
Wzmocnienie i rozwój potencja u dydak-

tycznego uczelni oraz zwi kszenie liczby 

studentów kierunków o kluczowym znaczeniu 

dla gospodarki to nadrz dny cel Projektu „Pro-

gres – Program Rozwoju: Gospodarka–Eduka-

cja–Sukces” wspó Þ nansowanego przez Uni  

Europejsk  w ramach Europejskiego Funduszu 

Spo ecznego. By  on realizowany przez kilka 

lat na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego 

w Kielcach. Dzi ki pozyskanym funduszom, 

na wi tokrzyskiej uczelni powsta o kilka no-

wych kierunków studiów: biotechnologia w j -

zyku angielskim, wzornictwo, Þ zyka technicz-

na, Þ lologia angielska, zdrowie publiczne oraz 

dziennikarstwo i komunikacja spo eczna.

Drugoplanowe za o enia programu to 

zwi kszenie poziomu kwaliÞ kacji kadry dy-

daktycznej w obszarze nowoczesnych metod 

kszta cenia, wzrost poziomu kompetencji dy-

daktycznych, kreatywno ci i innowacyjno ci 

nauczycieli akademickich prowadz cych zaj -

cia na nowo powsta ych kierunkach. Autorzy 

projektu postawili sobie tak e za cel zwi k-

szenie mo liwo ci uzyskania wykszta cenia 

atrakcyjnego na rynku pracy przez studentów 

podejmuj cych nauk  w regionie zamieszkania 

oraz zaspokojenie potrzeb lokalnego rynku na 

specjalistów w zakresie biotechnologii, Þ zyki 

technicznej, dziennikarstwa, Þ lologii angiel-

skiej, wzornictwa i zdrowia publicznego. 

W ramach realizacji projektu wszyscy stu-

denci nowo utworzonych kierunków otrzymali 

ksi ki, skrypty i materia y biurowe. Studiuj cy 

dziennikarstwo dostali komplet publikacji wa -

nych w procesie kszta cenia na wybranym kie-

runku. T  list  tworzy y: Dziennikarstwo i wiat 

mediów, pod red. Z. Bauera, E. Chudzi skiego; 

Media audiowizualne, pod red. W. Godzica; Mo-

nopol, pluralizm, koncentracja. rodki maso-

wego komunikowania w Polsce w latach 1989-

2006 autorstwa T. Mielczarka; Czas celebrytów. 

Mediatyzacja przestrzeni publicznej, napisana 

przez M. Mol d -Zdziech; Wst p do nauki 

o komunikowaniu W. Pisarka; S ownik wiedzy 

o mediach, pod red. E. Chudzi skiego, oraz Wy-

brane zagraniczne systemy medialne na wie-

cie, pod red. J.W. Adamowskiego. BeneÞ cjenci 

projektu zostali tak e zobowi zani do aktywne-

go uczestnictwa w wiczeniach praktycznych 

umo liwiaj cych zdobycie sprawno ci komuni-

kacyjnej i wiedzy z zakresu kultury popularnej, 

prawnych aspektów funkcjonowania mediów, 

gromadzenia, przetwarzania i funkcjonowania 

informacji. Wzmocnieniem praktycznej nauki 

zawodu by y zaj cia warsztatowe prowadzone 

przez praktyków pracuj cych w lokalnej telewi-

zji, radiu i prasie. Dziesi cioosobowe zespo y 

pod kierunkiem prowadz cego przygotowywa-

y materia y dziennikarskie. Najlepsze z nich 

zosta y wyemitowane w lokalnych mediach. 

Przewidziane zosta y liczne obozy j zykowe 

i naukowe. 

