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KARTA OPISU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

 

ORGANIZATOR: CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU 

NAZWA: DIGITAL MEDIA, FACT-CHECKING AND DISINFORMATION 

TYP STUDIÓW: DOSKONALĄCE 

DYSCYPLINY NAUKOWE 
Kierunek interdyscyplinarny: 

 NAUKI O KOMUNIKACJI I MEDIACH 

 NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI 

 INFORMATYKA 

 PRAWO  

 EKONOMIA I FINANSE  

KIEROWNIK STUDIÓW (imię i nazwisko, dane teleadresowe) 
 
dr Anna Losa-Jonczyk anna-losa-jonczyk@uekat.pl 
dr Barbara Filipczyk barbara.filipczyk@uekat.pl 
 

SEMESTRY 
2 

GODZINY 
144 

w tym: 
Wykłady:                  0 
Ćwiczenia:                0 
Laboratoria:             0      
e-learning:       144 

ECTS 
60 

CELE STUDIÓW 

Celem podstawowym studiów jest wykształcenie ekspertów, którzy będą znać 
i realizować w praktyce międzynarodowe rozwiązania w zakresie wykrywania  
i zwalczania dezinformacji w mediach cyfrowych. Będą to osoby potrafiące dokonać 
implementacji polityki zwalczania dezinformacji w organizacjach, a także pracować na 
rzecz identyfikacji /wykrywania fałszywych wiadomości. 

Drugim celem studiów jest stworzenie w Polsce środowiska specjalistów, w tym 
dziennikarzy, posiadających interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności w zakresie 
rozpowszechniania i zwalczania dezinformacji, potrafiących działać i współdziałać dla 
osiągania jego celów, innowatorów i wizjonerów skłonnych do aktywnej pracy na rzecz 
społeczeństwa dobrze poinformowanego. Studia podyplomowe mają ich wyposażyć  
w umiejętności efektywnego wykorzystania narzędzi zapewniających wdrażanie zasad 
odpowiedzialności za słowo. 

 

 



 ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ   

Symbol efektu 
uczenia się dla 

kierunku 

 

WIEDZA Symbol efektu 
z rozporządzenia* 

DMFCD_W01 Pogłębienie wiedzy uczestników na temat 
mediów cyfrowych, dezinformacji, fact-
checkingu.  

/To deepen participants' knowledge of digital 
media, misinformation, and fact-checking./ 

P7S_WG 

DMFCD_W02 Pogłębienie wiedzy uczestników na temat 
prawnych, ekonomicznych i psychologicznych 
aspektów związanych z dezinformacją.  

/To deepen participants' understanding of the 
legal, economic, and psychological aspects 
associated with disinformation./ 

P7S_WK 

Symbol efektu 
uczenia się dla 

kierunku 
UMIEJĘTNOŚCI Symbol efektu 

z rozporządzenia* 

DMFCD_U01 Nabycie oraz udoskonalenie przez słuchaczy 
umiejętności związanych z identyfikacją  
i interpretacją fałszywych wiadomości i metod ich 
upowszechniania w mediach cyfrowych. 

/To acquire and improve learners' skills related to 
identifying and interpreting fake news and 
methods of dissemination in digital media./ 

P7S_UW 

DMFCD_U02 Opanowanie metod zwalczania dezinformacji 
współpracując w zespole. 

/To master methods to combat disinformation by 
team collaborating./ 

P7S_UK 

Symbol efektu 
uczenia się dla 

kierunku 
KOMPETENCJE SPOŁECZNE Symbol efektu 

z rozporządzenia* 

DMFCD_K01 Wypracowanie i wzmocnienie gotowości 
słuchaczy do inicjowania działań oraz 
przedsięwzięć w swoim otoczeniu społecznym  
i zawodowym.  

/To develop and strengthen the students' 
readiness to initiate activities and undertakings in 
their social and professional environment./ 

P7S_KO 



DMFCD_K02 Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa  
w pracach zespołów i organizacji realizujących cele 
społecznie odpowiedzialne i zwalczające 
dezinformację (np. Demagog). 

/To prepare for active participation in teams and 
organizations that pursue socially responsible 
goals and combat misinformation (e.g., 
Demagog)/ 

P7S_KR 

PLAN STUDIÓW 

Lp. Nazwa przedmiotu/modułu 
Forma 
zajęć 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Semestr 1 

1.  The ecosystem of online disinformation  
and fact-checking 

e-learning 24 10 

2.  Online disinformation, Communication  
and Social sciences 

e-learning 24 10 

3.  Regulations of digital platforms, social 
networks, disinformation and fact-checking  
in Europe and the USA 

e-learning 24 10 

Suma 72 30 

Semestr 2 

1.  Online disinformation, Communication and 
Social Sciences 

e-learning 24 10 

2.  Digital fact-checking and Data Journalism 
(Concepts, methods, verification tools and 
strategies) 

e-learning 12 5 

3.  Data, Algorithms, Artificial Intelligence, Online 
platform and fact-checking 

e-learning 12 5 

4.  Economics and Business Models of Fake news, 
Digital media platforms and Social networks, 
and fact-checking 

e-learning 12 5 

5.  Digital Media education, Online civics and fact-
checking 

e-learning 12 5 

Suma 72 30 

Karty opisu przedmiotu/modułu stanowią załączniki od 1 do 8 (karty należy sporządzić  
wg wzoru określonego w zarządzeniu rektora – zob. załącznik 2) 

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATÓW I ZASADY REKRUTACJI 

Uczestnikiem studiów podyplomowych Digital Media, Fact-checking and Disinformation 
może być każdy absolwent wyższej uczelni o dowolnym profilu i specjalności.  
W szczególności studia skierowane są do: 

1. dziennikarzy zatrudnionych w mediach tradycyjnych i cyfrowych,  
2. pracowników instytucji i organizacji rządowych/samorządowych zajmujących się 

mediami cyfrowymi,  



3. pracowników profesjonalnych organizacji pozarządowych (NGO) działających  
w obszarze fact-checkingu,  

4. młodych pracowników nauki oraz absolwentów studiów 
magisterskich/licencjackich/inżynierskich zainteresowanych problematyką 
mediów cyfrowych, dezinformacji i weryfikacji faktów,  

5. nauczycieli szkół ponadpodstawowych, dyrektorów szkół oraz pracowników 
kuratoriów realizujących zadania edukacyjne w zakresie edukacji medialnej.  

Rekrutacja na studia podyplomowe przebiega na podstawie elektronicznego zgłoszenia 
kandydata. W razie dużej liczby zgłoszeń z kandydatami może być dodatkowo 
przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. 

WYMAGANIA ZWIĄZANE Z UKOŃCZENIEM STUDIÓW (praca końcowa/egzamin/inne) 
 

Warunkami ukończenia studiów są: 

 aktywny udział w zajęciach zorganizowanych w formie online – frekwencja 
minimum 90%,  

 zaliczenie poszczególnych modułów, co umożliwia zdobycie 60 punktów ECTS. 
 

 


