Opis programu kształcenia dla kierunku studiów I stopnia „dziennikarstwo
międzynarodowe”

Opis kierunku:
Kierunek studiów dziennikarstwo międzynarodowe należy przede wszystkim do obszaru
kształcenia w zakresie nauk humanistycznych związanych z językoznawstwem,
literaturoznawstwem i kulturoznawstwem. Istotne dla jego charakteru jest także wpisywanie
się w obszar nauk społecznych dotyczących istnienia oraz funkcjonowania środowisk
opiniotwórczych, ich funkcji i znaczenia w życiu zbiorowości (nauki o mediach, nauki o
poznaniu i komunikacji społecznej).
Istotą kierunku jest nacisk na wiedzę i umiejętności związane z pracą dziennikarza w obszarze
międzynarodowym: w charakterze korespondenta, ewentualnie pracownika polskich mediów,
który zajmuje się przede wszystkim wydarzeniami w innych krajach. Ważnym aspektem
studiów jest kształcenie językowe. Język angielski powinien zostać opanowany przez
wszystkich studentów na poziomie min. B2/B2+, drugi język obcy na poziomie min. B2.
Ponadto program kształcenia przewiduje pogłębienie wiedzy na temat kultury oraz mediów
kraju wybranego języka.
Wzorce międzynarodowe
Program kierunku był konsultowany z partnerami zagranicznymi, których uczelnie prowadzą
kierunek lub kierunki zbliżone do polskiego kierunku dziennikarstwo i komunikacja
społeczna, ewentualnie planowane dziennikarstwo międzynarodowe (dziennikarstwo,
publicystyka, medioznawstwo, kulturoznawstwo połączone z naukami społecznymi): przede
wszystkim z Uniwersytetami w Klagenfurcie, w Tybindze i w Passau. Istnieje potencjalnie
duże zainteresowanie wymianą studencką i wymianą doświadczeń dydaktycznych między
pracownikami.
Kierunek dziennikarstwo międzynarodowe w UŁ oferuje studentom możliwość wyjazdów na
studia do innych państw UE oraz na praktyki w ramach programu Erasmus. Najlepsi studenci
mogą starać się o stypendia różnych fundacji oraz studia w krajowym programie MOST.
Kierunek korzysta z umów o współpracy w ramach programu Erasmus z uniwersytetami w:
Austrii, Niemczech, Hiszpanii, Portugalii, Grecji, Włoszech, Belgii, Holandii, Turcji,
Norwegii, Estonii, Czechach, Bułgarii, Chorwacji, Wielkiej Brytanii, Irlandii, USA, Francji i
Islandii oraz na Łotwie i Litwie. Studenci będą zachęcani do korzystania ze stypendiów lub
praktyk Erasmusa, w celu osiągnięcia jak najwyższych kompetencji językowych.

Poziom: I (licencjackie)

Profil: ogólnoakademicki
Zajęcia na kierunku dziennikarstwo międzynarodowe prowadzone są przez pracowników
następujących jednostek Wydziału Filologicznego:
- Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
- Katedra Literatury i Kultury Niemiec, Austrii i Szwajcarii
- Instytut Rusycystyki
- Instytut Anglistyki

Forma studiów: stacjonarne.

Zasadnicze cele kształcenia
Kształcenie na kierunku dziennikarstwo międzynarodowe ma na celu:
- przygotowanie studenta do samodzielnego zdobywania podstawowych informacji z
rozmaitych źródeł oraz ich selekcjonowania i na tej podstawie formułowania
krytycznych sądów;
- wykształcenie umiejętności posługiwania się warsztatem dziennikarskim w zakresie
gatunków dziennikarskich funkcjonujących w mediach różnego typu w Polsce i
krajach wybranego obszaru językowego;

przygotowanie studenta do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym z
wykorzystaniem różnych mediów i różnych form przekazu;
- przekazanie podstawowej wiedzy o mediach, kulturze i o literaturze współczesnej
wybranego obszaru językowego;
- wykształcenie umiejętności językowych do poziomu B2/B2+ znajomości języka
angielskiego;
- wykształcenie umiejętności językowych do poziomu B2 znajomości drugiego języka
obcego;
- zapoznanie z podstawowymi zasadami prawa autorskiego i prasowego.

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat.

Po dziennikarstwie międzynarodowym absolwent może znaleźć zatrudnienie:
- w polskich mediach (jako początkujący dziennikarz – specjalista od problematyki
krajów wybranego obszaru językowego);
- w mediach zagranicznych (jako początkujący dziennikarz – specjalista od
problematyki polskiej);
- w redakcjach mediów tradycyjnych ogólnotematycznych i specjalistycznych;
lokalnych oraz ogólnokrajowych (jako początkujący dziennikarz, reporter lub
sekretarz redakcji);
- w redakcjach mediów internetowych ogólnotematycznych i specjalistycznych;
lokalnych oraz ogólnokrajowych (jako początkujący dziennikarz, reporter lub
sekretarz redakcji);
- w agencjach promocyjno-reklamowych;
- w organizacjach dowolnego typu w zakresie public relations oraz rzecznictwa
prasowego.
Absolwent studiów licencjackich może kontynuować kształcenie na studiach magisterskich,
których rekrutacja i wymagania wstępne przewidują kompetencje zdobyte na I stopniu
dziennikarstwa międzynarodowego. Może także kontynuować kształcenie na studiach II
stopnia (magisterskich) w krajach, w których obowiązuje dwustopniowy system kształcenia
uniwersyteckiego. Absolwent może również kontynuować naukę na studiach podyplomowych
oraz kursach dokształcających na UŁ oraz w innych uczelniach, uzupełniając swoje
wykształcenie.
-

