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Obszar kształcenia w zakresie nauk medycznych, o zdrowiu i kulturze 
fizycznej (1) oraz obszar kształcenia w zakresie nauk społecznych (2)

Studia podyplomowe „Dziennikarstwo sportowe” mają charakter praktyczny. 
Ich celem jest przygotowanie absolwentów studiów magisterskich do profesjo-
nalnego wykonywania zawodu dziennikarza sportowego w redakcjach telewi-
zyjnych,  radiowych,  prasowych  i  internetowych.  Mają  na  celu  pogłębienie 
wiedzy  oraz  umiejętności  praktycznych  osób  zainteresowanych  dziennikar-
stwem sportowym oraz współpracą z podmiotami zajmującymi się przekazem 
informacji  sportowych.  Wskazują  konkretne  możliwości  wykorzystania  do-
brych  praktyk  dziennikarskich  w  obszarze  funkcjonowania  wspomnianych 
podmiotów. Łączą ustalenia teorii z praktycznymi zastosowaniami, na co po-
zwala zarówno metodyka zajęć, jak i struktura zespołu wykładowców. 

W  ramach  obszaru kształcenia  w  zakresie nauk  medycznych,  o  zdrowiu  i 
kulturze  fizycznej słuchacze  studiów  uzyskują  wiedzę  oraz  nabywają 
umiejętności  związane  ze  sportem  i  kulturą  fizyczną,  co  dotyczy  między 
innymi  społecznych  i  ekonomicznych  aspektów  sportu,  zasad  organizacji 
imprez sportowych, wiedzy dotyczącej treningu sportowego, elementów teorii 
sportu  oraz  teoretycznych i  praktycznych aspektów zespołowych  gier 
sportowych.  W  ramach  obszaru  kształcenia  w  zakresie  nauk  społecznych 
słuchacze  są  natomiast  wyposażani  w  wiedzę,  umiejętności  i  kompetencje 
dotyczące  m.in.  teorii  komunikowania  społecznego,  społecznego i 
kulturowego oddziaływania mediów,  etyki dziennikarskiej,  form 
dziennikarskich, prawo prasowego i autorskiego.
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WIEDZA
K_W01 Zna i rozumie podstawową terminologię z zakresu nauk o kulturze fizycznej.
K_W02 Posiada podstawową wiedzę z zakresu teorii i praktyki treningu sportowego.
K_W03 Zna zasady etyki dziennikarskiej oraz podstawowe przepisy prawa prasowego i 

autorskiego.
K_W04 Zna zasady przygotowywania przekazu medialnego oraz różnorodne formy 

dziennikarskie.
K_W05 Zna i rozumie znaczenie mediów i dziennikarzy w promocji uczestnictwa w 

sporcie i rekreacji ruchowej oraz edukacji zdrowotnej.
K_W06 Zna podstawowe zasady organizacji imprez sportowych, rozgrywania zawodów 

sportowych w najpopularniejszych dyscyplinach sportu oraz zasady rywalizacji 
sportowej.

K_W07 Ma wiedzę na temat procesów komunikowania społecznego, organizacji mediów i 
public relations.

K_W08 Ma podstawową wiedzę na temat najważniejszych współczesnych zjawisk 



społecznych, takich jak np. kultura masowa i globalizacja i ich wpływu na sport, 
kulturę fizyczną, uczestnictwo w sporcie i rekreacji ruchowej.

K_W09 Ma wiedzę na temat problemów i zagrożeń współczesnego sportu: zjawiska 
niedozwolonego dopingu w sporcie i jego konsekwencji, uwikłania sportu w 
politykę, dewiacji w sporcie.

K_W10 Ma wiedzę na temat historycznych i społecznych uwarunkowań uprawiania sportu 
wyczynowego, kariery sportowej i karier zawodowych specjalistów sportu.

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 Potrafi wykorzystywać różne formy dziennikarskie do opisu i analizy zjawisk z 

zakresu sportu i kultury fizycznej.
K_U02 Potrafi przygotować przekaz medialny z uwzględnieniem specyfiki prasy, radia, 

telewizji i Internetu.
K_U03 Potrafi zachować obiektywny charakter przekazu medialnego dotyczącego sportu i 

kultury fizycznej.
K_U04 Potrafi prawidłowo interpretować przyczyny, przebieg i następstwa zjawisk 

społecznych zachodzących w sporcie i kulturze fizycznej.
K_U05 Potrafi przygotować i przedstawić relacje reporterskie z wydarzeń sportowych.
K_U06 Potrafi umiejętnie interpretować wyniki podstawowych badań naukowych 

dotyczących społecznych wymiarów sportu i treningu sportowego.
K_U07 W oparciu o uzyskaną wiedzę, potrafi prawidłowo interpretować zdarzenia 

dotyczące przebiegu rywalizacji sportowej i systemów organizacji imprez 
sportowych.

K_U08 Posiada najważniejsze umiejętności wykorzystania podstawowych środków tech-
nicznych w pracy dziennikarza w środowisku cyfrowej techniki telewizyjnej i ra-
diowej. 

K_U09 Potrafi dostosować formę i treść relacji sportowej do charakteru medium oraz 
odbiorców.

K_U10 Potrafi przeprowadzić komentarz z imprezy sportowej na żywo.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_S01 Potrafi samodzielnie rozwiązywać sprecyzowane zadania organizacyjne o 
charakterze praktycznym w zakresie działalności sportowej.

K_S02 Stosuje normy i zasady etyczne obowiązujące w życiu społecznym ze szczególnym 
uwzględnieniem obszaru sportu i dziennikarstwa.

K_S03 Wykazuje aktywność w samodzielnym podejmowaniu profesjonalnych zadań 
K_S04 Posiada zdolność do pracy w zespole - aktywnie uczestniczy w pracy grup i 

organizacji realizujących cele społeczne w zakresie działalności sportowej i 
dziennikarskiej.

K_S05 Potrafi komunikować się z innymi ludźmi i przekazywać wiedzę związaną ze 
sportem i kulturą fizyczną.

K_S06 Jest zdolny do uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności.
K_S07 Jest odpowiedzialny, profesjonalnie i etycznie realizuje powierzone 

mu zadania. 
K_S08 Potrafi przekonująco wyrazić własne zdanie, skutecznie negocjować oraz posługi-

wać się technikami komunikacyjnymi.
K_S09 Nawiązuje relacje społeczne w sposób prawidłowy posługując się skutecznie do-

stępnymi kanałami komunikacji z jednostkami i grupami społecznymi.
K_S10 Promuje pozytywne wartości sportu propagując zachowania prozdrowotne w 

działalności edukacyjnej. 


