techniki badania opinii publicznej.
Realizacja tak sformułowanych treści kształcenia ma prowadzić do osiągnięcia przez studentów następujących efektów:
•• rozumienia procesu formowania struktury opinii publicznej,
•• rozumienia znaczenia opinii publicznej w funkcjonowaniu społeczeństwa
i władzy,
•• rozumienia roli środków masowego przekazu w kształtowaniu opinii
publicznej,
•• analizy sondaży opinii publicznej,
•• oceny mechanizmów nieprawidłowości i manipulacji wynikami badań
opinii publicznej.
73,4% ankietowanych wykładowców traktuje treści związane z opinią
publiczną jako przydatne z zawodowego punktu widzenia dla absolwentów
kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Niemal co trzeci badany
(30,7%) twierdzi nawet, iż jest to wiedza bardzo przydatna. Oprócz zwolenników takiego poglądu wśród ankietowanych dość istotną grupę stanowiły osoby,
które nie miały w tej kwestii zdania (18,7%). Najmniejszy odsetek badanych
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(łącznie 7,9%) wyraził opinię, iż zagadnienia te nie są przydatne. Szczegółowy
rozkład odpowiedzi dotyczących oceny stopnia przydatności w przyszłej pracy
zawodowej wiedzy związanej z opinią publiczną przedstawia tabela 33.
Tabela 43. Ocena stopnia przydatności w przyszłej pracy zawodowej wiedzy
związanej z opinią publiczną (N = 75)
bardzo przydatna
raczej przydatna
raczej nieprzydatna
zupełnie nieprzydatna
nie mam zdania

Liczebność
23
32
4
2
14

%
30,7
42,7
5,3
2,6
18,7

Źródło: Opracowanie własne.

2.32. Kształcenie w zakresie marketingu i reklamy
Ostatnią grupą treści określoną przez standardy kształcenia dla kierunku
dziennikarstwo i komunikacja społeczna są zagadnienia dotyczące marketingu i reklamy. Wydają się one o tyle istotne, że niezwykle liczna część ankietowanych studentów wybrała lub chciałaby wybrać w ramach studiów dziennikarskich specjalność związaną z komunikowaniem marketingowych, treści
w tym zakresie powinny więc przygotowywać studentów do wykonywania
w przyszłości czynności zawodowych w tej sferze komunikacji społecznej,
jaką jest komunikacja realizowana na potrzeby osiągania celów marketingowych. Określone standardami treści w zakresie marketingu i reklamy sformułowane zostały następująco:
•• reklama jako zjawisko o wielkim wpływie społecznym wykraczającym
poza proste uwarunkowania rynkowe,
•• język i obraz w reklamie, badanie efektywności reklamy, społeczny wpływ
reklamy,
•• reklama we współczesnych teoriach kultury,
•• reklama a sztuka, reklama a media,
•• etyczne zagadnienia reklamy,
•• miejsce reklamy, perspektywy na przyszłość,
•• podstawowe prawne uwarunkowania funkcjonowania reklamy w Polsce
oraz w globalnym systemie mediów,
•• struktura i pragmatyka funkcjonowania agencji reklamowej,
•• planowanie kampanii reklamowej,
•• pojęcie, istota i zakres marketingu,
•• podstawy teorii komunikacji marketingowej,
•• instrumenty, środki i kanały komunikacji marketingowej,
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•• zintegrowana komunikacja marketingowa we współczesnym społeczeństwie.
Realizacja wymienionych treści powinna skutkować:
•• rozumieniem istoty, funkcji i celów reklamy,
•• wykorzystywaniem wiedzy z zakresu marketingu i narzędzi promocji,
•• rozpoznawaniem i klasyfikowaniem form i typów reklamy,
•• określaniem celów marketingowych, reklamowych, medialnych i kreacyjnych,
•• rozumieniem cech komunikacji marketingowej oraz jej instrumentów.
Analizując oferty polskich uczelni kształcących na kierunku dziennikarstwo
i komunikacja społeczna, łatwo zauważyć wyraźną obecność specjalności i specjalizacji związanych z komunikowaniem marketingowym, reklamą i public relations. Jest to zapewne odpowiedź szkół wyższych na tak właśnie zorientowane
zainteresowania kandydatów na studia i samych studentów. Z tego też punktu
widzenia zagadnienia związane z komunikacją marketingową wydają się ważne
z punktu widzenia aktualnej sytuacji na polskim rynku pracy i przyszłej sytuacji
absolwentów kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna na tymże rynku. Opinię tę potwierdza zdecydowana większość ankietowanych wykładowców,
bowiem aż 85,3% spośród nich uznało wiedzę dotyczącą marketingu i reklamy
za przydatną z zawodowego punktu widzenia. Przeciwnicy tej oceny stanowili
6,7%, natomiast 8% badanych nie miało w tej sprawie zdania. Rozkład odpowiedzi odnoszących się do oceny stopnia przydatności w przyszłej pracy zawodowej
wiedzy związanej z marketingiem i reklamą przedstawia tabela 44.
Tabela 44. Ocena stopnia przydatności w przyszłej pracy zawodowej wiedzy
związanej z marketingiem i reklamą (N = 75)
bardzo przydatna
raczej przydatna
raczej nieprzydatna
zupełnie nieprzydatna
nie mam zdania

Liczebność
24
40
3
2
6

%
32
53,3
4
2,7
8

Źródło: Opracowanie własne.

Zaprezentowane treści wchodzące w zakres standardów kształcenia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, jak również ocena poszczególnych ich kategorii wynikająca z przedstawionych wyników badań, umożliwia
stworzenie rankingu grup przedmiotowych pozytywnie i negatywnie ocenianych przez ankietowanych wykładowców. Stopień „pożądania” określić można sumarycznym wskaźnikiem ocen poszczególnych treści klasyfikujących je
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jako raczej przydatne oraz bardzo przydatne. Biorąc te wartości pod uwagę, łatwo stworzyć ranking ilustrujący stopień przydatności poszczególnych
składowych standardów nauczania z punktu widzenia ankietowanych. Ranking ten przedstawiają tabela 45 (dotyczy standardów kształcenia dla studiów
I stopnia) i 46 (dotyczy standardów kształcenia dla studiów II stopnia).
Tabela 45. Ranking treści kształcenia wynikających ze standardów nauczania
z punktu widzenia przydatności postrzeganej przez badanych wykładowców –
studia I stopnia
Grupa treści
warsztat dziennikarski
etyka dziennikarska
kultura języka
gatunki dziennikarskie
dziennikarskie źródła informacji
nauka o komunikowaniu
polski system medialny
prawo
prawo mediów
public relations
współczesne systemy polityczne
socjologia
retoryka i erystyka
systemy medialne na świecie
historia Polski XX w.
ekonomia
historia mediów
filozofia

Łączny odsetek badanych
oceniających treści jako
przydatne (w %)
100
97,3
95
92,4
92,4
92,4
91,8
88,6
88,6
88
87,3
84,8
84,4
81,9
74,7
74,7
65,8
64,5

Źródło: Opracowanie własne.

Wśród ocenianych treści wchodzących w skład standardów kształcenia
dla studiów I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna
wyraźny prym wiodą przedmioty o charakterze praktycznym, mające na celu
kształcenie zawodowe przyszłych dziennikarzy. Zagadnienia ocenione jako
najbardziej przydatne to oczywiście treści dotyczące warsztatu dziennikarskiego, które wszyscy badani wykładowcy ocenili jako przydatne z zawodowego punktu widzenia. Wśród innych przedmiotów najwyżej ocenianych

kszt_dzien_wykl.indd 74

2010-04-12 09:54:09

Rozdział III. Ocena standardów kształcenia

75

z punktu widzenia ich zawodowej przydatności znalazły się także te, które
z różnych przyczyn stanowią uzupełnienie zagadnień warsztatowych: kultura języka, gatunki dziennikarskie oraz dziennikarskie źródła informacji. Ponadprzeciętnie wysoko ocenione zostały także zagadnienia związane z etyką
dziennikarską, co może stanowić wyraz niepochlebnych opinii ankietowanych
wykładowców na temat stanu współczesnego dziennikarstwa w sferze etycznej
i chęć zwrócenia uwagi studentów na te kwestie. Wśród treści najwyżej ocenianych z punktu widzenia ich przydatności, charakteryzujących się pozytywnymi
wskaźnikami przydatności na poziomie przekraczającym 90%, znalazły się także zagadnienia dotyczące nauki o komunikowaniu, a także polskiego systemu
medialnego. Wśród treści charakteryzujących się najniższymi wskaźnikami
przydatności zawodowej znalazły się zagadnienia związane z filozofią oraz historią mediów. Relatywnie niski odsetek pozytywnych ocen w zakresie przydatności zawodowej dostrzec można także w odniesieniu do wiedzy ekonomicznej
i historii Polski XX w. Opinie te znajdują częściowe potwierdzenie w relatywnie wysokich wskaźnikach braku przydatności, których stosowne całościowe
zestawienie dotyczące studiów I stopnia można odnaleźć w tabeli 47.
Tabela 46. Ranking treści kształcenia wynikających ze standardów nauczania
z punktu widzenia przydatności postrzeganej przez badanych wykładowców –
studia II stopnia
Łączny odsetek badanych
oceniających treści jako
przydatne (w %)
prawo autorskie
90,7
psychologia społeczna
87,2
marketing i reklama
85,3
społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów
84
teoria komunikowania masowego
82,3
media lokalne i środowiskowe
78,6
stosunki międzynarodowe
78,5
opinia publiczna
73,4
komunikowanie międzynarodowe i międzykulturowe
73,4
pragmatyka językowa
72,6
główne nurty kultury światowej i polskiej XX i XXI w.
72,1
analiza dyskursu medialnego
68
metody badań medioznawczych
60
ekonomika mediów
52
Grupa treści

Źródło: Opracowanie własne.
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Biorąc pod uwagę oceny przydatności treści wchodzących w skład standardów kształcenia dla studiów II stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna przedstawione w ujęciu całościowym w tabeli 46, należy zwrócić uwagę na kilka interesujących wniosków. Po pierwsze, ocena
przydatności poszczególnych grup zagadnień dokonana przez ankietowanych
wykładowców nie jest tak jednomyślna jak w przypadku oceny treści dla
studiów I stopnia. Żaden z przedmiotów nie został oceniony jednomyślnie
jako przydatny z zawodowego punktu widzenia dla absolwentów studiów
dziennikarskich. Najbliżej tej jednomyślności były zagadnienia związane
z prawem autorskim, w odniesieniu do których aż 90,7% badanych wyraziło
pozytywną opinię o zawodowej przydatności. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na to, że w odniesieniu do standardów dla studiów I stopnia aż
siedem grup treści charakteryzowało się pozytywnymi ocenami przydatności
przekraczającymi 90%. Kolejnym wnioskiem, dość zaskakującym, jest brak
wyraźnych związków merytorycznych pomiędzy grupami treści najwyżej
ocenianymi z punktu widzenia ich przydatności zawodowej, tak jak to miało
miejsce w odniesieniu do treści praktycznych na studiach I stopnia. Oprócz
prawa autorskiego jako przydatne wskazywane były najczęściej: psychologia społeczna (87,2%), marketing i reklama (85,3%), społeczne i kulturowe
oddziaływanie mediów (84,%) i teoria komunikowania masowego (82,3%).
Najmniejszy odsetek badanych jako przydatne wskazał treści związane z ekonomiką mediów – 52%. Relatywnie niskie wskaźniki dostrzec można także
w odniesieniu do metod badań medioznawczych (60%) oraz analizy dyskursu
medialnego (68%). Po części oceny te znajdują swoje potwierdzenie w porównaniu wskaźników negatywnych ocen przydatności zawodowej poszczególnych treści, które całościowo zaprezentowane zostało w tabeli 48.
Biorąc pod uwagę negatywne opinie ankietowanych na temat przydatności poszczególnych treści wchodzących w skład standardów kształcenia dla
studiów I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, przygotowano „antyranking” – będący zestawieniem treści kształcenia z punktu
widzenia postrzeganego przez wykładowców braku ich przydatności. Zbiorczą informację na ten temat przedstawia tabela 47.
Największym odsetkiem negatywnych ocen w zakresie przydatności zawodowej charakteryzuje się filozofia, którą jako nieprzydatną traktuje niemal
co czwarty badany wykładowca (22,8%). Dalsze miejsca zajmują: historia
Polski XX wieku (16,2%) i historia mediów (15,%). Treści kształcenia oceniane negatywnie przez więcej niż co dziesiątego badanego stanowią łącznie
grupę siedmiu zakresów tematycznych. Oprócz wcześniej wymienionych są
to: retoryka i erystyka, socjologia, ekonomia oraz systemy medialne na świecie. Całkowity brak negatywnych ocen dotyczących praktycznej przydatności
zawodowej charakteryzuje trzy grupy treści: warsztat dziennikarski, etykę
dziennikarską oraz gatunki dziennikarskie.
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Tabela 47. Ranking treści kształcenia wynikających ze standardów nauczania
z punktu widzenia braku przydatności postrzeganej przez badanych wykładowców –
studia I stopnia
Grupa treści
filozofia
historia Polski XX w.
historia mediów
retoryka i erystyka
socjologia
ekonomia
systemy medialne na świecie
public relations
prawo mediów
dziennikarskie źródła informacji
polski system medialny
współczesne systemy polityczne
prawo
nauka o komunikowaniu
kultura języka
gatunki dziennikarskie
etyka dziennikarska
warsztat dziennikarski

Łączny odsetek badanych
oceniających treści jako
nieprzydatne (w %)
22,8
16,2
15
13,3
12,7
12,6
10,4
9,3
8,9
7,6
5,1
5,1
3,8
2,5
2,5
0
0
0

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 48 przedstawia analogiczny do wcześniejszego „antyranking”
składowych standardów kształcenia dla studiów II stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Zestawienie powstało w wyniku porównania odsetka negatywnych opinii na temat przydatności zawodowej poszczególnych grup treści wyrażonych przez ankietowanych wykładowców.
Zdecydowanym liderem tego zestawienia są treści związane z ekonomiką mediów, których przydatność absolwentom negatywnie ocenił niemal co
czwarty ankietowany (24%). Relatywnie wysokimi wskaźnikami negatywnych opinii w zakresie przydatności zawodowej charakteryzują się również:
główne nurty w kulturze światowej i polskiej XX i XXI w. (17,7%), metody
badań medioznawczych (16%), komunikowanie międzynarodowe i międzykulturowe (13,3%). Łączny odsetek badanych oceniających treści kształcenia
jako nieprzydatne przekraczający 10% dotyczy także stosunków międzynarodowych (12,6%) i teorii komunikowania masowego (10,1%).
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Tabela 48. Ranking treści kształcenia wynikających ze standardów nauczania
z punktu widzenia braku przydatności postrzeganej przez badanych wykładowców –
studia II stopnia
Łączny odsetek badanych
oceniających treści jako
nieprzydatne (w %)
ekonomika mediów
24
główne nurty w kulturze światowej i polskiej XX i XXI w.
17,7
metody badań medioznawczych
16
komunikowanie międzynarodowe i międzykulturowe
13,3
stosunki międzynarodowe
12,6
teoria komunikowania masowego
10,1
pragmatyka językowa
8,2
media lokalne i środowiskowe
8,1
analiza dyskursu medialnego
8
opinia publiczna
7,9
marketing i reklama
6,7
prawo autorskie
6,7
społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów
2,7
psychologia społeczna
2,6
Grupa treści

Źródło: Opracowanie własne.

3. Postulowane kierunki zmian w zakresie
standardów kształcenia
Ankietowani pracownicy naukowo-dydaktyczni zostali poproszeni o ocenę obowiązujących standardów kształcenia, jak również poszczególnych ich
składowych. W pierwszej kolejności poproszono respondentów o ocenę, czy
aktualne standardy dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna wymagają zmian. Niemal 2/3 respondentów odpowiedziało twierdząco (63%).
Pozostali ankietowani nie widzą potrzeby zmian w tym zakresie (37%).
Szczegółowe dane prezentuje tabela 49.
Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic w opiniach wykładowców
z różnymi stopniami i tytułami naukowymi w ocenie potrzeb zmiany standardów kształcenia. Można jedynie zauważyć, iż magistrzy najczęściej zaznaczali odpowiedź „tak”, będąc za zmianami (73,68%), natomiast grupą, która
najczęściej była przeciwna reformom, są doktorzy habilitowani (55,55%).
Szczegółowe dane prezentuje tabela 50.
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Tabela 49. Ocena potrzeby zmian standardów kształcenia
na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna (N = 81)
Czy uważa Pan(i), że obecnie obowiązujące standardy
kształcenia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja
społeczna wymagają zmian?
tak
nie
Ogółem

Liczebność

%

51
30
81

63
37
100

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 50. Ocena potrzeby zmian standardów kształcenia
a tytuł naukowy respondentów (N = 81)
Czy uważa Pan(i), że
obecnie obowiązujące
standardy kształcenia na
kierunku dziennikarstwo
i komunikacja społeczna
wymagają zmian?

tak
nie
Ogółem

Tytuł lub stopień naukowy

Magister

Doktor

14
73,7%
5
26,3%
19
100%

13
61,9%
8
38,1%
21
100%

Doktor
Profesor
habilitowany
8
16
44,4%
69,6%
10
7
55,6%
30,4%
18
23
100%
100%

Ogółem

51
63%
30
37%
81
100%

Źródło: Opracowanie własne.

Również rodzaj uczelni, w której pracują nauczyciele, nie wpływa na dostrzeganie potrzeby ewentualnych zmian w obecnych standardach kształcenia
na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Zarówno wykładowcy
z uczelni niepublicznych, jak i publicznych, w większości dostrzegają potrzebę zmian (63,82% z uczelni państwowych oraz 61,76% z uczelni prywatnych). Szczegółowe dane prezentuje tabela 51.
Badanych nauczycieli akademickich poproszono o ocenę stopnia przydatności aktualnie obowiązujących standardów kształcenia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Zaledwie co dziesiąty ankietowany (10%)
uznaje standardy za konieczne dla kształcenia studentów. Zdecydowana większość (70%) przyznaje, że istnienie standardów pomaga w pracy, aczkolwiek
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można by się bez nich obejść, ponieważ nie są niezbędne. Tylko co piąty ankietowany (20%) kategorycznie uznaje standardy za zbędne. Szczegółowe
dane prezentuje wykres 6.
Tabela 51. Ocena potrzeby zmian standardów kształcenia a rodzaj uczelni, w której
pracuje wykładowca (N = 81)
Czy uważa Pan(i), że obecnie
obowiązujące standardy kształcenia na
kierunku dziennikarstwo i komunikacja
społeczna wymagają zmian?
tak
nie
Ogółem

Rodzaj uczelni
uczelnia
publiczna

uczelnia
niepubliczna

Ogółem

30
63,8%
17
36,2%

21
61,8%
13
38,2%

51
63%
30
37%

47

34

81

100%

100%

100%

Źródło: Opracowanie własne.

Wykres 6. Ocena stopnia przydatności obecnych standardów kształcenia
na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna (N = 70)
10%

20%
są niezbędne
pomagają, ale nie są
niezbędne

70%

są zbędne - przeszkadzają
w efektywnym nauczaniu

Źródło: Opracowanie własne.

Za pomocą testów statystycznych sprawdzono, jakie czynniki demograficzno-społeczne wpływają na powyższe poglądy. Okazało się, iż niezależnie od
płci, stopnia naukowego, miejsca pracy czy wykładanych przedmiotów ankietowani prezentują zbliżone opinie. Co czwarty respondent (26,2%) kategorycznie
stwierdza, że obecne standardy nie odpowiadają potrzebom współczesnego rynku medialnego. Przeciwnego zdania jest zaledwie 6,6% wykładowców, według
których standardy mają właściwe odniesienie do branży medialnej.
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Tabela 52. Ocena standardów kształcenia dla kierunku dziennikarstwo
i komunikacja społeczna w odniesieniu do potrzeb polskiego rynku mediów (N = 61)
Pana(i) zdaniem obecne standardy nauczania dla
kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna:
odpowiadają potrzebom polskiego rynku mediów
nie odpowiadają polskiemu rynkowi mediów
nie mam zdania
Ogółem

Liczebność

%

4
16
41
61

6,6
26,2
67,2
100

Źródło: Opracowanie własne.

