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INSTYTUT DZIENNIKARSWTA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ 

EGZAMIN DYPLOMOWY – PYTANIA 

 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 

 

1. Typologia systemów medialnych na świecie. 

2. Polski system medialny. Historia i współczesność.  

3. Media publiczne w Polsce. 

4. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji: prerogatywy i zadania, a także ocena 

działalności tej instytucji. 

5. Oferta publicystyczna radia i telewizji w Polsce. 

6. Współczesne oblicze radiofonii w Polsce. 

7. Współczesne oblicze telewizji w Polsce. 

8. Znani polscy publicyści. 

9. Kapitał zagraniczny w polskich mediach. 

10. Infotainment i tabloidyzacja w mediach. 

11. Wizualne, audialne i prasowe warianty obecności kultury wysokiej w mediach 

masowych. 

12. Krytyk literacki, dziennikarz, bloger w kontekście funkcji medialnych. 

13. Informacyjne gatunki dziennikarskie. 

14. Publicystyczne gatunki dziennikarskie. 

15. Media kreatorami sławy i producentami plotki –  gwiazdy a celebryci.  

16. Wywiad jako gatunek dziennikarski.  

17. Rola i miejsce reportażu w mediach tradycyjnych i nowych. 

18. Reportaż radiowy w teorii i praktyce. 

19. Ewolucja koncepcji medium. Od greckiego metaxu do medium wirtualnego. 

20. Znaczenie i funkcje mediów posttelewizyjnych w tradycyjnych systemach 

medialnych. 

21. Nurt disruption w komunikowaniu reklamowym. Cechy, przykłady, rezultaty. 

22. Produkt terytorialny w strukturze klasycznych produktów masowych. 

Charakterystyka porównawcza.  

23. Charakterystyka wybranych czasopism filmowych. 

24. Sylwetki wybitnych krytyków filmowych, teatralnych, literackich – charakterystyka 

dorobku przynajmniej jednego krytyka  z każdej dziedziny. 
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25. Publicystyka kulturalna i społeczna w telewizji – charakterystyka wybranych 

programów. 

26. Esej i felieton jako formy wypowiedzi pisemnej wykorzystywane w dziennikarstwie. 

27. Teatr telewizji jako gatunek pogranicza.  

28. Serial, telenowela, sitcom – charakterystyka porównawcza. 

29. Style funkcjonalne a gatunki dziennikarskie. 

30. Przyczyny i przejawy tabloidyzacji mediów. 

31. Erystyka w dziennikarstwie. 

32. Retoryka dziennikarska. 

33. Retoryka reklamy. 

34. Język współczesnej polityki. 

35. Zasada klasycznych pytań dziennikarskich.  

36. Typy i rola planów telewizyjnych. 

37. Zasady zawarte w Karcie Etycznej Mediów.  

38. Teleprompter i jego funkcje w mediach wizualnych. 

39. Rola zapowiedzi (wstępu) w informacji radiowej i telewizyjnej.   

40. Różnice pomiędzy relacją reporterską a newsem. 

41. Budowa informacji dziennikarskiej.  

42. Styl wypowiedzi dziennikarskiej w systemie stylów funkcjonalnych języka.  

43. Najważniejsze właściwości informacji dziennikarskich. 

44. Realizacja gatunków dziennikarskich (w koncepcji M. Wojtak). 

45. Najważniejsze tendencje w języku współczesnej wypowiedzi dziennikarskiej. 

46. Przejawy postmodernizmu w języku współczesnej wypowiedzi dziennikarskiej. 

47. Podstawowe prawa i obowiązki dziennikarzy. 

48. Rodzaje przestępstw prasowych. 

49. Prasowe sprawozdanie sądowe w świetle prawa. 

50. Zadania rzeczników prasowych w administracji publicznej. 

51. Sposoby korzystania z mediów.  

52. Podstawowe funkcje przekazu reklamowego i jego dysponentów. 

53. Typologia reklamy politycznej. 

54. Podstawowe mechanizmy perswazyjne stosowane w języku przekazów reklamowych. 

55. Pojęcie znaku i kodu (systemu znaków). Typy kodów. 

56. Modele komunikacji: R. Jakobsona, C. Shannona, W. Weavera, H. D. Lasswella, 

D. Hymesa.  
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57. Komunikacja językowa i jej charakter społeczny, znakowy, intencjonalny, 

interakcyjny. 

