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Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania 

Kierunek – Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 

Lp. Teza/pytanie 

1. Dziennikarstwo zaangażowane i obywatelskie: cechy, znaczenie. 

2. Zmiana roli mediów i ich funkcji w kolejnych epokach teorii komunikowania masowego. 

3. Typologia jakościowych wywiadów badawczych i ich charakterystyka. 

4. Wyjaśnienie przyczynowe i probablistyczne. Przykład wyjaśniania w medioznawstwie. 

5. Dwa rodzaje koncentracji mediów. 

6. Ewolucja teorii komunikowania masowego w postrzeganiu roli odbiorcy w procesie 

komunikowania. 

7. Zastosowanie public relations w życiu gospodarczym, społecznym i kulturowym. 

8. Istota i przykłady normatywnych teorii mediów. 

9. Na czym polega podmiotowy aspekt komunikacji? 

10. Idol, celebryta, autorytet – podobieństwa i różnice. 

11. Krytyczna teoria mediów: założenia i przedstawiciele. 

12. Dziennikarstwo w nowych mediach – szanse i zagrożenia. 

13. Czynnik pokoleniowy w komunikowaniu społecznym.  

14. Pojęcie dóbr osobistych i ich ochrona w działalności prasowej. 

15. Wolność wypowiedzi i jej ograniczenia. 

16. Wizualność współczesnej kultury masowej – szanse i zagrożenia. 

17. Media w kulturze lokalnej. 

18. Teorie przepływu i przetwarzania informacji. 

19. Specyfika dziennikarstwa wyznaniowego. 

20. Omówienie powinności mediów na podstawie wybranych teorii komunikowania masowego. 

21. Założenia i zastosowanie analizy ramowej. 

22. Koncepcje agenda-setting i agenda-building. 

23. Klasyfikacje aktów mowy. 

24. Teoria kooperacji językowej P. H. Grice’a. 

25. Poznawcze teorie w badaniach mediów. 

26. Creative writing w mediach. 

27. Znak i symbol w funkcji komunikowania. 

28. Pokolenia medialne (zarys historyczny, cechy, przykłady, zmiany w życiu społecznym i 

kulturowym) 



29. Telewizja rzeczywistości (zarys historyczny, cechy, przykłady, implikacje społeczne i 

kulturowe). 

30. Znaczenie estetyki dla skuteczności komunikowania. 

31. Założenia analizy ramowej przekazów medialnych. 

32. Aksjologiczne podstawy dyskursu medialnego. 

33. Metody wartościowania i oceny dzieła medialnego. 

34. Omówić co najmniej dwie metody badania opinii publicznych. 

35. Konwergencja mediów i jej konsekwencje. 

36. Koncepcje kształtowania i zmiany opinii publicznej. 

37. Bariery w komunikacji międzykulturowej i sposoby ich przezwyciężania. 

38. Sposoby adaptacji kulturowej. 

39. Sposoby definiowania kultury (typ opisowo-wyliczający, typ normatywny, typ 

strukturalistyczny, typ genetyczny, typ psychologiczny, typ historyczny). 

40. Główne nurty kultury światowej i polskiej XX i XXI wieku (założenia i cele, twórcy i 

przedstawiciele, konsekwencje kulturowe). 

 