Aby uszczegółowić powyższą kwestię, zapytano o powody ewentualnego
niedostosowania standardów do potrzeb rynku medialnego w Polsce. Niemal
połowa (41%) ankietowanych problemu upatruje w zbyt szerokim zakresie
materiału, natomiast co czwarty respondent (26,2%) – w zbyt wąskim obszarze tematycznym. Szczegółowe dane prezentuje tabela 53.
Tabela 53. Ocena standardów kształcenia dla kierunku dziennikarstwo
i komunikacja społeczna w odniesieniu do zakresu regulacji zakresu materiału (N = 61)
Pana(i) zdaniem obecne standardy nauczania dla
dziennikarstwa i komunikacji społecznej:
regulują zbyt szeroki zakres materiału
regulują zbyt wąski zakres materiału
nie mam zdania
Ogółem

Liczebność

%

25
16
20
61

41
26,2
32,8
100

Źródło: Opracowanie własne.
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ROZDZIAŁ IV
OCENA KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

Od lat trwa dyskusja na temat słuszności proporcji pomiędzy zajęciami
praktycznymi i teoretycznymi wynikającej ze standardów nauczania dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Umieszczony w pierwszym
rozdziale ustawy o szkolnictwie wyższym zapis nakazuje traktować studia
I stopnia jako studia zawodowe umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w określonym zakresie kształcenia, przygotowujące do pracy w określonym zawodzie – studia te są więc nastawione na praktykę. Studia II stopnia
mają umożliwić uzyskanie specjalistycznej wiedzy w określonym zakresie
kształcenia, jak również przygotować do twórczej pracy w określonym zawodzie – są więc studiami bardziej teoretycznymi, o zdecydowanie akademickim charakterze. Tym samym proporcje zajęć teoretycznych i praktycznych
na studiach I i II stopnia powinny być zróżnicowane.

1. Proporcje zajęć teoretycznych do praktycznych
Aby poznać opinię nauczycieli akademickich na temat proporcji teorii
do praktyki w ramach kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna zadano kilka pytań, które miały dostarczyć informacje na ten temat. Rozkład
odpowiedzi na pytanie: „Jak ocenia Pan(i) obecne proporcje zajęć teoretycznych do praktycznych na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna?”
przedstawiono na wykresie 7.
Jak wynika z wykresu 7, 25 osób spośród 73, które odpowiedziały na to
pytanie, uznało, że w ramach zajęć na tym kierunku raczej za dużo jest teorii,
a za mało praktyki, natomiast zaledwie jedna osoba mniej stwierdziła, iż teorii
jest zdecydowanie za dużo. Jeśli zsumujemy te wyniki, to okazuje się, że 2/3
przedstawicieli kadry akademickiej uznaje, że zbyt dużo podczas studiów jest
teorii, a zbyt mało praktyki. Obecny stan rzeczy akceptuje co czwarty pytany,
uznając, że zachowane są odpowiednie proporcje i niewskazana jest zmiana.
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Wykres 7. Opinie badanych na temat proporcji zajęć teoretycznych do praktycznych
(N = 73)
25

24

18

20

Liczba wskazań

25

15
10
4
2

5
0

za dużo teorii

raczej za dużo
uważam, że
teorii, a za mało zachowane są
praktyki
odpowiednie
proporcje

raczej za mało zdecydowanie za
teorii, a za dużo mało teorii, a za
praktyki
dużo praktyki

Źródło: Opracowanie własne.

W celu lepszego zrozumienia tego obszaru i analizy otrzymanych odpowiedzi w kolejnych tabelach ukazane zostały wyniki skorelowane z zastosowanymi w badaniach zmiennymi niezależnymi. Pierwszą ze zmiennych była
zmienna tytuł/stopień naukowy. Szczegółowy rozkład odpowiedzi zaprezentowany został w tabeli 54.
Jak wynika z danych zaprezentowanych w tabeli 54, 2/3 respondentów
uważa, że w programach studiów dziennikarskich jest raczej za dużo lub zdecydowanie za dużo teorii, jednak występują w tym zakresie istotne różnice pomiędzy osobami posiadającymi różne stopnie naukowe. Najmniej przychylnie
do kwestii liczby zajęć teoretycznych odnoszą się osoby z tytułem magistra.
Na 19 osób z tej grupy, aż 12 odpowiedziało, że teorii jest zbyt dużo. Kolejną
grupą twierdzącą, że teorii jest zbyt dużo, były osoby posiadające stopień doktora habilitowanego – 8 na 12 z nich wolałoby, aby zajęcia polegały bardziej
na zdobywaniu umiejętności praktycznych. Zajęcia teoretyczne najbardziej cenią sobie doktorzy i profesorowie (w równym stopniu), choć i w tych grupach
więcej było osób krytykujących zbyt dużą ich liczbę w stosunku do praktyki.
Z kolei 6 na 11 pytanych profesorów, 4 na 12 doktorów habilitowanych oraz
8 na 12 doktorów uznało, że obecne proporcje są odpowiednie.
Na podstawie uzyskanych danych można zaproponować wniosek, że nauczyciele akademiccy pracujący na kierunku dziennikarstwo i komunikacja
społeczna uznają, że program studiów jest zbyt teoretyczny i celowe byłoby
dokonanie w tym zakresie zmian. Stanowisko przedstawicieli kadry zależne jest
od stopnia naukowego, jednak nie uchwycono tutaj żadnej wyraźnej tendencji.48
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Tabela 54. Opinie badanych na temat proporcji zajęć teoretycznych
do praktycznych według posiadanego stopnia naukowego (N = 73)

Raczej za mało
teorii, a za dużo
praktyki

Zdecydowanie
za mało teorii, a
za dużo praktyki

Liczebność

%

Liczebność

%

Liczebność

Liczebność

magister
doktor

3
10

31,6
47,6

9
3

47,4
14,3

0
8

0
38,1

2
0

10,5
0

2
0

doktor
habilitowany

2

16,7

6

50

4

33,3

0

0

0

0

12

100

profesor
Ogółem

6
24

28,6 7 33,3
32,9 25 34,2

6
18

28,6
24,7

0
2

0
2,7

2
4

9,5
5,5

21
73

100
100

Uważam, że
zachowane są
odpowiednie
proporcje

Liczebność

%

Raczej za dużo
teorii, a za mało
praktyki

%

Stopień
naukowy

Zdecydowanie
za dużo teorii

Ogółem

Liczebność

Jak ocenia Pan(i) obecne proporcje zajęć teoretycznych do
praktycznych na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna?

%

10,5 19
0
21

%
100
100

Źródło: Opracowanie własne.

Wyraźne różnice w prezentowanych stanowiskach dostrzec można przy
zastosowaniu zmiennej typ uczelni, w której pracuje respondent (lub w której
prowadzi większość zajęć – w przypadku osób pracujących jednocześnie na
różnych typach uczelni). Otrzymane wyniki przedstawiono w tabeli 55.
Ponad 80% respondentów (26 na 32 osoby) pracujących na uczelniach
niepublicznych uznało, że w programach studiów proporcja pomiędzy zajęciami teoretycznymi i praktycznymi jest nieodpowiednia, tzn., że zdecydowanie lub raczej za dużo jest zajęć teoretycznych. Spośród osób pracujących
na uczelniach publicznych takiego zdania jest połowa ankietowanych. Prawie
1/3 przedstawicieli uczelni publicznych akceptuje aktualny stan rzeczy, twierdząc, że zachowane są odpowiednie proporcje pomiędzy teorią a praktyką.
Wśród nauczycieli akademickich pracujących na uczelniach niepublicznych
co piąty akceptuje aktualne proporcje. Można więc uznać, że wśród kadry
uczelni niepublicznych istnieje większe nastawienie na praktyczną naukę zawodu. Chętniej prowadziłaby ona większą liczbę zajęć praktycznych, teorię
traktując raczej jako niezbędne, ale jednak uzupełnienie.
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Tabela 55. Opinie badanych na temat proporcji zajęć teoretycznych do praktycznych
według typu uczelni reprezentowanego przez badanych (N = 73)

Raczej za mało
teorii, a za dużo
praktyki

Zdecydowanie
za mało teorii, a
za dużo praktyki

Liczebność

%

Liczebność

%

Liczebność

%

Liczebność

uczelnia
publiczna

12

29,2

11

26,8

12

29,3

2

4,9

4

9,8

41 100

uczelnia
niepubliczna

12

37,5

14

43,7

6

18,8

0

0

0

0

32 100

Uważam, że
zachowane są
odpowiednie
proporcje

Liczebność

%

Raczej za dużo
teorii, a za mało
praktyki

%

Typ uczelni

Zdecydowanie
za dużo teorii

Ogółem

Liczebność

Jak ocenia Pan(i) obecne proporcje zajęć teoretycznych i praktycznych na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna?

%

Źródło: Opracowanie własne.

Ciekawe zależności dostrzec można przy zastosowaniu zmiennej typ
prowadzonych zajęć. Respondentów podzielono w tym przypadku na 3 grupy, tj. prowadzących jedynie lub w zdecydowanej większości zajęcia teoretyczne oraz prowadzących zajęcia praktyczne, a także tych, którzy prowadzą zajęcia zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Otrzymane wyniki
przedstawione zostały w tabeli 56.
Jak wynika z wcześniejszych omówień, średnio co czwarty respondent
stwierdził, że proporcje pomiędzy zajęciami teoretycznymi a praktycznymi są
odpowiednie, przy czym stanowisko takie zyskało największą akceptację wśród
osób prowadzących zajęcia teoretyczne (35,3%), natomiast wśród tych, którzy
prowadzą zajęcia praktyczne lub zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, aktualnie obowiązujące proporcje akceptuje co piąty pytany. Wśród badanych najwięcej jest osób, które uważają, że w planach zajęć na kierunku dziennikarstwo
i komunikacja społeczna teorii jest zdecydowanie lub raczej za dużo. Największy odsetek osób tak twierdzących jest wśród nauczycieli prowadzących zajęcia
praktyczne (54,5% – zdecydowanie za dużo teorii; 27,3% – za dużo teorii, a za
mało praktyki). W dalszej kolejności są prowadzący zajęcia zarówno teoretyczne, jak i praktyczne (31,6% – zdecydowanie za dużo teorii; 36,8% – raczej za
dużo teorii, a za mało praktyki). Na ostatnim miejscu znajdują się prowadzący
zajęcia wyłącznie teoretyczne (23,5% – zdecydowanie za dużo teorii; 29,4% –
raczej za dużo teorii, a za mało praktyki). Zauważalna jest wyraźna zależność
pomiędzy formą prowadzenia zajęć a uznaniem dla proporcji pomiędzy różny-

kszt_dzien_wykl.indd 86

2010-04-12 09:54:11

87

Rozdział IV. Ocena kształcenia praktycznego

mi formami. Osoby prowadzące zajęcia teoretyczne są większymi zwolennikami ich obecności w planach studiów i odwrotnie, natomiast prowadzący zajęcia praktyczne odrzucają teorię, zwracając uwagę na potrzebę zamieszczenia
większej liczby zajęć praktycznych. Wyraźna potrzeba zwiększenia liczby zajęć
praktycznych w stosunku do teoretycznych pojawia się również w momencie
podzielenia respondentów na tych, którzy aktualnie są lub nie są zawodowo
związani z mediami. Odpowiedzi w tym zakresie przedstawia tabela 57.
Tabela 56. Opinie badanych na temat proporcji zajęć teoretycznych do praktycznych
według typu zajęć prowadzonych przez badanych (N = 66)

3

Liczebność

54,5

Zdecydowanie
za mało teorii, a
za dużo praktyki

Liczebność
6

Liczebność

praktyczne

Raczej za mało
teorii, a za dużo
praktyki

teoretyczne
12 31,6 14
i praktyczne

23,5

Liczebność

29,4

4

%

0

0

2

11,8 17 100

21

2

5,3

2

5,3

38 100

18,2

0

0

0

0

11 100

Uważam, że
zachowane są
odpowiednie
proporcje

5

teoretyczne

%

Ogółem

Liczebność

Raczej za dużo
teorii, a za mało
praktyki
%

Zdecydowanie
za dużo teorii

Liczebność

Typ prowadzonych zajęć

Jak ocenia Pan(i) obecne proporcje zajęć teoretycznych
i praktycznych na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna?

%

6

35,3

36,8

8

27,3

2

%

%

Źródło: Opracowanie własne.

Otrzymane dzięki tej analizie wyniki mogą się wydawać zaskakujące.
Otóż to osoby niezwiązane z mediami częściej uznawały, że zajęć teoretycznych jest zbyt dużo (łącznie 75%), a jedynie 15% z nich akceptowało aktualnie występujące proporcje. W przypadku osób, które zawodowo są związane
z mediami, nieco ponad połowa (14 osób) uznała, że zajęć teoretycznych jest
za dużo. Aktualny stan rzeczy akceptuje 10 osób spośród 26, które w metryczce przyznały, że aktualnie współpracują z mediami. Należy uznać, że badani
pracujący jedynie w szkołach wyższych chcieliby częściej wprowadzać do
programów studiów zajęcia praktyczne, zaś osoby prowadzące zajęcia, ale
pracujące też w mediach, rzadziej proponują takie rozwiązanie, co może sugerować, że w zetknięciu z praktyką zawodową dostrzegalny jest jednak brak
wiedzy teoretycznej, a więc w programach studiów nie powinno jej zabraknąć.
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Tabela 57. Opinia badanych na temat proporcji zajęć teoretycznych do praktycznych
według deklarowanej przez badanych praktycznej współpracy z mediami (N = 66)

0
5

%

Liczebność

0
2

Zdecydowanie za
mało teorii,
a za dużo praktyki

38,5
15

%

Ogółem

Liczebność

10
6

Raczej za mało
teorii, a za dużo
praktyki

15,3
45

%

Liczebność

4
18

Uważam, że
zachowane są
odpowiednie
proporcje

38,5
30

%

Liczebność

10
12

Raczej za dużo
teorii, a za mało
praktyki

%

Liczebność

tak
nie

Liczebność

Związek
z mediami

Zdecydowanie za
dużo teorii

Jak ocenia Pan(i) obecne proporcje zajęć teoretycznych
i praktycznych na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna?

2
2

7,7
5

26 100
40 100

%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Przydatność praktyk zawodowych
2. Przydatność praktyk zawodowych
Kolejne
z pytań dotyczyło stosunku respondentów do obecności w proKolejne z pytań dotyczyło stosunku respondentów do obecności w programach studiów praktyk
gramach
studiów
praktyksięzawodowych.
Ustosunkowało
niegocałej
75 anzawodowych.
Ustosunkowało
do niego 75 ankietowanych,
a więc się
86%dospośród
próby
badawczej.
kietowanych,
a więc 86% spośród całej próby badawczej.
Wykres 8. Opinie badanych na temat niezbędności praktyki zawodowych w ramach kierunku
dziennikarstwo i komunikacja społeczna (N = 75)

Wykres 8. Opinie badanych na temat niezbędności praktyk zawodowych
w ramach kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna (N = 75)
65

Odsetek wskazań

60

40

20

0

10

TAK

NIE

Źródło: Opracowanie własne.
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Jak można zauważyć na wykresie 8, 65 osób uznało, że praktyki zawodowe są w programach studiów niezbędne, a tylko 10 osób stwierdziło, że
mogłoby ich nie być. Ten wynik zdaje się świadczyć o niezbędności praktyk
zawodowych, jednak aby poznać lepiej stanowisko środowiska – podobnie
jak w przypadku poprzedniego pytania – odpowiedzi skorelowano z kolejnymi zmiennymi niezależnymi. Pierwszą zastosowaną zmienną był stopień/tytuł
naukowy. Rozkład otrzymanych wyników prezentuje tabela 58.
Tabela 58. Opinie na temat niezbędności praktyk zawodowych
w ramach kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna według posiadanego
przez badanych stopnia/tytułu naukowego (N = 75)

Stopień naukowy

Czy uważa Pan(i), że praktyki zawodowe
w trakcie studiów są niezbędne?
tak
nie
Ogółem
Liczebność %
Liczebność
% Liczebność %

magister

11

57,9

8

42,1

19

100

doktor

23

100

0

0

23

100

doktor habilitowany

10

83,3

2

16,7

12

100

profesor

21

100

0

0

21

100

65

86,7

10

13,3

75

100

Ogółem

Źródło: Opracowanie własne.

Okazało się, że niezbędność obecności praktyk w programach studiów
popierają wszyscy pytani doktorzy (23 osoby) oraz wszyscy profesorowie
(21 osób). Poparcie deklaruje też zdecydowana większość osób posiadających
stopień naukowy doktora habilitowanego. Co ciekawe, najmniejsze poparcie zyskują praktyki zawodowe wśród magistrów, zaledwie 11 spośród nich (57,9%)
na 19 pytanych uznało, że praktyki są niezbędne. Różnica pomiędzy magistrami
a osobami posiadającymi stopnie i tytuły naukowe jest niezwykle duża. Wydaje
się to na tyle istotne, że warto w przyszłości podjąć oddzielne badania, dzięki
którym udałoby się zdiagnozować przyczynę takiego stanu rzeczy.
Jeśli chodzi o rozkład danych ze względu na typ miejsca pracy respondentów, to zaobserwować można niewielkie zróżnicowanie. Szczegółowe dane
przedstawiono w tabeli 59.
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Tabela 59. Opinie badanych na temat niezbędności praktyk zawodowych
w ramach kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna według typu uczelni
reprezentowanej przez badanych (N = 75)

Typ uczelni
uczelnia
publiczna
uczelnia
niepubliczna

Czy uważa Pan(i), że praktyki zawodowe
w trakcie studiów są niezbędne?
tak
Liczebność

%

nie
Liczebność

Ogółem
Liczebność
%

%

39

90,7

4

9,3

43

100

26

81,3

6

18,7

32

100

Źródło: Opracowanie własne.

Nieco większe poparcie dla praktyk zawodowych występuje wśród pracowników uczelni publicznych – za niezbędne praktyki uznało 90% z nich (39 na
43 osoby). Wśród osób pracujących na uczelniach niepublicznych niezbędność
obecności praktyk zawodowych w programach studiów uznaje co piąty respondent (26 na 32 osoby). W przypadku zastosowania zmiennej typ prowadzonych
zajęć wystąpiło bardzo ciekawa sytuacja potwierdzająca w pewnym sensie
wnioski zaproponowane w wyniku analizy odpowiedzi na poprzednie pytanie.
Tabela 60. Opinie badanych na temat niezbędności praktyk zawodowych w ramach
kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna według typu prowadzonych przez
badanych zajęć (N = 68)
Typ
prowadzonych
zajęć

Czy uważa Pan(i), że praktyki zawodowe
w trakcie studiów są niezbędne?
tak
Liczebność
17

teoretyczne
i praktyczne
praktyczne

teoretyczne

%
100

nie
Liczebność
0

Ogółem
Liczebność
%
17
100

%
0

36

90

4

10

40

100

5

45,5

6

54,5

11

100

Źródło: Opracowanie własne.

