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CELE STUDIÓW 

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy na różnych stanowiskach związanych  

z szeroko pojętym Public Relations i zarządzaniem marką. Słuchacze zyskają możliwość 

doskonalenia praktycznych umiejętności potrzebnych w prowadzeniu działań PR  

w organizacjach, instytucjach i firmach (kreowanie wizerunku w mediach i korporacjach, 

współpraca z otoczeniem społecznym instytucji, zarządzanie relacjami z mediami, tworzenie 

strategii komunikacyjnych, badania skuteczności działań wizerunkowych. Kolejnym celem 

studiów jest usystematyzowanie wiedzy słuchaczy w zakresie marketingu, zwłaszcza  

o zagadnienia związane z najnowszymi trendami w zakresie tworzenia marki i zarządzania nią 

(narzędzia do tworzenia marki, projektowanie i interpretowanie wyników badań marketingowych, 

wiedza z zakresu rebrandingu).Studia skierowane są do osób zainteresowanych nabyciem 

praktycznej wiedzy i umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu menedżera ds. PR oraz 

zawodów pokrewnych oraz do osób aspirujących na stanowiska związane z zarządzaniem 

marką. 

ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ  

Symbol efektu  

uczenia się dla 
kierunku 

WIEDZA Symbol efektu  

z 
rozporządzenia1* 

BMPRM_W01 Zna i rozumie ekonomiczne, prawne i etyczne 
uwarunkowania różnych rodzajów działalności 
zawodowej związanej z pracą specjalisty ds. PR  
i Brand Managera, w tym zasady ochrony 
własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz 
podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych 
form przedsiębiorczości. 

P7S_WK 

BMPRM_W02 Zna i rozumie główne tendencje w obszarze 
zarządzania marką, PR oraz zarządzania marką 
własną. 

P7S_WG 

                                                           
1* Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji 

na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji 



 

 

Symbol efektu  

uczenia się dla 
kierunku 

UMIEJĘTNOŚCI Symbol efektu  

z rozporządzenia* 

BMPRM_U01 Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę by 
formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe 
problemy oraz innowacyjnie wykonywać zadania 
w nieprzewidywalnych warunkach przez: 

− właściwy dobór źródeł i informacji z nich 
pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej 
analizy, syntezy, twórczej interpretacji  
i prezentacji tych informacji, 

− dobór oraz stosowanie właściwych metod  
i narzędzi, w tym zaawansowanych technik 
informacyjno-komunikacyjnych, 

− przystosowanie istniejących lub opracowanie 
nowych metod i narzędzi. 

P7S_UW 

BMPRM_U02 Potrafi komunikować się na tematy 
specjalistyczne i współdziałać ze zróżnicowanymi 
kręgami odbiorców (zarówno klientami, jak  
i członkami zespołu , mediami i innymi osobami ze 
swojego środowiska zawodowego) 

-prowadzić debatę. 

P7S_UK 

BMPRM_U03 Potrafi  samodzielnie planować i realizować 
własne uczenie się przez całe życie  
i ukierunkowywać innych w tym zakresie. 

P7S_UU 

Symbol efektu  

uczenia się dla 
kierunku 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE Symbol efektu  

z rozporządzenia* 

BMPRM_K01 Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy 
i odbieranych treści uznawania znaczenia wiedzy 
w rozwiązywaniu problemów poznawczych  
i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów  
w przypadku trudności z samodzielnym 
rozwiązaniem problemu. 

P7S_KK 

BMPRM_K02 Jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról 
zawodowych, z uwzględnieniem zmieniających 
się potrzeb społecznych, w tym: 

− rozwijania dorobku zawodu, 

− podtrzymywania etosu zawodu, 

−przestrzegania i rozwijania zasad etyki 
zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania 
tych zasad.  

P7S_KR 



 

 

minimum po dwa efekty, nie więcej niż po 4 w każdym obszarze 

PLAN STUDIÓW   

Lp. Nazwa przedmiotu/modułu Forma zajęć Liczba godzin Punkty ECTS 

1 Akademia Komunikacji Wykład 

interaktywny, 

ćwiczenia 

6 

26 

6 

2 Akademia Umiejętności 

Managera ds. PR 

Wykład 

interaktywny, 

ćwiczenia 

12 

36 

12 

3 Akademia Umiejętności Brand 

Managera 

Wykład 

interaktywny, 

ćwiczenia 

12 

44 

12 

 

Karty opisu przedmiotu/modułu stanowią załączniki od 1 do 3 (karty należy sporządzić wg wzoru 

określonego w zarządzeniu rektora – zob. załącznik 2) 

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATÓW I ZASADY REKRUTACJI 

Ukończone studia wyższe I lub II stopnia. Kandydaci spełniający ww. wymagania przyjmowani 

są na zasadzie kolejności zgłoszeń. 

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

Uzyskanie 51% punktów z 3 egzaminów o charakterze teoretycznym (test) oraz praktycznym 

(zadania praktyczne związane tematycznie z poszczególnymi blokami przedmiotów) oraz 51% 

obecności podczas zajęć. 

 