W celu podniesienia jako ci kszta cenia 

pracowników naukowych uczelni zaplanowano 
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zagraniczne i krajowe sta e i wizyty studyjne, 

specjalistyczny kurs j zyka angielskiego, szko-

lenia z zastosowania i wykorzystania nowych 

technologii w procesie dydaktycznym. Zwi k-

szenie poziomu jako ci kszta cenia na kierunku 

Dziennikarstwo i komunikacja spo eczna sta o 

si  mo liwe dzi ki sta om naukowo-dydaktycz-

nym w dwóch wiod cych o rodkach: Instytucie 

Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego 

i w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji 

Spo ecznej Uniwersytetu Jagiello skiego. cz-

nie w sta ach wzi o udzia  siedmiu pracowni-

ków Instytutu Bibliotekoznawstwa i Dzien-

nikarstwa UJK z trzech zak adów (Zak adu 

Dziennikarstwa, Zak adu Medioznawstwa oraz 

Zak adu Historii Prasy i Ksi ki). W Instytucie 

Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego 

miesi czne sta e naukowo-dydaktyczne odby-

y: dr Judyta Ewa Perczak, dr Jolanta K pa-M -

trak, dr hab. prof. UJK Jolanta Chwastyk-Ko-

walczyk, dr Olga D browska-Cendrowska oraz 

dr Tomasz Chrz stek. Opiekunami sta ów byli: 

dr Katarzyna Gajlewicz-Korab i dr hab. prof. 

UW Andrzej Kozie . Natomiast na sta u nauko-

wo-dydaktycznym w Instytucie Dziennikarstwa 

i Komunikacji Spo ecznej Uniwersytetu Jagiel-

lo skiego przebywa y: dr Jolanta Dzier y -

ska-Mielczarek i dr Aleksandra Lubczy ska. 

Sta ystkami opiekowali si  dr Lucyna S upek 

i prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzy ski.

Uczestnicy sta y zapoznawali si  ze struktu-

r  Instytutów, organizacj  studiów, wymogami 

stawianymi kandydatom, warunkom uko czenia 

studiów na etapie licencjackim i magisterskim, 

planami zaj  dydaktycznych i praktyk studenc-

kich. Brali udzia  w wybranych zaj ciach dydak-

tycznych (dotycz cych m.in. podstaw warsztatu 

dziennikarskiego, dost pu do informacji i ró-

d a informacji w sieci, agendy setting, polskie-

go systemu medialnego, specjalizacji prasowej, 

metodologii bada  medioznawczych, historii 

mediów w zarysie, zagranicznych systemów 

medialnych, j zyka wypowiedzi dziennikar-

skiej, teorii PR, media policy and public servi-

ce media in Europe, wspó czesnego wiata po 

1945 roku, teorii komunikacji spo ecznej, j zy-

ka jako narz dzia komunikacji spo ecznej, tre-

ningu twórczo ci i autoprezentacji). W zwi z-

ku z tym, e zaj cia, prowadzi y ró ne osoby, 

mia y one charakter zarówno warsztatowy, jak 

wiczeniowy i wyk adowy. Udzia  w nich by  

dla sta ystów niezwykle owocny – pozwoli  

wykorzysta  do wiadczenia z pracy w asnej 

oraz innych pracowników macierzystego insty-

tutu. Sta y ci brali tak e udzia  w organizowa-

nych w tym czasie konferencjach naukowych, 

tj. w II oraz IV Ogólnopolskiej Konferencji 

Metodologicznej Medioznawców, jak równie  

czynnie uczestniczyli w warsztatach metodolo-

gicznych, które poprzedza y obrady. 

W ramach projektu „Progres” do Instytu-

tu Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa UJK 

przybyli z wyk adami go cinnymi wybitni me-

dioznawcy oraz ludzie mediów, by podzieli  si  

ze studentami swoj  rozleg  wiedz  i bogatymi 

do wiadczeniami. W tych wyk adach ch tnie 

uczestniczyli równie  studenci kierunku Infor-

macja naukowa i bibliotekoznawstwo, co nie-

w tpliwie wiadczy o ich szerokich zaintereso-

waniach. Cykl zaj  rozpocz  w styczniu 2011 

r. prof. dr hab. Janusz W. Adamowski – Dziekan 

Wydzia u Dziennikarstwa i Nauk Politycznych 

Uniwersytetu Warszawskiego z wyk adem 

Brytyjski system medialny – model prawie do-

skona y. W lutym 2011 r. Instytut go ci  prof. 