Jak wynika z danych zaprezentowanych w tabeli 60, wszystkie osoby prowadzące jedynie zajęcia teoretyczne (było to w sumie 17 osób na 68, które
odpowiedziały na to pytanie i jednocześnie zaznaczyły w metryczce, jakiego
typu zajęcia prowadzą) dostrzegają konieczność umieszczania praktyk zawodowych w programach studiów. Bardzo podobnie wyglądają odpowiedzi
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tych nauczycieli, którzy zaznaczyli, że prowadzą zajęcia zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. W tej grupie (liczącej 40 osób) jedynie 4 osoby (10%)
nie widzą konieczności zamieszczania praktyk zawodowych w programach
studiów. Pozostałe 36 osób uważa, że praktyki zawodowe w trakcie studiów
są niezbędne. Zupełnie inaczej wyglądają odpowiedzi osób, które zadeklarowały, że prowadzą jedynie zajęcia praktyczne. W tej grupie na 11 pytanych
osób 6 uznało, że praktyki nie są niezbędne, a 5 stwierdziło, że powinny one
koniecznie znaleźć się w programach. Potwierdza się więc wniosek, iż osoby
prowadzące przedmioty teoretyczne dążą do zmiany w postaci wprowadzenia
bardziej praktycznego wymiaru studiów, zaś ci, którzy z praktyką mają do
czynienia, woleliby wprowadzenie większej liczby zajęć teoretycznych i niekoniecznie są przekonani o niezbędności np. praktyk zawodowych.
Biorąc pod uwagę zróżnicowanie respondentów ze względu na fakt zawodowego powiązania z mediami, otrzymujemy wynik, który nie wskazuje na
istnienie na tym obszarze wyraźnych różnic pomiędzy osobami pracującymi
jedynie na uczelniach a takimi, które oprócz pracy akademickiej pracują jeszcze w mediach lub z nimi współpracują. Otrzymane wyniki zaprezentowane
zostały w tabeli 61.
Tabela 61. Opinie badanych na temat niezbędności praktyk zawodowych w ramach
kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna według deklarowanej praktycznej
współpracy badanych z mediami (N = 68)
Związek
z mediami
tak
nie

Czy uważa Pan(i), że praktyki zawodowe
w trakcie studiów są niezbędne?
tak
Liczebność
24
34

%
85,7
85

nie
Liczebność
4
6

%
14,3
15

Ogółem
Liczebność %
28
100
40
100

Źródło: Opracowanie własne.

Jak można zauważyć, 58 na 68 osób, które odpowiedziały na to pytanie,
deklarując fakt zawodowego związku z mediami (lub jego braku), stwierdziło, że praktyki zawodowe są niezbędnym elementem programu studiów. Odnotowano wskazania na procentowo prawie identycznym poziomie zarówno
w pierwszej, jak i w drugiej grupie. Liczbowo za koniecznością obecności
praktyk zawodowych opowiedziało się więcej osób w grupie tych z mediami
niepowiązanych, ale tylko ze względu na fakt, że stanowiły one zdecydowaną
większość w próbie badawczej.
Kontynuując dociekania mające zdiagnozować stanowisko środowiska
nauczycieli akademickich w kwestii obecności praktyk zawodowych, zadano kolejne pytanie. Zaproponowano respondentom, aby określili, jaką część
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elementem programu studiów. Odnotowano wskazania na procentowo prawie identycznym poziomie
zarówno w pierwszej, jak i w drugiej grupie. Liczbowo za koniecznością obecności praktyk
zawodowych opowiedziało się więcej osób w grupie tych z mediami niepowiązanych, ale tylko ze
względu na fakt, że stanowiły one zdecydowaną większość w próbie badawczej.
Kontynuując zagadnienia mające zdiagnozować stanowisko środowiska nauczycieli akademickich w
kwestii obecności praktyk zawodowych, zadano kolejne pytanie. Zaproponowano respondentom, aby
określili
jaką część wszystkich
zajęć
studiach
stanowićpraktycznego
powinny praktyki zawodowe. Wykres 9
Rozdział
IV.na
Ocena
kształcenia
92
przedstawia liczbowe zestawienie otrzymanych wyników, biorąc pod uwagę to, że na pytanie to
odpowiedziało łącznie 65 respondentów (75% ogólnej liczby próby badawczej).
wszystkich
zajęćbadanych
na studiach
stanowić
powinny
praktyki
zawodowe.wobec
Wykres
Wykres
9. Opinie
na temat
pożądanej
proporcji
zajęć praktycznych
całości
programu
(N
=
65)
9 przedstawia liczbowe zestawienie otrzymanych wyników (na pytanie to od-

powiedziało łącznie 65 respondentów 75% ogólnej liczby próby badawczej).
Wykres 9. Opinie badanych na temat pożądanej proporcji zajęć praktycznych
wobec całości programu (N = 65)
24

25

20
18

Odsetek wskazań

20
15
10
5
0

3

do 10%

pomiędzy

pomiędzy

11% a 20%

21% a 30%

powyżej 30%

Źródło: Opracowanie własne.

Nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia w ramach kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna uznają, że praktyki zawodowe powinny być
w sposób znaczący obecne w trakcie studiów. Pomysł, aby praktyki zawodowe
stanowiły ponad 30% całego programu studiów, poparło aż 18 osób – więcej niż
co czwarty badany. Większą popularnością cieszyła się idea, aby praktyki zawodowe stanowiły od 21% do 30% – pomysł ten poparła prawie 1/3 badanych
(20 osób), jednak najwięcej osób (24, co stanowi 36,9%) uznało, że byłoby
najlepiej, gdyby odsetek praktyk zawodowych wobec całego programu studiów
mieścił się w granicach pomiędzy 11% do 20%. Zaledwie 3 osoby twierdziły,
że praktyki nie powinny stanowić więcej niż 10% programu. Ciekawe informacje otrzymano, korelując uzyskane wyniki ze zmienną stopień/tytuł naukowy.
Szczegółowy rozkład wyników zamieszczony został w tabeli 62.
55
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Tabela 62. Opinie badanych na temat pożądanej proporcji zajęć praktycznych wobec
całości programu według posiadanego przez badanych stopnia/tytułu naukowego (N = 65)
Jaką część zajęć (ile %)
w trakcie studiów powinny stanowić praktyki?

0
4,3

2
0
3

%

6
10

54,5
43,5

2
6

18,2
26,1

20

2

20

4

0
4,6

6
24

28,6
36,9

8
20

Ogółem

%

Liczebność

%

Powyżej
30%
Liczebność

0
1

Liczebność

%

Pomiędzy
Pomiędzy
11% a 20% 21% a 30%
Liczebność

magister
doktor
doktor
habilitowany
profesor
Ogółem

Do 10%
Liczebność

Stopień
naukowy

%

3
6

27,3
26,1

11
23

100
100

40

2

20

10

100

38,1
30,8

7
18

33,3
27,7

21
65

100
100

Źródło: Opracowanie własne.

Najwięcej praktyk zawodowych chcieliby widzieć w programach studiów profesorowie – co trzeci chciałby, aby 1/3 zajęć stanowiły praktyki.
Niższy poziom (liczba praktyk na poziomie od 21% do 30%) najwięcej zwolenników zyskał wśród doktorów habilitowanych, a jeszcze niższy (liczba
praktyk – 11% do 20%) – wśród doktorów. Zauważalna jest więc zależność
pomiędzy stopniem/tytułem naukowym a poparciem dla większej liczby
praktyk w programach studiów. Im wyższy stopień naukowy, tym wyższy
odsetek praktyk wobec całego programu studiów akceptował respondent,
przy czym zauważyć należy, że w miarę wzrostu sugerowanego w kafeterii poziomu praktyk mniejsze było zróżnicowanie odpowiedzi pomiędzy
grupami respondentów legitymujących się różnymi stopniami naukowymi. Bardzo duże zróżnicowanie w odpowiedziach widoczne jest natomiast
w przypadku podziału respondentów ze względu na typ uczelni, w której
pracują. Wyniki przedstawiono w tabeli 63.
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Tabela 63. Opinie badanych na temat pożądanej proporcji zajęć praktycznych wobec
całości programu według typu uczelni reprezentowanej przez badanych (N = 65)

1

3,9

10

25,7

14

53,8

16

41

4

15,4

%

Liczebność

5,1

%

Liczebność

2

%

Liczebność

%

Liczebność

uczelnia
publiczna
uczelnia
niepubliczna

Liczebność

Typ uczelni

Jaką część zajęć (ile %)
w trakcie studiów powinny stanowić praktyki?
Pomiędzy
Pomiędzy
Powyżej
Do 10%
Ogółem
11% a 20% 21% a 30%
30%
%

11

28,2

39

100

7

26,9

26

100

Źródło: Opracowanie własne.

Największe zróżnicowanie widoczne jest przy odpowiedzi wskazującej,
że praktyk zawodowych powinno być od 21% do 30% ogólnej liczby godzin na kierunku. Poparcie dla tego poziomu deklaruje aż 41% osób pracujących na uczelniach publicznych (16 osób na 39 znajdujących się w tej grupie)
i 15,4% osób pracujących na uczelniach niepublicznych (4 na 26 osób).
Zróżnicowanie występuje również w przypadku poziomu wskazującego, że
praktyk zawodowych powinno być od 11% do 20%. Pomysł ten popiera co
czwarty przedstawiciel uczelni publicznej i dwa razy więcej osób pracujących
na uczelniach niepublicznych. Natomiast zarówno w przypadku najwyższego
(powyżej 30%), jak i najniższego (poniżej 10%) poziomu obecności praktyk
w programach studiów nie występują wyraźne różnice pomiędzy nauczycielami akademickimi z uczelni publicznych a tymi z uczelni niepublicznych.
Najniższy poziom wskazał średnio co dwudziesty ankietowany, a poziom najwyższy – nieco więcej niż co czwarty (niewielka przewaga w tym zakresie
nauczycieli z uczelni publicznych).
Zauważone wcześniej tendencje (wskazujące, że nauczycielom kształcącym w zakresie przedmiotów praktycznych brakuje w planach studiów przedmiotów teoretycznych i odwrotnie) znajdują potwierdzenie w kolejnym zestawieniu. Zaprezentowano je w tabeli 64.
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Tabela 64. Opinia badanych na temat pożądanej proporcji zajęć praktycznych
wobec całości programu według typu zajęć prowadzonych przez badanych (N = 58)

1

5,9

4

23,5

0

0

18

0
1

0
1,7

2
24

%

Liczebność

%

Liczebność

%

Liczebność

Liczebność

teoretyczne
teoretyczne
i praktyczne
praktycznych
Ogółem

Liczebność

Typ
prowadzonych
zajęć

Jaką część zajęć (ile %)
w trakcie studiów powinny stanowić praktyki?
Pomiędzy Pomiędzy
Powyżej
Do 10%
Ogółem
11% a 20% 21% a 30%
30%
%

%

4

23,5

8

47,1

17

100

50

10

27,8

8

22,2

36

100

40
41,4

2
16

40
27,6

1
17

20
29,3

5
58

100
100

Źródło: Opracowanie własne.

Okazało się, że najwięcej spośród osób prowadzących zajęcia teoretyczne chciałoby, aby wprowadzono do planów studiów praktyki w takim
wymiarze, aby stanowiły one ponad 30% ogólnego wymiaru godzin przewidzianego w planach studiów. Jest to najwyższe poparcie ze wszystkich
grup, sięgające blisko połowy wskazań przy poparciu na poziomie ok. 20%
w pozostałych grupach. Połowa ankietowanych, którzy prowadzą zajęcia
zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, wskazuje, że odpowiednia liczba
praktyk to poziom pomiędzy 11% a 20%. Pozostali prawie po równo wskazywali dwa kolejne poziomy. Spośród osób, które zadeklarowały, że prowadzą jedynie zajęcia praktyczne, 2 ankietowanych (spośród 5) stwierdziło,
że liczba praktyk na poziomie od 11% do 20% oraz od 21% do 30% jest
wystarczająca, aczkolwiek byłoby dobrze, gdyby było ich powyżej 30%.
Z tabeli 65 obrazującej zestawienie odpowiedzi na pytanie: „Jaką część
zajęć w trakcie studiów powinny stanowić praktyki?” ze zmienną niezależną
związek z mediami wywnioskować można potwierdzenie rysujących się zjawisk. Po raz kolejny okazało się, że osoby związane z mediami widzą mniejszą (od pozostałych osób) potrzebę zwracania uwagi na praktykę, w tym na
dużą liczbę praktyk zawodowych w programach studiów.
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Tabela 65. Opinie badanych na temat pożądanej proporcji zajęć praktycznych
wobec całości programu według deklarowanej przez badanych praktycznej
współpracy z mediami (N = 58)

14
10

58,3
29,4

6
10

25
29,4

%

Liczebność

0
3

%

Liczebność

0
1

%

Liczebność

%

Liczebność

tak
nie

Liczebność

Związek
z mediami

Jaką część zajęć (ile %) w trakcie studiów powinny stanowić praktyki?
Pomiędzy
Pomiędzy
Powyżej
Do 10%
Ogółem
11% a 20% 21% a 30%
30%
%

4
13

16,7
38,2

24
34

100
100

Źródło: Opracowanie własne.

Na podstawie danych przedstawionych w tabeli 65 wnioskować można o istnieniu wyraźnej zależności: osoby związane zawodowo z mediami
i prowadzące jednocześnie zajęcia na dziennikarstwie deklarują poparcie
odwrotnie proporcjonalne do proponowanego coraz to wyższego poziomu
ilości praktyk zawodowych wobec całości programu studiów.

3. Pożądane umiejętności praktyczne
Kolejnym zagadnieniem, które poruszano w badaniach, była próba ustalenia zestawu umiejętności praktycznych, jakie powinien nabyć student podczas studiów na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Wyniki
zaprezentowane zostały na wykresie 10.
Odpowiedzi nie sumują się do 100%, ponieważ każdy ankietowany mógł
wskazać do trzech odpowiedzi w kafeterii, mógł też zaproponować odpowiedź
własną. Okazało się, że spośród wszystkich odpowiedzi najwyższe uznanie
zyskała umiejętność pisania artykułów. Wskazały na nią 63 osoby (ponad 70%
wszystkich respondentów). Na drugim miejscu znalazła się umiejętność zbierania materiałów do publikacji dziennikarskich (51 wskazań – blisko 60%),
zaraz za nią umiejętność występowania publicznego (49 wskazań – niecałe
60%). Na kolejnych miejscach uplasowały się stosowanie narzędzi promocyjnych oraz przygotowywanie grafiki dla potrzeb mediów.
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Wykres 10. Opinie badanych na temat umiejętności praktycznych,
jakie podczas studiów powinni nabyć studenci (N=89) – dane w proc.

Źródło: Opracowanie własne.

Ankietowani wskazywali też na takie umiejętności, jak analizowanie języka mediów, myślenie analityczne, ćwiczenie głosu, wymowy – na specjalizacji radiowej lub telewizyjnej, operowanie kamerą, praca przed mikrofonem,
tworzenie serwisów internetowych, efektywne przeszukiwanie Internetu, biegła znajomość jednego języka obcego, umiejętność mówienia i pisania, zaawansowane edytowanie stron internetowych, zbieranie materiałów oraz ich
fachowe opracowywanie z użyciem nowoczesnego sprzętu.
Biorąc pod uwagę zmienną stopień/tytuł naukowy, można stwierdzić, że nie
występują zasadnicze różnice w odpowiedziach osób deklarujących różne poziomy wykształcenia, natomiast ciekawa sytuacja występuje w ramach poszczególnych grup. Szczegółowy rozkład odpowiedzi zamieszczony został w tabeli 66.
Okazuje się, że badani magistrowie najbardziej cenią sobie umiejętność
pisania artykułów, a zaraz potem wystąpień publicznych. Nieco inaczej jest
wśród doktorów, którzy pisanie artykułów również cenią najwyżej, niemniej
jednak na drugim miejscu stawiają umiejętność zbierania materiałów do publikacji dziennikarskich. Tę umiejętność doceniają też osoby posiadające stopień doktora habilitowanego, dokładając do niej umiejętność wystąpień publicznych, którą uznają za równie ważną. Profesorowie na równym poziomie
(po 28% odpowiedzi) wskazują zarówno na zbieranie materiałów, jak i na
umiejętności pisania artykułów. Najmniejszą popularnością cieszy się umiejętność przygotowywania grafiki dla potrzeb mediów.

kszt_dzien_wykl.indd 97

2010-04-12 09:54:12

98

Rozdział IV. Ocena kształcenia praktycznego

Tabela 66. Opinie badanych na temat pożądanych umiejętności praktycznych,
jakie podczas studiów powinni nabyć studenci, według posiadanego
przez badanych stopnia/tytułu naukowego

Stosowanie narzędzi
promocyjnych (np.
przygotowywanie
mediaplanu)
Liczebność

Liczebność

%

4
8

8,2
11,3

8
10

16,3
14,1

13 26,5
15 21,1

49
71

100
100

27,8

4

11,1

6

16,7

8

36

100

27,9
x

6
22

9,8
x

8
32

13,1
x

13 21,3
49
x

15
21

30,6
29,6

22,2

10

27,9
x

17
63

18,4
23,9

Liczebność

%

%

Wystąpienia
publiczne

Przygotowywanie
grafiki dla potrzeb
mediów

%

Pisanie artykułów

Liczebność

magister
9
doktor
17
doktor
8
habilitowany
profesor
17
Ogółem
51

%

Liczebność

Liczebność

Stopień
naukowy

Zbieranie materiałów
do publikacji
dziennikarskich

Odpowiedź na pytanie: Jakie praktyczne umiejętności, zdaniem
Pan(i), student powinien nabyć w trakcie studiów dziennikarstwa
i komunikacji społecznej?

%

22,2

Ogółem

61 100
217 x

Źródło: Opracowanie własne.

Interesujących informacji dostarcza skorelowanie odpowiedzi na pytanie
dotyczące pożądanych umiejętności ze zmienną typ uczelni. Ich szczegółowy
rozkład zamieszczono w tabeli 67.
Na podstawie analizy danych otrzymanych w wyniku tej korelacji okazało się, że nauczyciele akademiccy pracujący w uczelniach niepublicznych
bardziej cenią umiejętności, które określić można by „tradycyjnymi” umiejętnościami dziennikarskimi. Odpowiedź mówiącą, że student dziennikarstwa
powinien nabywać umiejętność zbierania materiałów do publikacji dziennikarskich, wskazało 27% nauczycieli pracujących w uczelniach niepublicznych i 21,7% w publicznych. Podobną przewagę zauważyć można w przypadku pisania artykułów. Na tę umiejętność wskazał co trzeci ankietowany
z uczelni niepublicznej i co czwarty z uczelni publicznej.
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Tabela 67. Opinie badanych na temat pożądanych umiejętności praktycznych,
jakie podczas studiów powinni nabyć studenci, według typu uczelni reprezentowanej
przez badanych

Liczebność

%

31 21,7 37 25,9

20

14

22

15,4

33

23

20 27,1 26 35,1

2

2,7

10

13,5

16 21,6

Liczebność

%

Ogółem

Liczebność

Stosowanie narzędzi
promocyjnych (np.
przygotowywanie
mediaplanu)
Liczebność

uczelnia
publiczna
uczelnia
niepubliczna

Wystąpienia publiczne

Przygotowywanie
grafiki dla potrzeb
mediów
Liczebność

%

%

Pisanie artykułów

%

Liczebność

Typ uczelni

Zbieranie materiałów
do publikacji
dziennikarskich

Odpowiedź na pytanie: Jakie praktyczne umiejętności, zdaniem Pan(i),
student powinien nabyć w trakcie studiów dziennikarstwa
i komunikacji społecznej?

143 100
74

%

100

Źródło: Opracowanie własne.