58. Klasyfikacja znaków niewerbalnych (kinematów) P. Ekmana i W. V. Friesena. 

59. Kultura pop-artu a komunikacja publiczna. 

60. Proces kreowania i promowania wizerunku w Public Relations. 

61. Zakres współpracy z mediami w ramach PR. 

62. Pojęcie komunikacji międzykulturowej. 

63. Typy kontaktów międzykulturowych: uzupełnienie, kreolizacja, pogranicza 

kulturowe, budowanie kultury globalnej. 

64. Pojęcia: wielokulturowość — multikulturowość — transkulturowość. 

65. Czynniki nasilenia komunikacji międzykulturowej w XX-XXI w. 

66. Bariery w komunikacji międzykulturowej. 

67. Kultury narodowe w ujęciu G. Hofstedego. 

68. Pragmatyka komunikacji międzykulturowej: narodowe typy konwersacyjne. 

69. Cztery płaszczyzny podziału kultur według R. R. Gestelanda. 

70. Pojęcie źródła historycznego.  

71. Pojęcie źródła wywołanego. 

72. Pojęcie oral history (historii mówionej). 

73. Podział źródła historycznego (wg Joachima Lelewela, Marcelego Handelsmana, 

Gerarda Labudy, Jerzego Topolskiego). 

74. Nośniki pamięci (źródła informacji wg Marcina Kuli). 

75. Polska prasa konspiracyjna 1939-1945, skala zjawiska i społeczne funkcje. 

76. Polskie media poza granicami Polski i ich rola wobec kraju i emigracji (1945-1989). 

77. Główne kierunki transformacji systemu mediów po 1989 roku (najważniejsze 

wydarzenia polityczne i organizacyjne). 

78. Media masowe w systemie politycznym –doktryny medialne. 

79. Polscy wybitni dziennikarze XX wieku. 

80. Przełom października 1956 r. i jego konsekwencje w życiu społeczno-kulturalnym. 

81. Polska Telewizja w latach sześćdziesiątych. 

82. Polityczne i organizacyjne warunki funkcjonowania mediów w okresie PRL-u (formy 

działania cenzury, ustawa Prawo prasowe). 

83. Opiniotwórcza rola prasy społeczno-kulturalnej lat 1918-1939. 

84. Wpływ systemów partyjnych na systemy medialne. 
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85. Zmierzch gazet i czasopism tradycyjnych (zanik prasy drukowanej: uwarunkowania, 

skutki). 

86. Środowisko dziennikarskie Olsztyna. 

87. Rozgłośnie radiowe  Olsztyna, ich specyfika i oddziaływanie. 

88. Typologia mediów ze względu na zasięg oddziaływania terytorialnego. 

89. Istota, zakres i ochrona tajemnicy dziennikarskiej 

90. Realizacja prawa dostępu do informacji publicznej. 

91. Rola i zadania rzeczników prasowych w administracji rządowej. 

92. Dziennikarski obowiązek ochrony prywatności. 

93. Podmiot, przedmiot oraz tryb sprostowania prasowego i autoryzacji wypowiedzi. 

94. Penalizacja zniesławienia i znieważenia prasowego. 

95. Skład i kompetencje Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. 

96. Podstawy prawne i zakres działalności Polskiej Agencji Prasowej. 

97.  Międzynarodowe unormowania etyki dziennikarskiej. 

98.  Krajowe kodeksy deontologii dziennikarskiej. 

99. Wybitni polscy publicyści prasowi, radiowi i telewizyjni.  

100. Wybitni reporterzy XX wieku. 

101. Kultura w mediach –  specyfika pracy krytyka (literackiego, filmowego, 

krytyka sztuki), dziennikarza  i blogera. 