dr. hab. Wies awa Godzica z Wy szej Szko y 

Psychologii Spo ecznej, który wyg osi  wyk ad 

Kultura popularna dzisiaj: media–celebryci–

retoryka. Wyk ad pt. Odpowiedzialno  prasy, 

w kwietniu 2011 r., zaprezentowa a prof. dr 

hab. Ewa Nowi ska z Instytutu Prawa W asno-

ci Intelektualnej Uniwersytetu Jagiello skie-

go. Natomiast w maju 2011 r. studenci mogli 

wys ucha  wyk adu Radio a nowe technologie 

w zmieniaj cym si  spo ecze stwie, który wy-

g osi  dr hab. prof. KUL Stanis aw J drzejewski 

z Instytutu Socjologii Katolickiego Uniwersy-

tetu Lubelskiego Jana Paw a II. Dziennikarz 

i publicysta Jacek akowski go ci  w mu-

rach naszego Uniwersytetu w czerwcu 2011 r. 
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Prelegent stara  si  przybli y  studentom prak-

tyczn  stron  zawodu w wyk adzie zatytu o-

wanym Dziennikarstwo zawód czy wyzwanie? 

Po wakacyjnej przerwie, w listopadzie 2011 r., 

go ci a w Kielcach ówczesna Prezes Polskiego 

Towarzystwa Komunikacji Spo ecznej, a zara-

zem pracownik naukowy Instytutu Politologii 

Uniwersytetu Wroc awskiego, prof. dr hab. 

Bogus awa Dobek-Ostrowska, która zaprezen-

towa a wyk ad Polski system medialny na roz-

dro u. Media w polityce. Polityka w mediach. 

W ko cówce roku 2011 Leszek Kraskowski, 

dziennikarz ledczy zwi zany z „Super Expres-

sem”, „Dziennikiem”, „Rzeczpospolit ” oraz 

tygodnikiem „Wprost”, zaprezentowa  rozwa-

ania dotycz ce warsztatu pracy dziennikarza. 

Swój wyk ad zatytu owa  Mówi , pyta  czy 

rozmawia  – warsztat pracy dziennikarza? Rok 

2012 rozpocz  dziennikarz i publicysta Piotr 

Najsztub. Jego wyk ad nosi  tytu  Wywiad te-

lewizyjny, radiowy i prasowy – warsztat pracy 

dziennikarza. Natomiast w marcu 2012 r. odby  

si  wyk ad zatytu owany Rosyjskie rodki prze-

kazu a polityka, który wyg osi  prof. dr hab. Ja-

nusz W. Adamowski. Z kolei w maju 2012 roku 

w Instytucie odby  si  wyk ad Jak by  pi knym, 

bogatym i dobrze wygl da  nago – jego autork  

by a dr hab. Ma gorzata Lisowska-Magdziarz 

z Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji 

Spo ecznej Uniwersytetu Jagiello skiego. Ten 

sam Instytut reprezentowa  prof. dr hab. Kazi-

mierz Wolny-Zmorzy ski, który przez swoje 

wyst pienie stara  si  udzieli  odpowiedzi na 

pytanie Czy znajomo  gatunków dziennikar-

skich jest obecnie dziennikarzowi potrzebna? 

Kolejne cztery wyk ady zaprezentowali dzien-

nikarze – praktycy. Marek Mikos, dziennikarz 

i publicysta, Dyrektor TVP Kielce, by  go ciem 

Instytutu w lutym 2013 r., a jego wyk ad nosi  

tytu  Wszystko jest publicystyk , ka dy jest pu-

blicyst ? W ramach projektu „Progres” Instytut 

odwiedzi  tak e Wojciech Jagielski – wielolet-

ni publicysta „Gazety Wyborczej”, korespon-

dent i dziennikarz. Jego marcowy wyk ad nosi  

tytu  SpecyÞ ka pracy korespondenta wojenne-

go. W kwietniu w Instytucie go ci  dziennikarz 

muzyczny zwi zany z Programem III Polskiego 

Radia – Marek Nied wiecki. Jego wyk ad nosi  

tytu  Nie wierz  w ycie pozaradiowe. Cykl ubie-

g orocznych wyk adów zako czy o wyst pienie 

dziennikarki i prezenterki telewizyjnej Bo e-

ny Targosz, która w czerwcu wyg osi a wyk ad 

Warsztat prezentera programu informacyjnego.

Projekt „Progres” dostarczy  zarówno stu-

dentom, jak i pracownikom dydaktycznym UJK 

nowych do wiadcze , które z ca  pewno ci  

przyczyni  si  do podniesienia jako ci pracy 

w naszej uczelni.