Odpowiedzi sugerujące, że student powinien w trakcie studiów nabyć umiejętności stosowania narzędzi promocyjnych oraz wystąpień publicznych, wskazywane były przez podobny odsetek nauczycieli różnych typów szkół. Pierwszą wskazało 13,5% ankietowanych pracujących na uczelniach niepublicznych
i 15,4% – na publicznych, drugą – odpowiednio: 21,6% i 23,1% respondentów.
Kolejną zmienną, z którą skorelowano uzyskane odpowiedzi, był typ prowadzonych zajęć. Wyniki przedstawione zostały w tabeli 68.
Okazuje się, że zbieranie materiałów do publikacji dziennikarskich to
umiejętność ceniona i wskazywana na podobnym poziomie (co czwarta odpowiedź) przez nauczycieli prowadzących zajęcia teoretyczne i teoretyczno-praktyczne. Najmniej cenią zbieranie materiałów ci ankietowani, którzy prowadzą zajęcia praktyczne.
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Tabela 68. Opinie badanych na temat pożądanych umiejętności praktycznych,
jakie podczas studiów powinni nabyć studenci, według typu zajęć prowadzonych
przez badanych

Stosowanie narzędzi
promocyjnych (np.
przygotowywanie
mediaplanu)
Liczebność

9,5

10

15,9

15 23,8

teoretyczne
26 24,5 30 28,3 10
i praktyczne

9,4

16

15,1

24 22,6 106 100

praktyczne

12,1

6

18,2

7

27

5

15,2 11 33,3

4

%

21,2

Ogółem

Liczebność

15 23,8 17

Liczebność

Liczebność

%

%

Wystąpienia
publiczne

Przygotowywanie
grafiki dla potrzeb
mediów
6

teoretyczne

Pisanie artykułów

%

Liczebność

%

Typ prowadzonych zajęć

Liczebność

Zbieranie materiałów
do publikacji
dziennikarskich

Odpowiedź na pytanie: Jakie praktyczne umiejętności, zdaniem
Pan(i), student powinien nabyć w trakcie studiów dziennikarstwa
i komunikacji społecznej?

%

63

100

33

100

Źródło: Opracowanie własne.

Mając na uwadze, że do zajęć praktycznych na dziennikarstwie należą
przecież przedmioty, w ramach których studenci powinni uczyć się zbierać,
selekcjonować i wykorzystywać materiały oraz prawidłowo dobierać i eksploatować źródła, otrzymany wynik można uznać za zaskakujący. Można przypuszczać, że praktycy, wskazując tę odpowiedź, uznali, że podczas studiów
nie można się nauczyć zbierania materiałów, a umiejętność tę nabyć można
jedynie „w życiu zawodowym”, tzn. już w trakcie praktyki dziennikarskiej.
Kolejna umiejętność – pisanie artykułów – ceniona jest przez wszystkie grupy
respondentów na podobnym poziomie, choć można uznać, że praktycy cenią
ją nieco bardziej niż pozostali. Podobnie rzecz się ma z przygotowywaniem
grafiki na potrzeby mediów. Nieco częściej wskazywały tę odpowiedź osoby
prowadzące zajęcia praktyczne – 12,1% – w stosunku do badanych prowadzących przedmioty teoretyczne (9,5%) i teoretyczno-praktyczne (9,4%).
Nauczyciele prowadzący zajęcia praktyczne nieco bardziej od pozostałych
grup cenią też umiejętność stosowania narzędzi promocyjnych. W przypadku
umiejętności wystąpień publicznych sytuacja jast odwrotna – odpowiedź ta
nieco częściej wskazywana była przez osoby prowadzące przedmioty teoretyczne oraz teoretyczno-praktyczne.
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Ostatnią zmienną wziętą pod uwagę w analizie odpowiedzi na pytanie
o pożądane umiejętności, które student powinien nabyć w trakcie studiów, jest
związek badanych z mediami. Wyniki zaprezentowane zostały w tabeli 69.
Tabela 69. Opinie badanych na temat pożądanych umiejętności praktycznych, jakie
podczas studiów powinni nabyć studenci, według deklarowanej przez badanych
praktycznej współpracy z mediami

16 18,6 26 30,2 10
30 25,9 32 27,6 10

%

11,6
8,6

16
16

18,6
13,8

Wystąpienia
publiczne
%

Ogółem

Liczebność

%

Liczebność

Stosowanie narzędzi
promocyjnych (np.
przygotowywanie
mediaplanu)

Przygotowywanie
grafiki dla potrzeb
mediów
Liczebność

Pisanie artykułów
%

Liczebność

tak
nie

%

Liczebność

Liczebność

Związek
z mediami

Zbieranie materiałów
do publikacji
dziennikarskich

Odpowiedź na pytanie: Jakie praktyczne umiejętności, zdaniem
Pan(i), student powinien nabyć w trakcie studiów dziennikarstwa
i komunikacji społecznej?

18 21
86
28 24,1 116

%
100
100

Źródło: Opracowanie własne.

Wziąwszy pod uwagę tę zmienną, w przypadku każdej z umiejętności można mówić o różnicach pojawiających się pomiędzy odpowiedziami osób związanych z mediami a tych, którzy z mediami związani nie są. Umiejętność zbierania
materiałów do publikacji dziennikarskich ceniona jest bardziej przez osoby niezwiązane zawodowo z mediami – 25,9% w stosunku do 18,6% osób związanych
z mediami. Pisanie artykułów jako umiejętność pożądaną, którą należy nabyć
w trakcie studiów, wskazało 30,2% osób związanych z mediami i 27,6% niezwiązanych, natomiast przygotowywanie grafiki dla potrzeb mediów odpowiednio:
11,6% i 8,6% ankietowanych, stosowanie narzędzi promocyjnych: 18,6% i 13,8%
respondentów, a umiejętności wystąpień publicznych: 20,9% i 21,1%.
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4. Ocena efektywności poszczególnych form zajęć
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna to kierunek, na którym występuje dość szerokie spektrum form zajęć umożliwiających realizację treści akademickich oraz praktyczną naukę warsztatu dziennikarskiego. Zaplanowanie
i ustalenie odpowiednich proporcji to często klucz do zwiększenia efektywności kształcenia. Badanych nauczycieli zapytano, którą z praktycznych form
zajęć uważają za najefektywniejszą z punktu widzenia kształcenia zawodowego na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna.
Wykres 11. Opinie badanych na temat efektywności form zajęć praktycznych
28

30

Odsetek wskazań

25

23

20
15

10

10

10
5
0

ćwiczenia

warsztat

laboratorium

projekt

Źródło: Opracowanie własne.

Jak wynika z danych zaprezentowanych na wykresie 11, spośród 71 respondentów, którzy zdecydowali się odpowiedzieć na to pytanie, 28 (39,4%)
uznało, że najefektywniejszą formą zajęć praktycznych jest warsztat, a niewiele mniej (23 osoby – 32,4%) stwierdziło, że ćwiczenia. Na dalszych miejscach, dużo rzadziej wskazywane, znalazły się laboratorium i projekt (odpowiedzi te wybrało po 10 respondentów – 14,1%).
Przy zastosowaniu podziału odpowiedzi ze względu na stopień/tytuł naukowy otrzymano interesujące rezultaty. Rozkład odpowiedzi zamieszczono
w tabeli 70.
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Tabela 70. Opinie badanych na temat efektywności form zajęć praktycznych
według posiadanego przez badanych stopnia/tytułu naukowego (N = 71)

3
5

31,6
23,8

9
8

47,4
38,1

4

40

0

8
23

38,1
32,4

11
28

%

Liczebność

%

Liczebność

%

Liczebność

Liczebność

magister
doktor
doktor
habilitowany
profesor
Ogółem

Liczebność

Stopień
naukowy

Odpowiedź na pytanie: Którą z praktycznych form zajęć uważa
Pan(i) za najefektywniejszą?
Ćwiczenia Warsztat Laboratorium
Projekt
Ogółem
%

%

2
2

10,5
9,5

2
6

10,5
28,6

19
21

100
100

0

4

40

2

20

10

100

52,4
39,4

2
10

9,5
14,1

0
10

0
14,1

21
71

100
100

Źródło: Opracowanie własne.

Okazuje się, że warsztat jest najbardziej ceniony przez profesorów oraz
magistrów. Wśród tych ostatnich popularnością cieszą się jeszcze ćwiczenia
(31,6%), natomiast rzadziej wskazują oni na laboratorium i projekt (co dziesiąty respondent wybrał te możliwości) jako na formę efektywną. Inaczej wygląda sytuacja wśród grupy doktorów. Co prawda również najbardziej cenią
oni warsztat, jednak na drugim miejscu wskazywali projekt (28,6%), a ćwiczenia dopiero na kolejnej pozycji (23,8%). Wśród doktorów habilitowanych
4 wskazało na ćwiczenia, 4 na laboratorium, a 2 na projekt – grupa ta nie
ma więc wyraźnego faworyta, jeśli chodzi o najefektywniejszą formę zajęć
praktycznych. Co innego profesorowie, spośród których połowa wskazała na
warsztat, a co czwarty – na ćwiczenia. Dwóch badanych profesorów uznało,
że najefektywniejszą formą jest laboratorium, natomiast projekt zupełnie nie
zyskał sympatii tej grupy badanych.
Skorelowanie odpowiedzi na pytanie o efektywność form zajęć ze zmienną niezależną typ uczelni pozwoliło ujawnić różnice pojawiające się w odpowiedziach pomiędzy przedstawicielami różnych typów uczelni.
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Tabela 71. Opinie badanych na temat efektywności form zajęć praktycznych
według typu uczelni reprezentowanej przez badanych (N = 71)

13

43,3

13

31,7

15

50

8

19,5

2

6,7

%

Liczebność

24,4

%

Liczebność

10

%

Liczebność

uczelnia
publiczna
uczelnia
niepubliczna

%

Liczebność

Typ uczelni

Liczebność

Odpowiedź na pytanie: Którą z praktycznych form zajęć uważa
Pan(i) za najefektywniejszą?
Ćwiczenia
Warsztat Laboratorium
Projekt
Ogółem
%

10

24,4

41

100

0

0

30

100

Źródło: Opracowanie własne.

Okazuje się, że nauczyciele pracujący na uczelniach niepublicznych dużo
bardziej od swoich kolegów z uczelni publicznych cenią ćwiczenia – za narzędzie efektywniejsze od innych uznało je 43,3% respondentów pracujących na
uczelniach niepublicznych, w stosunku do 24,4% pracujących na uczelniach
publicznych. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku warsztatu. Za efektywną formę zajęć uważa go połowa nauczycieli akademickich prowadzących
zajęcia na uczelniach niepublicznych, a nieco ponad 30% – publicznych.
Odwrotna sytuacja występuje w przypadku laboratorium. Za nadrzędne pod
względem efektywności uznał je co piąty respondent reprezentujący uczelnie
publiczne i jedynie niecałe 7% – uczelnie niepubliczne. Jeszcze większa różnica
występuje w przypadku projektu. Wskazał na tę formę co czwarty ankietowany
pracujący na uczelni publicznej, natomiast spośród pracowników uczelni niepublicznych nikt nie uznał projektu za efektywną formę zajęć.
W przypadku zastosowania zmiennej typ prowadzonych zajęć możliwe
było odkrycie kolejnych różnic pomiędzy stanowiskiem reprezentowanym
przez osoby prowadzące zajęcia teoretyczne a tym, które reprezentują osoby
prowadzące zajęcia praktyczne. Otrzymane wyniki zaprezentowano w tabeli 72.
Wśród osób prowadzących zajęcia teoretyczne największym uznaniem
cieszą się ćwiczenia – zostały one wskazane przez 76,5% ankietowanych. Pozostali nauczyciele kształcący w zakresie przedmiotów teoretycznych wskazywali na projekt. Nikt z tej grupy nie wybrał warsztatu ani laboratorium.
Ćwiczenia jako najefektywniejsza forma zajęć wskazywane były jeszcze
przez co trzeciego nauczyciela prowadzącego zajęcia praktyczne i co szóstego prowadzącego zajęcia teoretyczno-praktyczne. Warsztat był najczęściej
(63,6%) wskazywany przez praktyków oraz prowadzących zajęcia teoretyczno-praktyczne (47,4%). Co piąty respondent wskazywał też, że najefektywniejszą formą zajęć praktycznych są laboratoria, a co szósty, że projekt.
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Odpowiedź na pytanie: Którą z praktycznych form zajęć uważa
Pan(i) za najefektywniejszą?
Ogółem

%

%

%

%

Liczebność

Projekt
Liczebność

Laboratorium
Liczebność

Warsztat
Liczebność

Ćwiczenia
Liczebność

Typ prowadzonych
zajęć

Tabela 72. Opinie badanych na temat efektywności form zajęć praktycznych według
typu przedmiotów prowadzonych przez badanych (N = 66)

%

teoretyczne

13

76,5

0

0

0

0

4

23,5

17

100

teoretyczne
i praktyczne

6

15,8

18

47,4

8

21

6

15,8

38

100

praktyczne

4

36,4

7

63,6

0

0

0

0

11

100

Źródło: Opracowanie własne.

W przypadku dokonania podziału respondentów na osoby zawodowo związane i niezwiązane z mediami okazało się, że i w tym obszarze istnieją dające
się określić różnice. Rozkład wyników zaprezentowany został w tabeli 73.
Tabela 73. Opinie badanych na temat efektywności form zajęć praktycznych
według deklarowanej przez badanych praktycznej współpracy z mediami (N = 66)

10
15

38,5
37,5

2
6

7,7
15

%

Liczebność

46,1
27,5

%

Liczebność

12
11

%

Liczebność

%

Liczebność

tak
nie

Liczebność

Związek
z mediami

Odpowiedź na pytanie: Którą z praktycznych form zajęć uważa
Pan(i) za najefektywniejszą?
Ćwiczenia
Warsztat Laboratorium
Projekt
Ogółem
%

2
8

7,7
20

26
40

100
100

Źródło: Opracowanie własne.

Respondenci, którzy oprócz prowadzenia zajęć na uczelni są jeszcze związani zawodowo z mediami za najefektywniejsze formy zajęć praktycznych
uznali ćwiczenia (46,1%) oraz warsztat (38,5%). Dużo niższy poziom wskazań
uzyskały laboratorium oraz projekt. Te dwie formy są również najmniej cenione przez nauczycieli akademickich niezwiązanych z mediami, niemniej
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jednak wybierali oni te formy częściej. Tym samym mniejsze musiały być
wskazania w przypadku ćwiczeń (27,5%) oraz warsztatu (37,5%).

5. Kształcenie praktyczne poza uczelnią
Istotną częścią realizowanego badania było pytanie mające na celu ustalenie opinii środowiska nauczycieli akademickich pracujących na kierunku
dziennikarstwo i komunikacja społeczna w sprawie potrzeby przeprowadzania części zajęć w „środowisku naturalnym”. Pod pojęciem tym należy w tym
przypadku rozumieć instytucje o medialnym i pozamedialnym charakterze,
w których studenci mają możliwość nabywania praktycznych umiejętności
określonych w sylwetce absolwenta kierunku dziennikarstwo i komunikacja
społeczna. Taka forma zajęć stanowi połączenie typowego kształcenia akademickiego z praktykami zawodowymi. Jest to tym samym nie tylko przydatny
element edukacji, ale również forma nauczania zawodu atrakcyjna z punktu
widzenia studentów. Respondentów zapytano o to, czy jest potrzeba, aby zajęcia odbywały się w poszczególnych miejscach (odpowiedzi zasugerowano
w kafeterii), ale też poproszono ich o samodzielne wskazanie miejsc, w których mogłyby zostać one realizowane. Na wykresie 12 zaprezentowane zostały wyniki wskazań „tak” dla poszczególnych miejsc.
Wykres 12. Opinie badanych dotyczące oceny przydatności realizacji części zajęć
w „środowisku naturalnym”
100
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40
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0
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97

88,3

54,5

studio
telewizyjne

redakcja
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agencja PR

45,5

agencja
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Źródło: Opracowanie własne.

Zauważyć można, że największe poparcie uzyskał pomysł przeprowadzania części zajęć w redakcji radiowej (97%). Niewiele mniej osób wybrało
redakcję prasową (88,3%) oraz studio telewizyjne (84,0%). Najmniej osób
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wskazało na potrzebę przeprowadzania zajęć w agencji reklamowej (45,5%)
i agencji public relations (54,5%). Spośród innych miejsc wskazywanych
przez respondentów najczęściej pojawiały się: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, laboratoria mediów, portale internetowe, w tym portale informacyjne
oraz portale studenckie. Ciekawych wniosków dostarcza analiza otrzymanych
wyników przy skorelowaniu ich ze zmienną stopień/tytuł naukowy. Szczegółowy ich rozkład zamieszczony został w tabeli 74.
Tabela 74. Opinie badanych na temat przydatności realizacji części zajęć
w „naturalnym środowisku” według posiadanego stopnia/tytułu naukowego (N = 69)

13
16

18,8
23,2

19
19

27,5
27,5

8

11,6

8

21
58

30,4
84

21
67

%

Liczebność

%
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Liczebność

Liczebność

magister
doktor
doktor
habilitowany
profesor
Ogółem

Liczebność

Stopień
naukowy

Czy uważa Pan(i), że część zajęć powinna odbywać się
w studiu TV, redakcji radiowej, redakcji prasowej, agencji PR,
agencji reklamowej?
W studiu
W redakcji W redakcji W agencji W agencji
TV
radiowej
prasowej
PR
reklamowej
%

%

17
17

24,6
24,6

8
10

12,1
15,2

8
8

12,1
12,1

11,6

8

11,6

4

6,1

4

6,1

30,4
97

19
61

27,5
88,3

14
36

21,2
54,5

10
30

15,2
45,5

Źródło: Opracowanie własne.

Na potrzebę organizowania przynajmniej części zajęć w studiu telewizyjnym wskazali wszyscy pytani profesorowie oraz 8 na 12 doktorów habilitowanych, a także 16 na 21 doktorów i 13 na 19 magistrów. Dużym poparciem
cieszył się pomysł organizacji części zajęć w redakcji radiowej – zgodzili się
z nim wszyscy magistrowie oraz profesorowie, ale też 19 na 21 doktorów
i 3/4 doktorów habilitowanych. Ideę przeprowadzenia części zajęć w redakcji
prasowej poparło 3/4 doktorów habilitowanych, 19 na 21 pytanych profesorów,
ale też 17 na 19 magistrów oraz 17 na 21 doktorów. Potrzeba organizacji części
zajęć w agencji PR czy reklamowej cieszy się mniejszym powodzeniem, niemniej jednak warto zaznaczyć, że najczęściej wybierali ją profesorowie. Biorąc
pod uwagę podział respondentów ze względu na typ uczelni, w której pracują,
uzyskane wyniki przedstawiono w tabeli 75.
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Tabela 75. Opinie badanych na temat przydatności realizacji części zajęć w „naturalnym
środowisku” według typu uczelni reprezentowanej przez badanych (N = 66)

25

36,2

37

53,6

30

43,5

35

50,7

26

37,7

%

Liczebność

47,8

%

Liczebność

33

%

Liczebność

%

Liczebność

uczelnia
publiczna
uczelnia
niepubliczna

Liczebność

Typ uczelni

Czy uważa Pan(i), że część zajęć powinna odbywać się
w studiu TV, redakcji radiowej, redakcji prasowej, agencji PR,
agencji reklamowej?
W studiu W redakcji W redakcji W agencji W agencji
TV
radiowej
prasowej
PR
reklamowej
%

22

33,3

18

27,3

14

21,2

12

18,2

Źródło: Opracowanie własne.

