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Opis studiów
Zasadnicze cele kształcenia:

 przygotowanie studenta do samodzielnego zdobywania podstawowych informacji z rozmaitych
źródeł, ich selekcjonowania i formułowania na tej podstawie krytycznych sądów;


wykształcenie umiejętności posługiwania się warsztatem dziennikarskim w zakresie gatunków
dziennikarskich funkcjonujących w mediach różnego typu w Polsce i krajach wybranego obszaru
językowego;



przygotowanie studenta do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym z wykorzystaniem różnych mediów i różnych form przekazu;



przekazanie podstawowej wiedzy o mediach, kulturze i o literaturze współczesnej wybranego
obszaru językowego;



wykształcenie umiejętności językowych do poziomu B2/B2+ znajomości języka angielskiego;



wykształcenie umiejętności językowych do poziomu B2 znajomości drugiego języka obcego;



zapoznanie z podstawowymi zasadami prawa autorskiego i prasowego.

Sylwetka absolwenta
Po dziennikarstwie międzynarodowym absolwent może znaleźć zatrudnienie jako:



w polskich mediach (jako początkujący dziennikarz – specjalista od problematyki krajów wybranego obszaru językowego);



w mediach zagranicznych (jako początkujący dziennikarz – specjalista od problematyki polskiej);



w redakcjach mediów tradycyjnych ogólnotematycznych i specjalistycznych; lokalnych oraz
ogólnokrajowych (jako początkujący dziennikarz, reporter lub sekretarz redakcji);



w redakcjach mediów internetowych ogólnotematycznych i specjalistycznych; lokalnych oraz
ogólnokrajowych (jako początkujący dziennikarz, reporter lub sekretarz redakcji);



w agencjach promocyjno-reklamowych;



w organizacjach dowolnego typu w zakresie public relations oraz rzecznictwa prasowego.

Zasady przyjęć
Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1
maksymalnie jeden
(wymagany)

język angielski (albo inny język obcy, gdy w kategorii 2 jest język angielski)

2
maksymalnie jeden
(wymagany)

język polski (albo język rodzimy w przypadku matury obcojęzycznej)

3
maksymalnie dwa
(nie wymagane)

historia, WOS, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura
antyczna, filozofia, geografia, matematyka, drugi język obcy
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Specjalności
- DZIENNIKARSTWO Z JĘZYKIEM I KULTURĄ NIEMIECKĄ

- DZIENNIKARSTWO Z JĘZYKIEM I KULTURĄ ROSYJSKĄ
Po drugim semestrze studenci wybierają z dwóch specjalności (język niemiecki i rosyjski od podstaw).
 Obie specjalności przewidują pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu znajomości języka, kultury oraz mediów wybranego obszaru językowego.

Główne przedmioty
 praktyczna nauka języka angielskiego
 Praktyczna nauka języka niemieckiego (rosyjskiego)
 Historia, kultura Niemiec (Rosji)
 Stosunki polsko-niemieckie (rosyjskie)
 Niemiecki (rosyjski) system medialny
 Film i teatr w Niemczech (Rosji)
 Przegląd najważniejszych wydarzeń społeczno-politycznych
 Pisanie tekstów dziennikarskich

Orientacyjny limit miejsc

-

50 (min. 30)

Dane Wydziału i lokalizacja
ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
filolog@uni.lodz.pl
tel: +48 42 665 51 06
fax: +48 42 665 52 54

Wszystkie informacje znajdziesz również na:



www.filolog.uni.lodz.pl



www.filros.uni.lodz.pl



www.germanistyka.uni.lodz.pl



www.dziennikarstwo.uni.lodz.pl

