
Symbole efektów 

kształcenia na kierunku 

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent: 

w zakresie WIEDZY 

WPRP_W01 Zna i rozumie terminologię stosowaną w public relations, potrafi 

zidentyfikować funkcje oraz narzędzia PR, potrafi rozróżnić 

działania public relations od działań marketingowych i 

reklamowych 
WPRP_W02 Ma zaawansowaną wiedzę w zakresie budowania strategii PR 
WPRP_W03 Ma zaawansowaną wiedzę na temat zarządzania sytuacjami 

kryzysowymi w organizacjach, potrafi wskazać problemy 

związane oraz zaproponować rozwiązania 
WPRP_W04 Ma zaawansowaną wiedzę na temat komunikowania 

wewnętrznego i zewnętrznego organizacji 
WPRP_W05 Wie, w jaki sposób budować relacje z mediami, zna zadania 

rzecznika prasowego 
WPRP_W06 Zna elementy prawa prasowego oraz zasady organizowania 

zgromadzeń. 
WPRP_W07 Zna strategie negocjacyjne oraz rolę i znaczenie lobbingu 
WPRP_W08 Zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania informacji, 

właściwe dla zawodu i PR-owca, pozwalające opisywać struktury i 

instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi 

zachodzące, ze szczególnym uwzględnieniem wybranych instytucji 

oraz organizacji społecznych lub gospodarczych 
WPRP_W09 Posiada zaawansowaną wiedzę na temat public relations jako 

wiarygodnego dialogu z otoczeniem, zna i rozumie poszczególne 

fazy procesu public relations.  
WPRP_W10 Zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności 

przemysłowej i prawa autorskiego 
WPRP_W11 Wie, na czym polega specyfika polskich i międzynarodowych 

kodeksów public relations. 
WPRP_W12 Zna specyfikę pracy agencji reklamowej i agencji public relations; 

wie jakimi prawami rządzą się briefingi i konferencje prasowe; zna 

hierarchię i obyczaje panujące w redakcjach prasowych, agencjach 

reklamowych i PR-owych 
w zakresie UMIEJĘTNOŚCI 

WPRP_U01 Ma umiejętności stosowania w teorii oraz praktyce 

wyspecjalizowanej wiedzy z zakresu public relations 
WPRP_U02 Potrafi formułować i rozwiązywać typowe problemy związane z 

komunikowaniem się w organizacji  
WPRP_U03 Potrafi budować strategię komunikacyjną  
WPRP_U04 Potrafi właściwie analizować i oceniać efektywność działań public 

relations 
WPRP_U05 Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk 

społecznych 
WPRP_U06 Posiada umiejętność wystąpień publicznych oraz przygotowania 

prezentacji 
WPRP_U07 Potrafi przygotować i posługiwać się informacją prasową oraz 

zorganizować konferencję prasową 



WPRP_U08 Posiada umiejętność argumentowania i perswazji, stosowania figur 

i tropów retorycznych oraz umiejętność właściwego 

wykorzystywania technik negocjacyjnych 
WPRP_U09 Potrafi odróżniać działania z zakresu public relations od innych 

działań z obszaru komunikacji marketingowej; umie opracować 

plan działań public relations, w tym badania wstępne i ewaluacyjne 
WPRP_U10 Posiada umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej oraz 

autoprezentacji, pozwalające na profesjonalne wykonywanie 

zawodu dziennikarza czy PR-owca; potrafi dokonać właściwej 

oceny prawnej i etycznej własnych działań i zachowań w obszarze 

komunikacji społecznej 
w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH 

WPRP_K01 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne 

role 
WPRP_K02 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, doskonali 

umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju 
WPRP_K03 Ma świadomość zachowywania się w sposób profesjonalny i 

etyczny w pracy zawodowej oraz działalności publicznej. 
WPRP_K04 Szanuje odmienne punkty widzenia, determinowane różnym 

położeniem politycznym, kulturowym i społecznym. 
WPRP_K05 Jest przygotowany do kierowania zespołami ludzkimi 
WPRP_K06 Jest przygotowany do pracy w organizacjach i instytucjach 

publicznych, w tym organach administracji publicznej, partii 

politycznych oraz innych organizacji krajowych i 

międzynarodowych 
WPRP_K07 Potrafi odpowiednio kreślić priorytety służące realizacji 

określonego przez siebie lub innych zadania 
WPRP_K08 Wie jak uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych 

(politycznych, gospodarczych, obywatelskich) uwzględniając 

aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne 

 