Potrzeby organizacji części zajęć w studiu telewizyjnym poparło 58 osób
(33 reprezentantów uczelni publicznych, 25 – niepublicznych), w redakcji radiowej – 67 osób (37 – z uczelni publicznych, 30 – niepublicznych) oraz w redakcji prasowej – 61 osób (35 – z uczelni publicznych, 26 – niepublicznych).
Kolejną zmienną zastosowaną w analizie wyników uzyskanych na to pytanie
był typ zajęć prowadzonych przez ankietowanych. Odpowiedzi na to samo
pytanie z jednoczesnym zaznaczeniem typu prowadzonych zajęć udzieliło
łącznie 66 osób. Rozkład wyników zamieszczono w tabeli 76.
Spośród wszystkich, którzy udzielili odpowiedzi na to pytanie, 55 osób
(83,3%) uznało, że część zajęć praktycznych powinna się odbyć w studiu telewizyjnym. Stwierdziło tak 4 na 17 nauczycieli prowadzących zajęcia teoretyczne, 9 na 11 prowadzących zajęcia praktyczne i 32 na 38 prowadzących
zajęcia teoretyczno-praktyczne. Zdecydowanie większe poparcie zyskał pomysł, aby część zajęć odbywała się w redakcji radiowej. Poparły go wszystkie
osoby prowadzące zajęcia praktyczne i teoretyczno-praktyczne oraz 15 na 17
osób prowadzących zajęcia teoretyczne. Zwolenników ma też pomysł przeprowadzenia części zajęć w redakcjach prasowych. Podobnie jak w poprzednim przypadku zyskał on poparcie wszystkich osób prowadzących zajęcia
praktyczne oraz 34 na 38 osób prowadzących zajęcia teoretyczno-praktyczne
i 13 na 17 uczących przedmiotów teoretycznych.
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Tabela 76. Opinie badanych na temat przydatności realizacji części zajęć w „naturalnym
środowisku” według typu zajęć prowadzonych przez badanych (N = 66)

%

teoretyczne

4

21,2

15

22,7

13

19,7

10

15,2

8

12,1

teoretyczne
i praktyczne

32

48,5

38

57,6

34

51,5

22

33,3

18

27,3

praktyczne

9

13,6

11

16,7

11

16,7

4

6,1

4

6,1

Źródło: Opracowanie własne.

Ostatnią ze zmiennych zastosowanych w analizie odpowiedzi na to pytanie był zawodowy związek respondentów z mediami. Związek taki zadeklarowało 26 ankietowanych. Łącznie 66 na 87 osób ustosunkowało się do tego
pytania w sposób umożliwiający dalszą analizę.
Tabela 77. Opinie badanych na temat przydatności realizacji części zajęć
w „naturalnym środowisku” według deklarowanej przez badanych praktycznej
współpracy z mediami (N = 66)
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Czy uważa Pan(i), że część zajęć powinna odbywać się
w studiu TV, redakcji radiowej, redakcji prasowej, agencji PR,
agencji reklamowej?
W studiu
W redakcji W redakcji W agencji
W agencji
TV
radiowej
prasowej
PR
reklamowej
%

12
24

18,2
36,4

10
20

15,2
30,3

Źródło: Opracowanie własne.
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Spośród ankietowanych związanych zawodowo z mediami 24 osoby uznały potrzebę przeprowadzenia części zajęć w studiu telewizyjnym, 26 osób –
w redakcji radiowej, 22 osoby – w redakcji prasowej, a dużo mniej w agencji
PR (12 osób) i w agencji reklamowej (10 osób).
Wśród osób nieposiadających zawodowego związku z mediami 31 osób
uznało, że potrzebne są zajęcia w studiu TV, 38 osób – w studiu radiowym,
36 osób – w studiu telewizyjnym, a 24 osoby – w agencji PR i 20 w agencji
reklamowej.
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ROZDZIAŁ V
OCENA PRZYDATNOŚCI ZAWODOWEJ
STUDIÓW DZIENNIKARSKICH

1. Opinie na temat motywacji wyboru kierunku studiów
Z punktu widzenia celu podjętych badań istotne są opinie wykładowców
mających bezpośredni kontakt z młodzieżą odnośnie do motywacji podejmowania przez nią studiów na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Pytając o opinie w tej kwestii, założono, iż być może uda się wyróżnić
„okiem wykładowcy” kilka typów studentów, co będzie można wykorzystać
w planowaniu efektywniejszych rozwiązań dydaktycznych.
Największy odsetek badanych uważa, iż studenci wybierają dziennikarstwo i komunikację społeczną, bo to „modny kierunek studiów”. Tego zdania
jest 6 na 10 badanych (63,6%). Mniej niż połowa przedstawicieli kadry jest
przekonana, iż osoby studiujące chcą wykonywać zawód dziennikarza – tę
odpowiedź zaznaczyło 47% badanych. Nieco ponad 1/3 respondentów uważa,
iż studenci chcą pracować w mediach, ale nie jako dziennikarze (36,4%). Taki
sam jest odsetek badanych – 31,8% – którzy uważają, iż studenci nie chcą pracować w mediach, ale nie mają lepszego pomysłu na studia, oraz przeciwnie
– badanych, którzy sądzą, iż ich studenci są pasjonatami dziennikarstwa i to
było powodem wyboru kierunku. Niemal o czwarty badany (24,2%) jest zdania, iż studiujący dziennikarstwo i komunikację społeczną robią to, gdyż chcą
pracować w branży public relations. Tyle samo, iż do wyboru kierunku skłoniło
studentów przekonanie, iż jest to „łatwy kierunek studiów”. 12,1% odpowiedzi
zakłada, iż motywacją studentów jest cel w postaci pracy w agencji reklamowej. Mniej więcej co dziesiąty badany sądzi, iż dziennikarstwo i komunikacja
społeczna jest wyborem wymuszonym przez nieprzyjęcie na inny kierunek studiów. 9,1% wykładowców twierdzi, że studia na tym kierunku dają nadzieję na
efektywne zaplanowanie kariery zawodowej – być może ze względu na potencjalną wszechstronność wykształcenia oraz dynamiczny rozwój branży medialnej i promocyjnej. Szczegółowy rozkład opinii prezentuje tabela 78.
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Tabela 78. Opinie badanych na temat motywacji studentów
do studiowania kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna (N = 66)
Dlaczego według Pana(i) studenci studiują dziennikarstwo
i komunikację społeczną?
to modny kierunek studiów
chcą być dziennikarzami
chcą pracować w mediach, ale nie jako dziennikarze
nie chcą pracować w mediach, ale nie mają innego
pomysłu na studia
pasjonują się dziennikarstwem
chcą pracować jako specjaliści od PR
to łatwy kierunek studiów
chcą pracować w agencji reklamowej
nie dostali się na inne studia
liczą na skuteczne zaplanowanie kariery zawodowej

Liczebność

%

42
31
24

63,6
47
36,4

21

31,8

21
16
16
8
7
6

31,8
24,2
24,2
12,1
10,6
9,1

Wyniki nie sumują się do 100%, gdyż możliwe było udzielenie kilku odpowiedzi.
Źródło: Opracowanie własne.

Warto zaznaczyć, iż 95,4% wszystkich ankietowanych (83 na 87 osób)
uważa, że poza wymienionymi powodami podejmowania studiów na dziennikarstwie i komunikacji społecznej istnieją jeszcze inne motywacje, natomiast
nie podają własnej propozycji. Pojawiły się w znikomej liczbie oceny, iż studenci często otwarcie mówią, iż nie chcą być dziennikarzami, trudno więc
ocenić ich motywacje oraz stwierdzenia, iż wszystkie wymienione czynniki
determinują wybór tego kierunku studiów. Tym samym wszyscy ankietowani
odpowiedzieli, że trzeba brać pod uwagę inne niż wymienione powody.
Ciekawe wydają się różnice, jakie występują w opiniach badanych wykładowców w zależności od stopnia naukowego. Analizując odpowiedź na
pytanie o motywacje studentów, która padała ze strony największej części
badanych, czyli stwierdzenie, iż dziennikarstwo i komunikacja społeczna
przyciąga studentów, ponieważ jest to kierunek modny – można stwierdzić,
iż tego zdania jest aż 3/4 doktorów habilitowanych i aż 77,8% profesorów.
Magistrowie i doktorzy uważają tak znacznie rzadziej – w 57,9% oraz 52,4%
przypadków, można więc powiedzieć, iż czynnik ten jest istotny z punktu
widzenia samodzielnych pracowników nauki.
Drugą najczęściej padającą odpowiedzią była ta, iż studenci „chcą być
dziennikarzami”. Tego zdania znów jest aż 3/4 doktorów habilitowanych, jednak wśród pozostałych grup badanych przekonanie to jest wyrażane przez
mniejszość (42,1% – magistrowie; 42,9% – doktorzy; 44,4% – profesorowie).
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Jeśli chodzi o odpowiedź, iż studenci „chcą pracować w mediach, ale nie chcą
być dziennikarzami”, oceny są zróżnicowane. Uważa tak około połowy magistrów (52,6%) oraz doktorów habilitowanych (dokładnie 50%). Dwa razy
rzadziej przekonani są o tym doktorzy (28,6%), zaś wśród profesorów opinię
tę podziela jedynie 22,2% respondentów.
Jak wspomniano wcześniej, blisko 1/3 badanych uznała, iż studenci dziennikarstwa i komunikacji społecznej nie chcą pracować w mediach, ale nie mają
innego pomysłu na studia. Z tą opinią zgadza się prawie połowa magistrów
(47,4%), nieco mniej doktorów (38,1%) i jedynie 2 na 10 profesorów (22,2%),
natomiast spośród doktorów habilitowanych nikt nie zaznaczył tej odpowiedzi.
Respondenci przekonani o pasji dziennikarskiej swoich studentów (również blisko 1/3 badanych) występują w podobnych proporcjach we wszystkich czterech grupach nauczycieli akademickich – od 25 do 38,1%.
Żaden doktor habilitowany nie uważa, iż studenci chcą pracować jako
specjaliści ds. public relations, podziela tę ocenę jedynie co dziesiąty magister (10,5%), 28,6% doktorów i aż 44,4% profesorów. Żaden z profesorów
nie uważa, że studia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna są
studiami łatwymi – stąd zainteresowanie studentów tym kierunkiem. Przekonanych jest o tym 1/4 doktorów habilitowanych (25%), 31,6% respondentów
ze stopniem magistra oraz 38,1% doktorów. Wynika z tego, iż samodzielni pracownicy naukowi stosunkowo najrzadziej skłonni są przypisywać wybór kierunku studiów lenistwu i brakowi ambicji studentów. Podobnie profesorowie
w żadnym stopniu nie podzielają opinii, iż studenci dziennikarstwa i komunikacji społecznej znaleźli się na tym kierunku z powodu odrzucenia ich kandydatur na innym kierunku studiów. Nieco mniej optymistycznie podchodzą
do tej kwestii magistrowie, spośród których co dziesiąty sądzi, iż odrzucenie
podania na innym kierunku skłoniło studentów do wyboru dziennikarstwa
i komunikacji społecznej. Tego zdania jest również 14,3% doktorów i aż 25%
doktorów habilitowanych. Przekonanie o pracy w agencji reklamowej jako
celu studiowania dziennikarstwa i komunikacji społeczne podzielane jest
również najczęściej przez doktorów habilitowanych (25%), następnie doktorów (19%) oraz profesorów (11,1%). Nie uważa tak żaden magister.
Możliwość skutecznego zaplanowania kariery zawodowej jako motywację
do studiowania omawianego kierunku postrzega co dziesiąty profesor (11,1%)
oraz co piąty magister (21,1%). Tego zdania nie podzielają w minimalnym
choćby stopniu wykładowcy z tytułem doktora i doktora habilitowanego.
W celu porównania ze sobą opinii nauczycieli akademickich różnych
stopni co do motywacji studentów sporządzono tabelę 79.
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Tabela 79. Opinie badanych na temat motywacji studentów do podejmowania
studiów na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna według posiadanego
stopnia/tytułu naukowego (N = 66)
Dlaczego według Pana(i) studenci studiują
dziennikarstwo i komunikację społeczną?
Liczebność
%
Liczebność
to modny kierunek studiów
%
Liczebność
chcą pracować w mediach,
ale nie jako dziennikarze
%
Liczebność
liczą na skuteczne zaplanowanie
kariery zawodowej
%
Liczebność
chcą pracować
jako specjaliści od PR
%
nie chcą pracować w mediach, ale Liczebność
nie mają innego pomysłu na studia
%
Liczebność
chcą pracować w agencji
reklamowej
%
Liczebność
to łatwy kierunek studiów
%
Liczebność
nie dostali się na inne studia
%
Liczebność
pasjonują się dziennikarstwem
%

chcą być dziennikarzami

Tytuł lub stopień naukowy
Mgr
Dr
Dr hab. Prof.
8
9
6
8
42,1 42,9
75
44,4
11
11
6
14
57,9 52,4
75
77,8
10
6
4
4
52,6 28,6
50,0
22,2
4
0
0
2
21,1
0
0
11,1
2
6
0
8
10,5 28,6
0
44,4
9
8
0
4
47,4 38,1
0
22,2
0
4
2
2
0
19
25
11,1
6
8
2
0
31,6 38,1
25
0
2
3
2
0
10,5 14,3
25
0
5
8
2
6
26,3 38,1
25
33,3

Wyniki nie sumują się do 100%, gdyż możliwe było udzielenie kilku odpowiedzi.
Źródło: Opracowanie własne.

Trudno stwierdzić, które opinie zgłaszane przez respondentów mogą być
bliższe prawdy. Z jednej strony – wartościowe wydaje się branie pod uwagę
głównie opinii doświadczonych dydaktyków – którzy z reguły mają już tytuł doktora habilitowanego lub profesora. Mają oni za sobą lata kształcenia
kolejnych pokoleń studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej, stąd
mogą trafniej oceniać obecną sytuację w porównaniu w doświadczeniami
z lat ubiegłych. Z drugiej strony – młodsi stażem dydaktycznym nauczyciele
akademiccy częściej prowadzą interakcyjne formy zajęć ze studentami – ćwiczenia i konwersatoria – charakterystyczne dla przedmiotów praktycznych.
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2. Przydatność zawodowa programów studiów
Jednym z podstawowych celów edukacji akademickiej w zakresie wszystkich kierunków studiów jest przygotowanie przyszłych absolwentów do wejścia na rynek pracy z określoną wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami
określonymi w standardach kształcenia narzuconych wszystkim uczelniom
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Twórcy wspomnianych
standardów założyli, iż określone przez nich treści efektywnie przygotują studentów do przyszłej pracy zawodowej.
W niniejszej części opracowania dotyczącej determinant jakości kształcenia
wykazano, iż zdecydowana większość badanych wykładowców uznaje, iż program kształcenia ma istotny wpływ na jakość nauczania na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Ponadto, przedstawiono wyniki ocen przedstawicieli kadry naukowo-dydaktycznej dotyczących przydatności poszczególnych
treści kształcenia wymaganych standardami do pracy zawodowej absolwentów
kierunku. Nie określano przy tym, o jakiego rodzaju zawody chodzi.
Zakładając – na podstawie analizy standardów ministerialnych oraz specjalności kształcenia oferowanych na badanych uczelniach – że podstawowymi
zawodami, do których wykonywania przygotować powinny studia z zakresu
dziennikarstwa i komunikacji społecznej są: dziennikarz, rzecznik prasowy,
specjalista ds. public relations, specjalista ds. reklamy, copywriter, grafik komputerowy oraz specjalista ds. marketingu, zapytano respondentów o przydatność obowiązującego programu studiów z punktu widzenia przyszłej pracy
zawodowej absolwentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej.
Zasadniczo większość badanych sądzi, iż obecny program przygotowuje studentów do pracy w charakterze dziennikarza, rzecznika prasowego oraz
specjalisty ds. public relations. Zdaniem prowadzących zajęcia ze studentami
dziennikarstwa i komunikacji społecznej odpowiednie przygotowanie zyskują
przede wszystkim osoby, które decydują się na pracę dziennikarza – blisko 90%
badanych pozytywnie ocenia przydatność programu studiów do tego rodzaju
aktywności zawodowej (87,7%). W drugiej kolejności, opierając się na treściach kształcenia, respondenci pozytywnie oceniali ich przydatność z punktu
widzenia pracy rzecznika prasowego – 61,5%. W przewadze są także osoby,
które uznają, iż obecny program kształcenia przygotowuje do wykonywania
zawodu specjalisty ds. public relations. Odsetek tych badanych wynosi 58,5%.
Pozostałe zawody zostały dużo niżej ocenione z punktu widzenia przygotowania absolwentów omawianego kierunku do ich podejmowania bazującego na programie studiów. Negatywne opinie otrzymał program kształcenia
na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna w aspekcie przygotowania do pracy w charakterze specjalisty ds. reklamy, copywritera, grafika
komputerowego oraz specjalisty ds. marketingu. Szczegółowe rozkład opinii
prezentuje tabela 80.
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Tabela 80. Oceny programu studiów na kierunku dziennikarstwo i komunikacja
społeczna w Polsce pod kątem przygotowania do pracy w wybranych zawodach
dokonane przez badanych przedstawicieli kadry naukowo-dydaktycznej
Czy uważa Pan(i), że program studiów w ramach
kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna
przygotowuje do wykonywania zawodu:
Liczebność
dziennikarza
%
Liczebność
rzecznika prasowego
%
Liczebność
specjalisty ds. PR
%
Liczebność
specjalisty ds. reklamy
%
Liczebność
copywritera
%
Liczebność
grafika komputerowego
%
Liczebność
specjalisty ds. marketingu
%

TAK

NIE

Ogółem

57
87,7

8
12,3

65
100

40
61,5
38
58,5
24
38,1
20
31,7
16
24,6
14
23

25
38,5
27
41,5
39
61,9
43
68,3
49
75,4
47
77

65
100
65
100
63
100
63
100
65
100
61
100

Źródło: Opracowanie własne.

W odniesieniu do zawodów, które zdaniem wykładowców wymagają kwalifikacji niegwarantowanych przez program kształcenia na dziennikarstwie
i komunikacji społecznej, mimo wszystko najlepiej oceniono efektywność programu, jeśli chodzi o przygotowanie specjalistów ds. reklamy (38,1%). Wyraźna jest jednak duża różnica dzieląca ten wskaźnik od poprzedniego wyniku
dla specjalisty ds. public relations – ponad 20%. W dalszej kolejności znalazło
się przygotowanie do pracy copywritera (31,7% odpowiedzi „tak”), 1/4 badanych uważa, że program przygotowuje kompetentnych grafików komputerowych (24,6%), najgorzej zaś oceniono program studiów na dziennikarstwie
i komunikacji społecznej pod kątem dostarczania kwalifikacji specjalistom ds.
marketingu (23%). Duże różnice w ocenie programu omawianego kierunku
w aspekcie kształcenia kwalifikacji zawodowych (merytorycznych i praktycznych) poszczególnych zawodów prezentuje wykres 13.
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Wykres 13. Oceny programu studiów na kierunku dziennikarstwo i komunikacja
społeczna w Polsce pod kątem przygotowania do pracy w wybranych zawodach –
prezentacja porównawcza
Czy uważa Pan(i), że program studiów w ramach kierunku dziennikarstwo
i komunikacja społeczna przygotowuje do wykonywania zawodu…

specjalista ds. marketingu

grafik komputerowy

NIE; 77,0
TAK; 23,0
NIE; 75,4
TAK; 24,6
NIE; 68,3

copywriter

TAK; 31,7
NIE; 61,9

specjalista ds. reklamy

TAK; 38,1
NIE; 41,5

specjalista ds. PR

TAK; 58,5
NIE; 38,5

rzecznik prasowy

dziennikarz

TAK; 61,5
NIE; 12,3
TAK; 87,7
%
0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0

Źródło: Opracowanie własne.

Analizując dotychczas przedstawione dane, można stwierdzić, iż w opinii
większości wykładowców obecnie obowiązujący studentów dziennikarstwa
i komunikacji społecznej program kształcenia przygotowuje ich do wykonywania zawodów dziennikarza, rzecznika prasowego oraz specjalisty ds. public
relations, nie gwarantuje natomiast wystarczających kompetencji w zakresie
przygotowania zawodowego specjalistów ds. reklamy i marketingu, copywriterów oraz grafików komputerowych. Mimo to specjalności te są realizowane
na badanych uczelniach w ramach kierunku dziennikarstwo i komunikacja
społeczna. Być może należy wyciągnąć wniosek, iż kształcenie w kierunku
tej drugiej grupy zawodów powinno odbywać się:
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•• niezależnie od dziennikarstwa i komunikacji społecznej lub
•• ministerialne standardy kształcenia powinny dopuszczać większą elastyczność w kreowaniu treści kształcenia, tak aby umożliwić ich dostosowanie merytoryczne i praktyczne do potrzeb tych zawodów.
Zbyt duży procent „sztywnych” treści prowadzi do takiej sytuacji, że poszczególne specjalności różnią się często między sobą zaledwie kilkoma przedmiotami. Dlatego być może badani wykładowcy uznają, iż obecnie obowiązujący program przygotowuje do wykonywania zawodów „podstawowych”
dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna (a do tych należą z pewnością dziennikarz, rzecznik prasowy oraz specjalista ds. public relations), nie
przygotowuje natomiast do wykonywania zawodów z tą dziedziną powiązanych, a jednak wymagających specyficznych kwalifikacji (jak copywriter czy
grafik komputerowy). Odnośnie do tej kwestii warto w tym miejscu przytoczyć
dane z innej części tego opracowania, mówiące o tym, iż ponad 40% badanych
wykładowców sądzi, iż standardy kształcenia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna regulują zbyt szeroki zakres materiału. Istotne ponadto
wydaje się, iż program kształcenia, według badanych wykładowców, ma ważne
znaczenie dla jakości nauczania – niska ocena jego efektywności w stosunku do
większej części zaproponowanych zawodów może sugerować, iż jakość ta nie
jest najwyższą z możliwych na badanych uczelniach.

3. Związek studiów dziennikarskich z aktywnością zawodową
W poprzedniej części niniejszego opracowania przeanalizowano ocenę programu studiów dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna z punktu
widzenia przygotowania zawodowego absolwentów tego kierunku. Istotnym
aspektem tej kwestii jest także problem potrzeby studiowania kierunkowego
do wykonywania wskazanych zawodów. Opinie w tej sprawie – podobnie
jak w przypadku efektywności programu w przygotowaniu zawodowym absolwentów – także są podzielone, choć wykazują podobieństwa, jeśli chodzi
o proporcje dokonanych ocen.
Ogólnie można stwierdzić, że respondenci widzą potrzebę studiowania
kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna w odniesieniu do zawodów, co do których uznali, iż program studiów przygotowuje studentów do
ich wykonywania. 83,6% wykładowców uważa zatem, iż studia w tym zakresie są potrzebne do wykonywania zawodu dziennikarza. 73,8% twierdzi tak
odnośnie do zawodu rzecznika prasowego, zaś 59,7% – w przypadku zawodu
specjalisty ds. public relations. W kwestii pozostałych wskazanych zawodów
badani w większości uważają, iż studia z zakresu dziennikarstwa i komunikacji społecznej nie są potrzebne, aby te zawody wykonywać. Szczegółowy
rozkład opinii prezentuje tabela 81.
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Tabela 81. Opinie badanych na temat potrzeby studiowania
na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Polsce pod kątem pracy
w wybranych zawodach (N = 67)
Czy uważa Pan(i), że studia w ramach kierunku
dziennikarstwo i komunikacja społeczna są
potrzebne do wykonywania zawodu:
Liczebność
dziennikarza
%
Liczebność
rzecznika prasowego
%
specjalisty ds. PR
specjalisty ds. reklamy
copywritera
specjalisty ds. marketingu
grafika komputerowego

TAK

NIE

Ogółem

56
83,6
48
73,8

11
16,4
17
26,2

67
100
65
100

Liczebność

40

27

67

%

59,7

40,3

100

Liczebność

30

33

63

%

47,6

52,4

100

Liczebność

22

40

62

%
Liczebność
%
Liczebność
%

35,5
18
28,6
14
21,5

64,5
45
71,4
51
78,5

100
63
100
65
100

Źródło: Opracowanie własne.

Podobnie jak w poprzednim pytaniu w celu zobrazowania dużych różnic opinii w odniesieniu do analizowanych zawodów oraz potrzeby studiowania kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna opracowano wykres 14. Jak wynika
z otrzymanych danych, niemal 80% badanych wykładowców (78,5%) nie widzi
potrzeby studiowania tego kierunku do wykonywania pracy grafików komputerowych, 7 na 10 (71,4%) – pracy specjalistów ds. marketingu, 64,5% – wykonywania pracy copywriterów i nieco ponad połowa (52,4%) – specjalistów ds. reklamy.
Respondenci – o czym już wspomniano – dość konsekwentnie wypowiadają się na temat efektywności programu kształcenia oraz przydatności studiowania dziennikarstwa i komunikacji społecznej w odniesieniu do wskazywanych w kwestionariuszu zawodów. Jeśli bowiem w większości uznają, iż
program kształcenia nie daje kwalifikacji do wykonywania zawodów specjalisty ds. reklamy, specjalisty ds. marketingu, copywritera i grafika komputerowego, to równocześnie w przeważającej części nie uważają, iż studiowanie
omawianego kierunku jest potrzebne do ich wykonywania. Zestawienie rozkładów procentowych opinii na temat pytania o efektywność zawodową programu kształcenia oraz potrzebę studiowania dziennikarstwa i komunikacji
społecznej prezentuje tabela 82.

kszt_dzien_wykl.indd 119

2010-04-12 09:54:14

120

Rozdział V. Ocena przydatności zawodowej studiów dziennikarskich

Wykres 14. Opinie badanych na temat potrzeby studiowania na kierunku
dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Polsce pod kątem do pracy
w wybranych zawodach – prezentacja porównawcza
Czy uważa Pan(i), że studia w ramach kierunku dziennikarstwo i komunikacja
społeczna są potrzebne do wykonywania zawodu…
NIE; 78,5

grafik komputerowy

TAK; 21,5
NIE; 71,4

specjalista ds. marketingu

TAK; 28,6
NIE; 64,5

copywriter

TAK; 35,5
NIE; 52,4
TAK; 47,6

specjalista ds. reklamy

NIE; 40,3

specjalista ds. PR

TAK; 59,7
NIE; 26,2

rzecznik prasowy

TAK; 73,8
NIE; 16,4

dziennikarz

TAK; 83,6
%
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

Źródło: Opracowanie własne.

Jeśli chodzi o zawody, co do których badani uznali, iż program kształcenia
na studiach z zakresu dziennikarstwa i komunikacji społecznej odpowiednie
kwalifikacje gwarantuje (czyli dziennikarz, rzecznik prasowy i specjalista ds.
public relations), większość badanych zgadza się, iż studia te są potrzebne do
ich wykonywania.
W przypadku wykonywania zawodu dziennikarza większość badanych sądzi, iż program studiów przygotowuje do tego, natomiast nieco mniej badanych
uważa, iż studia na dziennikarstwie i komunikacji społecznej są potrzebne do pracy dziennikarskiej. Przyczyną takiego stanu rzeczy może być fakt, iż w opiniach
wielu praktyków zawodu dziennikarstwa można nauczyć się przede wszystkim
w praktycznej, codziennej pracy redakcji i studia kierunkowe nie są niezbędnym
wymogiem podjęcia pracy jako dziennikarz – co zresztą przekłada się na polskie
prawo niewymagające od dziennikarzy konkretnego wykształcenia.
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Tabela 82. Zestawienie opinii badanych na temat efektywności programu kształcenia
na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna w zakresie przygotowania
do wybranych zawodów oraz potrzeby studiowania tego kierunku
do wykonywania tych zawodów

dziennikarza
rzecznika prasowego
specjalisty ds. PR
specjalisty ds. reklamy
copywritera
grafika komputerowego
specjalisty ds. marketingu

Czy uważa Pan(i), że proCzy uważa Pan(i), że
gram studiów w ramach
studia w ramach
kierunku dziennikarstwo kierunku dziennikarstwo
i komunikacja społeczna i komunikacja społeczna
przygotowuje do wyko- są potrzebne do wykonynywania zawodu (w %):
wania zawodu (w %):
TAK
NIE
TAK
NIE
87,7
12,3
83,6
16,4
61,5
38,5
73,8
26,2
58,5
41,5
59,7
40,3
38,1
61,9
47,6
52,4
31,7
68,3
35,5
64,5
24,6
75,4
21,5
78,5
23
77
28,6
71,4
Źródło: Opracowanie własne.

Odnośnie do rzeczników prasowych więcej jest osób, których zdaniem studia
są potrzebne do podjęcia tej pracy, niż tych, którzy uważają, iż program kształcenia gwarantuje przygotowanie do wykonywania tego zawodu. Może to oznaczać,
że mimo pewnych niedociągnięć w obowiązujących treściach i zakresie kształcenia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna jest on akceptowalny
– prawdopodobnie z powodu braku innego kierunku, na którym można zdobyć
niezbędne wykształcenie w tej dziedzinie. Podobne wyjaśnienie może mieć także
miejsce w przypadku zawodów specjalisty ds. reklamy oraz copywritera, natomiast jeśli chodzi o specjalistę ds. marketingu, różnice w odsetkach odpowiedzi
mogą dziwić w kontekście zaproponowanego wytłumaczenia z racji istnienia
kierunku marketing i zarządzanie, który oferuje z pewnością lepsze kwalifikacje
w zakresie tego zawodu niż dziennikarstwo i komunikacja społeczna.
Sytuacja podobna do tej w przypadku zawodu dziennikarza ma miejsce
z grafikiem komputerowym – mniejsza jest w grupie badanych liczba osób, które uważają, iż do wykonywania tego zawodu potrzebne są studia w omawianym
zakresie, niż tych, które uznały, że program kształcenia do tego przygotowuje.
Wreszcie, bardzo podobny jest odsetek osób, które odpowiedziały „tak”
na obydwa pytania dotyczące studiów w zakresie dziennikarstwa i komunikacji społecznej odnośnie do programu i potrzeby studiowania w przypadku
podjęcia przez absolwenta pracy specjalisty ds. public relations.
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ROZDZIAŁ VI
PROPOZYCJE ZMIAN
W KSZTAŁCENIU DZIENNIKARZY

Ankietowani wykładowcy zaproponowali szereg zmian w standardach w zakresie treści kształcenia. Niektóre z nich wzajemnie wykluczały się, potwierdzając, że istnieją różne wizje nauczania studentów dziennikarstwa i komunikacji
społecznej. Najczęściej pojawiały się następujące propozycje:
•• należy dopasować treści przedmiotów do zmian zachodzących w obszarze
mediów, a szczególnie do stałego i postępującego rozwoju Internetu, dziennikarstwa obywatelskiego, dziennikarstwa on-line, dziennikarstwa śledczego,
•• konieczny jest przedmiot, w ramach którego studenci uczyliby się podstaw gramatyki języka polskiego,
•• należy analizować ze studentami najlepsze, sztandarowe, wzorcowe teksty dziennikarstwa polskiego i światowego, nagradzane przez niezależne
komisje, czyli uczyć poprzez przykłady,
•• należy ograniczyć liczbę przedmiotów, aby te same treści nie powtarzały
się w ramach inaczej nazwanych zajęć,
•• należy rozszerzać wiedzę studentów z różnych dziedzin nauki: geografii,
historii, literatury, prawa, muzyki, teatru, historii sztuki oraz szeroko pojętej wiedzy o świecie itp.,
•• należy uczyć studentów więcej na temat bieżącej polityki i sytuacji gospodarczej, aby umieli ją obserwować i krytycznie oceniać,
•• wprowadzać więcej ćwiczeń praktycznych kształcących umiejętności poprawnego konstruowania wypowiedzi, tworzenia różnych form
dziennikarskich.
Ankietowanych nauczycieli poproszono o zaproponowanie zmian w standardach w zakresie formy nauczanych przedmiotów. Oto najczęściej pojawiające się przemyślenia:
•• zmaksymalizować liczbę przedmiotów praktycznych, ograniczyć do niezbędnego minimum przedmioty teoretyczne,
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•• wprowadzać zajęcia symulacyjne kształtujące umiejętności praktyczne,
•• część zajęć realizować obowiązkowo w studenckich mediach działających przy uczelni bądź w danym mieście,
•• planować więcej zajęć w formie warsztatów,
•• zajęcia praktyczne realizować przy stałej współpracy z serwisami informacyjnymi,
•• wprowadzać wiele grup konwersatoryjnych i ćwiczeniowych,
•• uczyć technik autoprezentacyjnych,
•• proponować przedmioty w językach obcych (np. konwersatoria monograficzne),
•• trzymać się zasady, że wykład zarezerwowany jest dla zagadnień teoretycznych, a ćwiczenia dla praktycznych (np. przedmioty z zakresu historii powinny być realizowane tylko w formie wykładowej, ewentualnie
konwersatoryjnej),
•• zwiększyć liczbę praktyk studenckich realizowanych w branży medialnej,
wizerunkowej, komunikacyjnej itp.
Boloński system kształcenia dotyczący zmian w szkolnictwie wyższym
w krajach Unii Europejskiej zakłada trójstopniową formę studiów. Studia
I stopnia, tzw. studia licencjackie lub inżynierskie, umożliwiają uzyskanie praktycznej wiedzy i konkretnych umiejętności w określonym zakresie
kształcenia, przygotowując do pracy w danym zawodzie. Studia II stopnia,
tzw. studia magisterskie, umożliwiają uzyskanie specjalistycznej, naukowej,
teoretycznej wiedzy w określonym zakresie kształcenia, jak również powinny przygotowywać do twórczej pracy w danym zawodzie.
Wprowadzenie takiego podziału wywołało żywą dyskusję na temat formy
zakończenia studiów I stopnia. Skoro są to studia zawodowe, praktyczne, to
czy sensowne jest pisanie prac naukowych, aby je ukończyć? Dlatego właśnie
zapytano wykładowców z kierunków komunikacyjnych o tę kwestię. Poproszono o ocenę czterech opcji zakończenia studiów licencjackich na dziennikarstwie i komunikacji społecznej. Klasyczną, dotychczasową formę obrony
pracy dyplomowej zdecydowanie popiera 66,7% ankietowanych. Opcja zdawania kilku egzaminów sprawdzających poziom nabytej wiedzy oraz zdawanie jednego egzaminu mają zdecydowanie więcej przeciwników niż zwolenników. Najbardziej akceptowalną wśród wykładowców formą zakończenia
studiów I stopnia jest zdawanie egzaminu praktycznego – aż 81,8% (zsumowane odpowiedzi „zdecydowanie tak” oraz „raczej tak”) respondentów uważa
ją za najbardziej adekwatną. Szczegółowe dane prezentuje tabela 83.
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30,9
8,8
8,8
30,9
20,6
100

zdaniem egzaminu
praktycznego

21
6
6
21
14
68

%

Liczebność

zdaniem jednego
egzaminu
sprawdzającego
poziom nabytej wiedzy

66,7
9,3
18,7
5,3
100

%

Liczebność

50
7
14
4
75

zdaniem kilku
egzaminów
sprawdzających
poziom nabytej wiedzy

%

Liczebność

zdecydowanie tak
raczej tak
nie mam zdania
raczej nie
zdecydowanie nie
Ogółem

Liczebność

Czy uważa Pan(i),
że ukończenie studiów
I stopnia
(licencjackich)
powinno wiązać się
z….?

obroną pracy
dyplomowej

Tabela 83. Opinie badanych na temat formy zakończenia studiów licencjackich na
dziennikarstwie i komunikacji społecznej (N = 87)

%

10
6
12
25
16
69

14,5
8,7
17,4
36,2
23,2
100

40
23
2
8
4
77

51,9
29,9
2,6
10,4
5,2
100

Źródło: Opracowanie własne.

Niezwykle istotną kwestią poruszoną w badaniach kadry naukowo-dydaktycznej pracującej ze studentami kierunku dziennikarstwo i komunikacja
społeczna było pozyskanie ich opinii na temat dalszego funkcjonowania tego
kierunku i formuły, w jakiej miałby być realizowany w przyszłości. Pytanie
to podyktowane było dyskusją, jaka od pewnego czasu toczy się w środowisku medioznawców i naukowców podejmujących problematykę związaną
z komunikacją społeczną, dotyczącą konieczności wyodrębnienia dyscypliny
naukowej związanej z mediami i komunikacją społeczną, jak również zmiany formuły samego kierunku studiów. Postulowany podział dotychczasowego
kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna podyktowany jest głównie
trudnością w dopasowaniu standardów kształcenia do realizowanych profili
studiów i specjalności, które są realizowane w ramach tego kierunku przez
uczelnie prowadzące kształcenie w tym zakresie. Rzeczywiście trudne jest
połączenie jednolitymi standardami nauczania specjalności typowo dziennikarskich, o charakterze warsztatowym, ze specjalnościami odnoszącymi się
do komunikowania marketingowego (promocja, reklama i PR, kreacja wizerunku medialnego), czy też komunikacji wizualnej (fotografia, grafika komputerowa, multimedia). Niemal połowa ankietowanych (46%) wyraziła opinię,
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że dziennikarstwo i komunikacja społeczna powinno zostać podzielone na dwa
odrębne kierunki, związane z dziennikarstwem oraz osobno – z komunikacją
społeczną. Odsetek ten uznać należy za znaczący i będący wyraźnym bodźcem do kontynuowania dyskusji na temat systemowych zmian w odniesieniu
do kierunków kształcenia dziennikarzy i specjalistów w zakresie komunikacji
społecznej w Polsce. Należy jednak zauważyć, że co trzeci respondent (33,3%)
był zdania, że dotychczasowy kształt kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna jest odpowiedni i nie wymaga wprowadzenia żadnych zmian.
Znaczący odsetek badanych (20,7%) nie miał w tej sprawie zdania. Rozkład
opinii ankietowanych na temat kształtu dalszego funkcjonowania kierunku
dziennikarstwo i komunikacja społeczna przedstawia tabela 84.
Tabela 84. Opinie badanych na temat kształtu dalszego funkcjonowania kierunku
dziennikarstwo i komunikacja społeczna (N = 87)
Kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna powinien
funkcjonować jako:
jeden kierunek – w obecnej formie
dwa odrębne kierunki – dziennikarstwo powinno
funkcjonować niezależnie od komunikacji społecznej
nie mam zdania

Liczebność

%

29

33,3

40

46

18

20,7

Źródło: Opracowanie własne.

Interesujący wydaje się fakt, że wśród respondentów postulujących zmianę formuły kształcenia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna
poprzez podział go na dwa odrębne dotyczące praktycznego – warsztatowego
kształcenia dziennikarzy oraz pozostałych aspektów komunikacji społecznej
prym wiodą samodzielni pracownicy nauki. Co piąty ankietowany (20%) domagający się reformy kierunku poprzez jego podział posiadał stopień doktora habilitowanego, zaś 32,5% stanowili badani z tytułem profesora. Wśród
ankietowanych optujących za utrzymaniem status quo największą grupę stanowili doktorzy (44,8%) oraz nauczyciele akademiccy z tytułem magistra
(27,6%). Okazuje się zatem, że impuls reformatorski w ramach kierunku
dziennikarstwo i komunikacja społeczna wypływa ze środowiska kadry profesorskiej, natomiast młodsi przedstawiciele tego środowiska wykazują bardziej
umiarkowane stanowisko, nie dostrzegając konieczności dokonywania zmian
związanych z podziałem dotychczasowego kierunku studiów. Szczegółowy
rozkład opinii badanych na temat kształtu dalszego funkcjonowania kierunku
dziennikarstwo i komunikacja społeczna według stopni i tytułów naukowych
ankietowanych prezentuje tabela 85.
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Liczebność

%

jeden kierunek –
8 27,6 13 44,8
w obecnej formie
dwa odrębne kierunki
– dziennikarstwo
20
powinno funkcjonować 11 27,5 8
niezależnie od
komunikacji społecznej
nie mam zdania
10 55,6 4 22,2

%

Liczebność

%

Liczebność

Ogółem

Liczebność

Kierunek
dziennikarstwo
i komunikacja
społeczna powinien
funkcjonować jako:

Tytuł lub stopień naukowy
doktor
profesor
magister
doktor
habilitowany
Liczebność

Tabela 85. Opinie badanych na temat kształtu dalszego funkcjonowania kierunku
dziennikarstwo i komunikacja społeczna według stopni i tytułów naukowych (N = 87)

0

0

8

8

20

13 32,5 40 100

2

11,1

2

%

%

27,6 29 100

11,1 18 100

Źródło: Opracowanie własne.

Na większości badanych uczelni w ramach kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna proponowane są różne ścieżki kształcenia, z reguły zarówno dziennikarskie, jak i związane z pozostałymi dziedzinami komunikacji
społecznej. Biorąc te specjalności pod uwagę, ankietowani zostali poproszeni o zaproponowanie ścieżek kształcenia, na których w pierwszej kolejności
powinni być edukowani studenci na kierunku dziennikarstwo i komunikacja
społeczna. Badani nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia ze studentami kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna zaproponowali łącznie
25 specjalności, które ich zdaniem powinny być dostępne w ofercie polskich
uczelni kształcących w tym zakresie. Częściowo są to propozycje zupełnie
nowe, niewystępujące w żadnej z badanych szkół wyższych (jak prezenter,
fotoreporter, dziennikarstwo on-line, reporter, redaktor, medioznawstwo, doradztwo medialne, krytyka mediów, tabloidyzacja i polityzacja mediów, marketing medialny, teorie komunikowania masowego, zarządzanie w mediach,
rzecznik prasowy), częściowo zaś – specjalności, na których przynajmniej
w jednej z uczelni studenci są kształceni lub teoretycznie mają możliwość wyboru takiej specjalności7. Do tej drugiej grupy należą specjalności: dziennikarstwo, dziennikarstwo prasowe, dziennikarstwo telewizyjne, dziennikarstwo

Nazwa funkcjonującej specjalności jest identyczna lub zbliżona do nazwy zaproponowanej
specjalności.

7
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radiowe, dziennikarstwo sportowe, grafika komputerowa, komunikowanie międzykulturowe, creative writing, marketing i reklama/promocja, public relations.
Do najczęściej proponowanych specjalności należą dziennikarstwo prasowe oraz
public relations. Częstość wskazań wszystkich specjalności prezentuje wykres 15.
Wykres 15. Specjalności kształcenia w ramach kierunku dziennikarstwo
i komunikacja społeczna zaproponowane przez badanych (N = 83)
komunikowanie międzykulturowe

1

teorie komunikowania masowego

1

Liczebność

marketing medialny

2

reporter

2

redaktor

2

tabloidyzacja i polityzacja mediów

2

prezenter

2

grafika komputerowa

2

marketing interaktywny

2

doradztwo medialne

2

creative writing

2

krytyka mediów - dezinformacja i manipulacja…

2

zarządzanie w mediach

3

rzecznik prasowy

4

dziennikarstwo radiowo-telewizyjne

4

marketing i reklama/promocja

4

medioznawstwo

4

dziennikarstwo on-line

5

fotoreporter

5

dziennikarstwo sportowe

5

dziennikarstwo radiowe

6

dziennikarstwo

6

dziennikarstwo telewizyjne

8

public relations

14

dziennikarstwo prasowe

14
0

2

4

6

8

10

12

14

16

Źródło: Opracowanie własne.

Wśród specjalności kształcenia zaproponowanych przez wykładowców badanych uczelni najwięcej znalazło się tych związanych z pracą w charakterze
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dziennikarza. Łącznie zasugerowano 12 specjalności różnego typu. Najczęściej, 14 razy, padła propozycja dziennikarz prasowy – wymieniana przez co
szóstego badanego. Aż 7 spośród 12 zaproponowanych specjalności związanych jest z typem medium, w którym jej absolwent w pierwszej kolejności
powinien znaleźć pracę (telewizja, radio, prasa, media internetowe). Jedynie
5 respondentów uważa za pożądane kształcenie w zakresie jakichś specjalności tematycznych – w tym przypadku pojawiła się jedynie propozycja dziennikarstwo sportowe. Porównanie częstości wskazań specjalności z grupy ścieżek „dziennikarskich” prezentuje tabela 86.
Tabela 86. Specjalności związane z pracą w charakterze dziennikarza
zaproponowane przez badanych (N = 83)
Specjalność – praca dziennikarza
dziennikarstwo prasowe
dziennikarstwo telewizyjne

Liczebność
14

%
16,8

8

9,6

dziennikarstwo
dziennikarstwo radiowe
dziennikarstwo on-line
dziennikarstwo sportowe
fotoreporter
dziennikarstwo radiowo-telewizyjne
creative writing
prezenter
redaktor

6
6
5
5
5
4
2
2

6,9
6,9
5,8
5,8
5,8
4,6
2,3
2,3

2

2,3

reporter

2

2,3

Źródło: Opracowanie własne.

W przypadku specjalności związanych z marketingiem i promocją pojawiło się 7 propozycji. Najczęściej padała specjalność public relations – podobnie jak dziennikarstwo prasowe – 14 razy. W tej grupie znalazło się więcej
nowych specjalności niż w przypadku specjalności przygotowujących do pracy w charakterze dziennikarza. Porównanie częstości wskazań specjalności
z tej grupy prezentuje tabela 87.
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Tabela 87. Specjalności związane z marketingiem i promocją zaproponowane
przez badanych (N = 83)
Specjalność – marketing i promocja
public relations
marketing i reklama/promocja

Liczebność
14

%
16,8

4

4,6

rzecznik prasowy

4

4,6

zarządzanie w mediach
marketing interaktywny

3

3,5

2

2,3

doradztwo medialne

2

2,3

marketing medialny

2

2,3

Źródło: Opracowanie własne.

Do kategorii „inne” zaliczono specjalności, które nie mieszczą się w obrębie dwóch wcześniejszych. Najczęściej proponowaną specjalnością było medioznawstwo – 4 spośród badanych uważa, że powinno ono być jedną ze ścieżek kształcenia w ramach kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna.
Porównanie częstości wskazań specjalności z tej grupy prezentuje tabela 88.
Tabela 88. Pozostałe specjalności kształcenia w ramach kierunku dziennikarstwo
i komunikacja społeczna zaproponowane przez badanych (N = 83)
Specjalność – inne

Liczebność

%

medioznawstwo
krytyka mediów – dezinformacja
i manipulacja w środkach przekazu
tabloidyzacja i polityzacja mediów

4

4,6

2

2,3

2

2,3

grafika komputerowa

2

2,3

komunikowanie międzykulturowe

1

1,2

teorie komunikowania masowego

1

1,2

Źródło: Opracowanie własne.
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ROZDZIAŁ VII
OPINIE NA TEMAT KRYTERIÓW OCENY
MINIMUM KADROWEGO

Odrębną kwestią ocenianą przez ankietowanych wykładowców prowadzących zajęcia dydaktyczne na kierunku dziennikarstwo i komunikacja
społeczna była zasadność kryteriów oceny kadry naukowej, stanowiącej tzw.
minimum kadrowe, stosowanych przez Państwową Komisję Akredytacyjną
przy ocenie jakości kształcenia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja
społeczna. Zgodnie z § 5., pkt. 5. rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na określonym kierunku i poziomie
kształcenia8, minimum kadrowe dla studiów I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna stanowi zatrudnienie co najmniej 3 nauczycieli
akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy
doktora habilitowanego, w tym co najmniej 2 posiadających dorobek naukowy lub artystyczny w zakresie danego kierunku studiów i co najmniej jednego posiadającego dorobek w dziedzinie nauki lub sztuki związanej z danym
kierunkiem studiów, oraz zatrudnienie co najmniej 6 nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora, w tym co najmniej 5 posiadających dorobek naukowy lub artystyczny w zakresie danego kierunku studiów i co najmniej jednego posiadającego dorobek w dziedzinie nauki lub
sztuki związanej z danym kierunkiem studiów. § 6., pkt. 4. wzmiankowanego
rozporządzenia określa warunki kadrowe niezbędne do prowadzenia studiów
II stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Minimum kadrowe dla studiów II stopnia stanowi zatrudnienie co najmniej 6 nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy
doktora habilitowanego, w tym co najmniej 5 posiadających dorobek naukowy

8

DzU z 11 sierpnia 2006 r.
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lub artystyczny w zakresie danego kierunku studiów oraz co najmniej jednego nauczyciela akademickiego posiadającego dorobek w dziedzinie nauki lub
sztuki związanej z danym kierunkiem studiów, a także zatrudnienie co najmniej
6 nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora, spośród
których co najmniej 4 posiadających dorobek naukowy lub artystyczny w zakresie danego kierunku studiów, a co najmniej 2 – w zakresie dziedziny nauki lub
sztuki związanej z danym kierunkiem studiów. Niniejsze przepisy zostały doprecyzowane uchwałą nr 828/2008 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej
z 27 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów oceny spełnienia wymagań w zakresie minimum kadrowego9. Zgodnie z zapisami tejże uchwały w przypadku
oceny jakości kształcenia wymagania dotyczące minimum kadrowego są spełnione, jeżeli m.in. każdy wskazany do minimum kadrowego nauczyciel akademicki posiada stopień lub tytuł naukowy albo w zakresie sztuki oraz dorobek
naukowy lub artystyczny w zakresie danego kierunku studiów albo w dziedzinie (dyscyplinie) nauki lub sztuki związanej z tym kierunkiem. Dziedziny (dyscypliny) nauki lub sztuki wchodzące w zakres danego kierunku studiów oraz
z nim związane określa załącznik nr 1. We wzmiankowanym załączniku odnaleźć można informację, iż dorobek naukowy lub artystyczny osoby z minimum kadrowego związany tematycznie z danym kierunkiem studiów mieści się
w zakresie danego kierunku studiów, jeżeli dotyczy jednego z obszarów nauki
lub sztuki wymienionych w kolumnie drugiej. Dorobek naukowy lub artystyczny osoby z minimum kadrowego odnoszący się do danego kierunku studiów
mieści się w dziedzinie nauki lub sztuki z nim związanej, jeżeli dotyczy jednego
z obszarów nauki lub sztuki wymienionych w kolumnie drugiej lub trzeciej.
Każdy obszar nauki lub sztuki, którego nazwa została podkreślona, musi być
reprezentowany w minimum kadrowym przez co najmniej jedną osobę posiadającą dorobek w tym obszarze. Tabela dotycząca kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna określona w uchwale Państwowej Komisji Akredytacyjnej
przedstawiona jest jako tabela 89 niniejszego opracowania.
Ankietowani wykładowcy prowadzący zajęcia dydaktyczne na kierunku
dziennikarstwo i komunikacja społeczna, często sami będący wliczani w minimum kadrowe dla tego kierunku, poproszeni zostali o ocenę zasadności włączenia do wykazu dyscyplin w zakresie kierunku dziennikarstwo i komunikacja
społeczna i związanych z tym kierunkiem poszczególnych dyscyplin umożliwiających wliczanie ich przedstawicieli do minimum kadrowego. Uzyskane
dzięki temu odpowiedzi dają czytelny obraz stanowiska środowiska naukowego
w kwestii konstrukcji minimów kadrowych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna w uczelniach prowadzących kształcenie w tym zakresie.
Analiza zebranego materiału badawczego służyć może ocenie rozwiązań przyjętych przez Państwową Komisję Akredytacyjną i sugeruje konieczne zmiany

9

http://pka.edu.pl/strony/828-2008-minimum.pdf.
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w tym zakresie. Z punktu widzenia konstrukcji minimum kadrowego najważniejsza wydaje się ocena dyscyplin określonych jako związane z kierunkiem
dziennikarstwo i komunikacja społeczna, bowiem większa część kadry powinna
rekrutować się właśnie z tych dziedzin nauki. Jej uzupełnienie powinni stanowić
przedstawiciele dyscyplin związanych z kierunkiem. Ponieważ w obrębie pytań
metryczkowych nie znalazło się określenie przez ankietowanych reprezentowanej dyscypliny, trudno powiedzieć, czy badanie nie jest obarczone błędem
w postaci wskazywania przez badanych własnych dyscyplin naukowych przy
jednoczesnym marginalizowaniu innych, niemniej uzyskane wyniki pozwalają
na wyciąganie interesujących wniosków i propozycje nowych rozwiązań.
Tabela 89. Wykaz dziedzin nauki z zakresu kierunku studiów dziennikarstwo
i komunikacja społeczna i z nim związanych
Obszary nauki związane
z kierunkiem dziennikarstwo
i komunikacja społeczna
nauki humanistyczne
nauki humanistyczne
• nauki o poznaniu i komunikacji społecznej • socjologia
badania opinii publicznej
język wypowiedzi medialnych lub
• językoznawstwo
historia prasy i mediów,
retoryka, filologia
teoria gatunków medialnych,
• nauki o polityce
teoretyczne problemy komunikowania,
politologia
systemy medialne w Polsce i na świecie,
public relations
• filozofia
etyka dziennikarska
• psychologia
psychologia mediów
nauki prawne
nauki ekonomiczne
• prawo
• nauki o zarządzaniu
prawo autorskie i prasowe
nauki ekonomiczne
• ekonomia
ekonomika mediów
Obszary nauki w zakresie kierunku
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Źródło: http://pka.edu.pl/strony/828-zal1.pdf.

Wliczanie do minimum kadrowego na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna przedstawicieli nauk humanistycznych w obszarze nauki
o poznaniu i komunikacji społecznej – języka wypowiedzi medialnych – wydaje się wyraźnie uzasadnione strukturą standardów kształcenia i występującymi w nich obowiązkowymi grupami treści. Opinię tę podzielają najwyraźniej ankietowani wykładowcy, bowiem znaczna większość spośród nich
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(79,2%) stwierdziła, iż jest to działanie bardzo uzasadnione. Jeśli weźmiemy
pod uwagę także tę część badanych, którzy ocenili wliczanie przedstawicieli tej
dyscypliny do minimum kadrowego jako raczej uzasadnione, okazuje się, że aż
94,8% badanych widzi racjonalne przesłanki takiego rozwiązania. Jedynie 5,2%
ankietowanych było przeciwnego zdania i stwierdziło, że obecność w minimum
kadrowym przedstawicieli nauk humanistycznych zajmujących się problematyką języka wypowiedzi medialnych jest mniej lub bardziej nieuzasadnione.
Szczegółowy rozkład odpowiedzi ankietowanych dotyczących opinii na temat
wliczania do minimum kadrowego kierunku dziennikarstwo i komunikacja
społeczna przedstawicieli nauk humanistycznych w obszarze nauki o poznaniu
i komunikacji społecznej – język wypowiedzi medialnych przedstawia tabela 90.
Tabela 90. Opinie badanych na temat wliczania do minimum kadrowego kierunku
dziennikarstwo i komunikacja społeczna przedstawicieli nauk humanistycznych
w obszarze nauki o poznaniu i komunikacji społecznej – język wypowiedzi
medialnych (N = 77)
bardzo uzasadnione
raczej uzasadnione
raczej nieuzasadnione
bardzo nieuzasadnione
nie mam zdania

Liczebność
61
12
2
2
0

%
79,2
15,6
2,6
2,6
0

Źródło: Opracowanie własne.

Podobnie kształtują się opinie ankietowanych na temat wliczania do minimum kadrowego przedstawicieli nauk humanistycznych zajmujących się nauką
o poznaniu i komunikacji społecznej w zakresie teorii gatunków medialnych.
Wprawdzie za bardzo uzasadniony pomysł ten uznało 57,3% badanych, jednak
biorąc pod uwagę również tę część respondentów, którzy uznali go za raczej
uzasadniony, łączny odsetek ankietowanych popierających takie rozwiązanie
stanowi 92%. Sześciu badanych (8%) było przeciwnego zdania, traktując ten
pomysł za mniej lub bardziej nieuzasadniony. Szczegółowy rozkład odpowiedzi
odnoszących się do opinii badanych na temat wliczania do minimum kadrowego kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna przedstawicieli nauk
humanistycznych w obszarze nauki o poznaniu i komunikacji społecznej w zakresie teorii gatunków medialnych prezentuje tabela 91.
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Tabela 91. Opinie badanych na temat wliczania do minimum kadrowego kierunku
dziennikarstwo i komunikacja społeczna przedstawicieli nauk humanistycznych
w obszarze nauki o poznaniu i komunikacji społecznej – teoria gatunków
medialnych (N = 75)
bardzo uzasadnione
raczej uzasadnione
raczej nieuzasadnione
bardzo nieuzasadnione
nie mam zdania

Liczebność
43
26
4
2
0

%
57,3
34,7
5,3
2,7
0

Źródło: Opracowanie własne.

Wliczanie do minimum kadrowego przedstawicieli nauk humanistycznych w zakresie nauk o poznaniu i komunikacji społecznej podejmujących
teoretyczne problemy komunikowania jest oczywiste i bardzo uzasadnione
ze względów merytorycznych dla niemal połowy ankietowanych (48%). Należy jednak zauważyć, że 31,2% badanych wybrało bardziej stonowaną odpowiedź, niemniej pozytywnie oceniło tę praktykę, traktując ją jako raczej
uzasadnioną. Dość wysoki wydaje się odsetek respondentów, którzy nie mieli
w tej kwestii zdania i nie podjęli próby oceny zasadności analizowanego rozwiązania. Udział osób wyrażających do niego sceptyczne podejście nie był
wysoki i wyniósł 7,8%. Szczegółowe informacje na temat opinii badanych na
temat wliczania do minimum kadrowego kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna przedstawicieli nauk humanistycznych w obszarze nauki
o poznaniu i komunikacji społecznej w zakresie teoretycznych problemów
komunikowania zawiera tabela 92.
Tabela 92. Opinie badanych na temat wliczania do minimum kadrowego kierunku
dziennikarstwo i komunikacja społeczna przedstawicieli nauk humanistycznych
w obszarze nauki o poznaniu i komunikacji społecznej – teoretyczne problemy
komunikowania (N = 77)
bardzo uzasadnione
raczej uzasadnione
raczej nieuzasadnione
bardzo nieuzasadnione
nie mam zdania

Liczebność
37
24
6
0
10

%
48
31,2
7,8
0
13

Źródło: Opracowanie własne.
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W porównaniu z wcześniej analizowanymi możliwościami wliczania do
minimum kadrowego przedstawicieli nauk humanistycznych możliwość zaliczenia w poczet minimum naukowców zajmujących się historią prasy i mediów
znajduje mniejszą liczbę zwolenników. Wprawdzie 71,4% ankietowanych jest
zdania, że jest to rozwiązanie mniej lub bardziej uzasadnione, to jednak niemal
co trzeci badany nie był tego zdania. 18,2% respondentów uznało to rozwiązanie za nieuzasadnione, natomiast 10,4% badanych nie miało w tej kwestii
zdania. Opinie badanych na temat wliczania do minimum kadrowego kierunku
dziennikarstwo i komunikacja społeczna przedstawicieli nauk humanistycznych w obszarze nauki o poznaniu i komunikacji społecznej w zakresie historii
prasy i mediów przedstawia tabela 93.
Tabela 93. Opinie badanych na temat wliczania do minimum kadrowego kierunku
dziennikarstwo i komunikacja społeczna przedstawicieli nauk humanistycznych
w obszarze nauki o poznaniu i komunikacji społecznej – historia prasy i mediów
(N = 77)
bardzo uzasadnione
raczej uzasadnione
raczej nieuzasadnione
bardzo nieuzasadnione
nie mam zdania

Liczebność
23
32
12
2
8

%
29,9
41,5
15,6
2,6
10,4

Źródło: Opracowanie własne.

Zasadność wliczania do minimum kadrowego kierunku dziennikarstwo
i komunikacja społeczna specjalistów w zakresie systemów medialnych w Polsce i na świecie oceniona została znacznie wyżej niż przydatność na tym kierunku kadry specjalizującej się w historii prasy i mediów. Niemal połowa badanych
(49,4%) uznała wliczanie przedstawicieli tego obszaru nauki za bardzo uzasadnione. Wziąwszy pod uwagę to, iż dodatkowe 32,9% ankietowanych stwierdziło, iż jest to „raczej uzasadnione”, okazuje się, że jest to pomysł uznawany
za zasadny przez zdecydowaną większość badanych, przekraczającą 80%. Należy jednak zauważyć, że 15,2% respondentów było odmiennego zdania, co
wskazuje na pewien brak jednomyślności ankietowanych w tym zakresie. Rozkład odpowiedzi dotyczących opinii badanych na temat wliczania do minimum
kadrowego kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna przedstawicieli
nauk humanistycznych w obszarze nauki o poznaniu i komunikacji społecznej
– systemy medialne w Polsce i na świecie przedstawia tabela 94.
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Tabela 94. Opinie badanych na temat wliczania do minimum kadrowego kierunku
dziennikarstwo i komunikacja społeczna przedstawicieli nauk humanistycznych
w obszarze nauki o poznaniu i komunikacji społecznej – systemy medialne w Polsce
i na świecie (N = 79)
bardzo uzasadnione
raczej uzasadnione
raczej nieuzasadnione
bardzo nieuzasadnione
nie mam zdania

Liczebność
39
26
10
2
2

%
49,4
32,9
12,7
2,5
2,5

Źródło: Opracowanie własne.

Niewiele mniejsze poparcie ze strony ankietowanych ma pomysł wliczania do minimum kadrowego doktorów, doktorów habilitowanych i profesorów
zajmujących się w pracy naukowej problematyką public relations. Opinia ta
wyraźnie koresponduje z niezwykle pozytywną oceną badanych przedstawicieli kadry naukowo-dydaktycznej w odniesieniu do przydatności nauczania
i wiedzy związanej z komunikacją marketingową i public relations. Ponieważ
kształcenie w tym zakresie stanowi znaczącą część nauczania w ramach kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, tak wyraźna akceptacja dla kadry
związanej z problematyką public relations wydaje się logicznie uzasadniona.
45,4% uznaje wliczanie do minimum kadrowego przedstawicieli nauk humanistycznych zajmujących się public relations za bardzo uzasadnione, a dalsze
32,5% za raczej uzasadnione, co oznacza, że łącznie ponad 80% ankietowanych
akceptuje to rozwiązanie. Przeciwnego zdania było łącznie 14,3% respondentów, którzy uznali ten pomysł za mniej lub bardziej bezzasadny. Informacje na
temat rozkładu odpowiedzi na temat opinii badanych, dotyczących wliczania do
minimum kadrowego kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna przedstawicieli nauk humanistycznych w obszarze nauki o poznaniu i komunikacji
społecznej – public relations przekazuje tabela 95.
Tabela 95. Opinie badanych na temat wliczania do minimum kadrowego kierunku
dziennikarstwo i komunikacja społeczna przedstawicieli nauk humanistycznych
w obszarze nauki o poznaniu i komunikacji społecznej – public relations (N = 77)
bardzo uzasadnione
raczej uzasadnione
raczej nieuzasadnione
bardzo nieuzasadnione
nie mam zdania

Liczebność
35
25
7
4
6

%
45,4
32,5
9,1
5,2
7,8

Źródło: Opracowanie własne.
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Na porównywalnym poziomie utrzymuje się poparcie badanych dla rozwiązania umożliwiającego wliczanie do minimum kadrowego nauczycieli akademickich zajmujących się psychologią mediów. Łącznie aż 76,6% ankietowanych uznało tę możliwość za mniej lub bardziej uzasadnioną. Co dziesiąty
respondent (10,4%) był jednak odmiennego zdania, zaś odsetek niezdecydowanych, którzy nie mieli w tej kwestii zdania, był także dość wysoki i wyniósł
13%. Pomimo znaczącego odsetka zwolenników dowodzi to pewnego braku
przekonania co do zasadności takiego rozwiązania. Rozkład odpowiedzi ankietowanych dotyczących opinii na temat wliczania do minimum kadrowego kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna przedstawicieli nauk humanistycznych w obszarze psychologia – psychologia mediów prezentuje tabela 96.
Tabela 96. Opinie badanych na temat wliczania do minimum kadrowego kierunku
dziennikarstwo i komunikacja społeczna przedstawicieli nauk humanistycznych
w obszarze psychologia – psychologia mediów (N = 77)
bardzo uzasadnione
raczej uzasadnione
raczej nieuzasadnione
bardzo nieuzasadnione
nie mam zdania

Liczebność
33
26
8
0
10

%
42,8
33,8
10,4
0
13

Źródło: Opracowanie własne.

Wyraźne zrozumienie badanych i ich poparcie dostrzegalne jest w odniesieniu do możliwości wliczania do minimum kadrowego na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna przedstawicieli nauk prawnych w obszarze
prawa autorskiego i prasowego. Niemal 2/3 ankietowanych (62,3%) stwierdziło, że jest to bardzo uzasadnione. Biorąc zaś pod uwagę również tę część
respondentów, którzy byli zdania, iż jest to raczej uzasadnione, łącznie aż
89,6% badanych pozytywnie ocenia zasadność takiego rozwiązania. Wśród
przeciwników tego pomysłu pojawiły się jedynie pojedyncze głosy – dwóch
badanych stwierdziło, że możliwość ta jest raczej nieuzasadniona. Również
dwie osoby oceniły tę kwestę radykalniej negatywnie, twierdząc, iż jest to
bardzo nieuzasadnione. Rozkład odpowiedzi ankietowanych odnoszących
się do opinii na temat wliczania do minimum kadrowego kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna przedstawicieli nauk prawnych w obszarze
prawo autorskie i prasowej przedstawia tabela 97.
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Tabela 97. Opinie badanych na temat wliczania do minimum kadrowego kierunku
dziennikarstwo i komunikacja społeczna przedstawicieli nauk prawnych w obszarze
prawo – prawo autorskie i prasowe (N = 77)
bardzo uzasadnione
raczej uzasadnione
raczej nieuzasadnione
bardzo nieuzasadnione
nie mam zdania

Liczebność
48
21
2
2
4

%
62,3
27,3
2,6
2,6
5,2

Źródło: Opracowanie własne.

Relatywnie niewielkie zrozumienie ankietowani wykazali w odniesieniu
do możliwości wliczania do minimum kadrowego dziennikarstwa i komunikacji społecznej ekonomistów specjalizujących się w problematyce ekonomiki mediów. Wprawdzie łącznie niemal 2/3 z nich (62,3%) uznało, że jest to
mniej lub bardziej uzasadnione, jednak niemal co piaty badany (19,5%) był
odmiennego zdania, a 18,2% respondentów nie miało w tej kwestii zdania,
co także potwierdza niższy wskaźnik zrozumienia dla takiego rozwiązania.
Szczegółowy rozkład odpowiedzi dotyczących opinii badanych na temat wliczania do minimum kadrowego kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna przedstawicieli nauk ekonomicznych w obszarze ekonomika mediów
przekazuje tabela 98.
Tabela 98. Opinie badanych na temat wliczania do minimum kadrowego kierunku
dziennikarstwo i komunikacja społeczna przedstawicieli nauk ekonomicznych
w obszarze ekonomia – ekonomika mediów (N = 77)
bardzo uzasadnione
raczej uzasadnione
raczej nieuzasadnione
bardzo nieuzasadnione
nie mam zdania

Liczebność
20
28
9
6
14

%
26
36,3
11,7
7,8
18,2

Źródło: Opracowanie własne.

Wprawdzie treści kształcenia dotyczące etyki dziennikarskiej zostały ocenione przez ankietowanych niezwykle wysoko z punktu widzenia ich przydatności w pracy zawodowej absolwenta kierunku dziennikarstwo i komunikacja
społeczna, jednak już możliwość zaliczenia do minimum kadrowego na tym
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kierunku specjalistów podejmujących problematykę etyki dziennikarskiej rodzi dużo mniej jednoznaczne opinie. 2/3 ankietowanych (67,1%) uznaje ten
pomysł za mniej lub bardziej uzasadniony, niemniej jednak 12,6% respondentów wyraziło odmienne zdanie. Zaskakujący jest wysoki wskaźnik (20,3%)
badanych, którzy nie mieli w tej sprawie zdania i nie dokonali oceny przydatności kadry filozoficznej w minimum kadrowym. Opinie badanych na temat
wliczania do minimum kadrowego kierunku dziennikarstwo i komunikacja
społeczna przedstawicieli nauk humanistycznych w obszarze filozofia – etyka
dziennikarska przedstawia tabela 99.
Tabela 99. Opinie badanych na temat wliczania do minimum kadrowego kierunku
dziennikarstwo i komunikacja społeczna przedstawicieli nauk humanistycznych
w obszarze filozofia – etyka dziennikarska (N = 79)
bardzo uzasadnione
raczej uzasadnione
raczej nieuzasadnione
bardzo nieuzasadnione
nie mam zdania

Liczebność
33
20
8
2
16

%
41,8
25,3
10,1
2,5
20,3

Źródło: Opracowanie własne.

Obecność socjologów zajmujących się badaniem opinii publicznej w minimum kadrowym kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna wydaje
się czymś normalnym dla 81,8% badanych wykładowców, którzy stwierdzili,
iż jest to mniej lub bardziej uzasadnione z logicznego i merytorycznego punktu widzenia. Jedynie 6 osób było odmiennego zdania (7,8%), natomiast co
dziesiąty ankietowany (10,4%) nie potrafił ocenić tego rozwiązania i nie miał
w tej kwestii zdania. Rozkład odpowiedzi dotyczących opinii badanych na
temat wliczania do minimum kadrowego kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna przedstawicieli nauk humanistycznych w obszarze socjologia
– badanie opinii publicznej przedstawia tabela 100.
Relatywnie wysoki wskaźnik poparcia dla zasadności wliczania do minimum kadrowego zyskała możliwość włączenia przedstawicieli nauk humanistycznych w obszarze językoznawstwo – retoryka i filologia. Łącznie aż
81,8% badanych było zdania, iż jest to uzasadniony pomysł, niemniej jednak co dziesiąty ankietowany (10,4%) wyraził przeciwne zdanie. Na niskim
poziomie kształtował się odsetek badanych, którzy nie mieli w tej sprawie
zdania. Sześć osób (7,8%) nie potrafiło ocenić zasadności tego rozwiązania.
Szczegółowy rozkład odpowiedzi dotyczących opinii badanych na temat
wliczania do minimum kadrowego kierunku dziennikarstwo i komunikacja
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społeczna przedstawicieli nauk humanistycznych w obszarze językoznawstwo – retoryka, filologia przedstawia tabela 101.
Tabela 100. Opinie badanych na temat wliczania do minimum kadrowego kierunku
dziennikarstwo i komunikacja społeczna przedstawicieli nauk humanistycznych
w obszarze socjologia – badanie opinii publicznej (N = 77)
bardzo uzasadnione
raczej uzasadnione
raczej nieuzasadnione
bardzo nieuzasadnione
nie mam zdania

Liczebność
36
27
4
2
8

%
46,7
35,1
5,2
2,6
10,4

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 101. Opinie badanych na temat wliczania do minimum kadrowego kierunku
dziennikarstwo i komunikacja społeczna przedstawicieli nauk humanistycznych
w obszarze językoznawstwo – retoryka, filologia (N = 77)
bardzo uzasadnione
raczej uzasadnione
raczej nieuzasadnione
bardzo nieuzasadnione
nie mam zdania

Liczebność
35
28
6
2
6

%
45,4
36,4
7,8
2,6
7,8

Źródło: Opracowanie własne.

Wprawdzie zbieżność kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna
z naukami politycznymi i wzajemna bliskość obu kierunków są bardzo silne
i opierają się na wieloletniej praktyce funkcjonowania ich w ośrodkach uniwersyteckich, jednak zrozumienie i akceptacja tego stanu rzeczy nie są tak
znaczące, jak można było przewidywać. Co prawda ponad połowa ankietowanych (60,7%) stwierdziła, że możliwość wliczania do minimum kadrowego kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna przedstawicieli nauk
politycznych jest mniej lub bardziej uzasadnione, jest to jednak wynik niższy, niż można było oczekiwać, jak również wyraźnie niższy w porównaniu
z innymi możliwościami dotyczącymi minimum kadrowego. Należy także
zauważyć, że znaczący odsetek badanych (27,9%) był zdania, że obecność
politologów w minimum kadrowym dziennikarstwa jest nieuzasadniona. Rozkład odpowiedzi ankietowanych związanych z opiniami na temat wliczania
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do minimum kadrowego kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna
przedstawicieli nauk humanistycznych w obszarze nauki o polityce – politologia przedstawia tabela 102.
Tabela 102. Opinie badanych na temat wliczania do minimum kadrowego kierunku
dziennikarstwo i komunikacja społeczna przedstawicieli nauk humanistycznych
w obszarze nauki o polityce – politologia (N = 79)
bardzo uzasadnione
raczej uzasadnione
raczej nieuzasadnione
bardzo nieuzasadnione
nie mam zdania

Liczebność
27
21
18
4
9

%
34,2
26,5
22,8
5,1
11,4

Źródło: Opracowanie własne.

Niewątpliwie najmniej zrozumienia wśród badanych znalazła możliwość
wliczania do minimum kadrowego przedstawicieli nauk ekonomicznych zajmujących się naukami o zarządzaniu. Jedynie 29,4% uczestników badania
było zdania, iż jest to mniej lub bardziej uzasadnione merytorycznie. Tymczasem co trzeci ankietowany (34,6%) stwierdził, że jest to raczej nieuzasadnione, a co dziesiąty respondent był zdania, iż jest to całkowicie bezzasadne
z merytorycznego punktu widzenia. Znaczący odsetek badanych (25,3%) nie
miał w tej sprawie zdania. Szczegółowy rozkład odpowiedzi na temat opinii ankietowanych dotyczących wliczania do minimum kadrowego kierunku
dziennikarstwo i komunikacja społeczna przedstawicieli nauk ekonomicznych w obszarze ekonomia – nauki o zarządzaniu prezentuje tabela 103.
Tabela 103. Opinie badanych na temat wliczania do minimum kadrowego kierunku
dziennikarstwo i komunikacja społeczna przedstawicieli nauk ekonomicznych
w obszarze ekonomia – nauki o zarządzaniu? (N = 75)
bardzo uzasadnione
raczej uzasadnione
raczej nieuzasadnione
bardzo nieuzasadnione
nie mam zdania

Liczebność
14
8
26
8
19

%
18,7
10,7
34,6
10,7
25,3

Źródło: Opracowanie własne.
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Reasumując dotychczasowe analizy odnoszące się do opinii ankietowanych na temat zasadności wliczania do minimum kadrowego przedstawicieli
poszczególnych dyscyplin i specjalności określonych w uchwale Państwowej Komisji Akredytacyjnej, należy podkreślić, że zdecydowana większość
propozycji w niej zawartych spotkała się ze zrozumieniem i akceptacją badanych. Ankietowani sceptycznie odnieśli się w zasadzie wyłącznie do pomysłu wliczania przedstawicieli nauk ekonomicznych specjalizujących się
w zarządzaniu do minimum kadrowego kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna. W pozostałych przypadkach poparcie zasadności wliczania
przedstawicieli poszczególnych dyscyplin przekraczało 60% głosów ankietowanych. Największe uzasadnienie, według badanych, ma wliczanie do minimum kadrowego specjalistów w zakresie języka wypowiedzi medialnych
(94,8%) oraz teorii gatunków medialnych (92% wskazań). Oprócz nauki
o zarządzaniu wśród dyscyplin, które zyskały stosunkowo najniższe wskaźniki akceptacji badanych, wymienić należy politologię (60,7%), ekonomikę
mediów (62,3%) oraz etykę dziennikarską (67,1%). Co ciekawe, ankietowani
niezwykle wysoko ocenili przydatność zawodową treści związanych z etyką
dziennikarską, a jednocześnie umiarkowanie pozytywnie zaopiniowali udział
nauczycieli zajmujących się tą problematyką w minimum kadrowym. Zbiorcze zestawienie opinii badanych na temat wliczania do minimum kadrowego
kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna przedstawicieli dziedzin
i dyscyplin naukowych, określonych uchwałą Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej w postaci „rankingu pozytywnego”, stworzonego poprzez
porównanie łącznych ocen uzasadniających, przedstawia tabela 104.
W tabeli 105 przedstawiono swoisty „ranking negatywny”, powstały w wyniku porównania negatywnych ocen ankietowanych związanych z ich opiniami
na temat wliczania do minimum kadrowego kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna przedstawicieli wybranych dziedzin i dyscyplin naukowych
określonych uchwałą Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej.
Dane zawarte w tabeli 105 w znacznym stopniu potwierdzają wnioski wynikające z analizy pozytywnych opinii ankietowanych co do zasadności wliczania
przedstawicieli poszczególnych dyscyplin naukowych do minimum kadrowego
kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Jako najmniej uzasadnione
respondenci uznali wliczanie do minimum przedstawicieli nauk o zarządzaniu.
Tego zdania było aż 45,3% badanych. Relatywnie nisko oceniono również zasadność wliczania do minimum politologów (27,9%) oraz nauczycieli akademickich
zajmujących się problematyką ekonomiki mediów (19,5%), historii prasy i mediów (18,2%), a także systemów medialnych w Polsce i na świecie (15,2%).
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Tabela 104. Opinie badanych na temat wliczania do minimum kadrowego kierunku
dziennikarstwo i komunikacja społeczna przedstawicieli wybranych dziedzin
i dyscyplin naukowych – ranking pozytywny*
Pozytywne opinie na temat wliczania do minimum kadrowego
kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna przedstawicieli
takich nauk, jak:
język wypowiedzi medialnych
teoria gatunków medialnych
prawo autorskie
systemy medialne w Polsce i na świecie
badanie opinii publicznej
retoryka, filologia
teoretyczne problemy komunikowania
public relations
psychologia mediów
historia prasy i mediów
etyka dziennikarska
ekonomika mediów
politologia
nauka o zarządzaniu

%
94,8
92
89,6
82,3
81,8
81,8
79,2
77,9
76,6
71,4
67,1
62,3
60,7
29,4

* ranking stworzono poprzez porównanie sumy odpowiedzi: „bardzo uzasadnione” i „raczej
uzasadnione”
Źródło: Opracowanie własne.
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Tabela 105. Opinie badanych na temat wliczania do minimum kadrowego kierunku
dziennikarstwo i komunikacja społeczna przedstawicieli wybranych dziedzin
i dyscyplin naukowych – ranking negatywny*
Negatywne opinie na temat wliczania do minimum kadrowego
kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna przedstawicieli
takich nauk, jak:
nauka o zarządzaniu
politologia
ekonomika mediów
historia prasy i mediów
systemy medialne w Polsce i na świecie
public relations
etyka dziennikarska
psychologia mediów
retoryka, filologia
teoria gatunków medialnych
teoretyczne problemy komunikowania
badanie opinii publicznej
język wypowiedzi medialnych
prawo autorskie

%
45,3
27,9
19,5
18,2
15,2
14,3
12,6
10,4
10,4
8
7,8
7,8
5,2
5,2

* ranking stworzono poprzez porównanie sumy odpowiedzi: „bardzo uzasadnione” i „raczej
uzasadnione”
Źródło: Opracowanie własne.
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