102. Charakterystyka najpopularniejszych blogów polskich dziennikarzy 

103. Tygodniki opinii. Kreowanie, dyskutowanie czy polemizowanie? 

104. Prasa lokalna i regionalna Warmii i Mazur po 1945 r.  

105. Gatunki dziennikarskie a gatunki literackie – analiza porównawcza 

106. Blog jako gatunek wypowiedzi 

107. Reportaż jako gatunek pogranicza (teoria i historia gatunku, twórcy, warsztat, 

misja) 

108. Polska felietonistyka współczesna: między dziedzictwem gatunku a 

nowoczesnością 

109. Funkcje fotografii prasowej. 

110. Dziennikarskie gatunki w internecie: typologia i charakterystyka.      

111. Literatura faktu: status gatunkowy i różnorodność formalna (autobiografia, 

biografia, dziennik, esej, list)  

112. Zadania i wyzwania dziennikarstwa śledczego (investigative reporting.) 

113. Dziennikarstwo gonzo − charakterystyka. 
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STUDIA DRUGIEGO STOPNIA 

 

1. Historia i teraźniejszość mediów na Warmii i Mazurach od czasów „Poczty 

Królewieckiej”. 

2. Historia mediów: polityka, kultura, ludzie (J. Giedroyć, J. Turowicz). 

3. Polska felietonistyka współczesna: między dziedzictwem gatunku a nowoczesnością. 

4. Zjawisko mediatyzacji życia społecznego. 

5. Specyfika dodatków prasowych do tygodników opinii i dzienników. 

6. Czasopisma patronackie – charakterystyka zjawiska i przykłady. 

7. Oglądanie czy podglądanie? Reality show, talk show, telenowela dokumentalna i 

paradokument wobec rzeczywistości pozamedialnej. 

8. Media lokalne i środowiskowe w Polsce i na świecie. 

9. Polskie media poza granicami kraju (Niemcy, USA, Ukraina, Litwa). 

10. Polska szkoła reportażu radiowego (ośrodki, twórcy, misja).   

11. Dziennikarskie gatunki w Internecie: typologia i charakterystyka      

12. Literatura faktu: status gatunkowy i różnorodność formalna (autobiografia, biografia, 

dziennik, esej, list).  

13. Portale internetowe miasta Olsztyn: historia, misja, znaczenie. 

14. Gatunki dziennikarskie a gatunki literackie – analiza porównawcza. 

15. Zadania i wyzwania dziennikarstwa śledczego (investigative reporting). 

16. Przyczyny, przejawy i konsekwencje sondażokracji w polskich badaniach opinii 

publicznej. 

17. Poważne gry internetowe jako media komunikowania masowego. Znaczenie, 

możliwości, polskie przykłady. 

18. Culture jamming jako przejaw aktywizmu internetowego. Wybrane przykłady.  

19. Różnice i podobieństwa pomiędzy prasą tradycyjną a prasą elektroniczną. 

20. Literackie i dziennikarskie cechy nurty „Gonzo”. 

21. Charakterystyka najpopularniejszych blogów polskich dziennikarzy. 

22.  Tygodniki opinii. Kreowanie, dyskutowanie czy polemizowanie? 

23. Specyfika wywiadu prasowego w zależności od adresata i miejsca publikacji. 

24. Prasa kobieca i męska. Podtrzymywanie czy przełamywanie stereotypów.     

25. Kino a rzeczywistość na przykładzie Polskiej Szkoły Filmowej lub Kina Moralnego 

Niepokoju.  Dokumentacyjne funkcje filmu jako medium audiowizualnego.  

26. Komunikacja w sieciach społecznych. 
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27. Konwergencja mediów. 

28. Memy jako przykład kultury nowych mediów. 

29. Cechy nowych mediów. 

30. Wpływ nowych mediów na ewolucję dziennikarstwa. 

31. Charakterystyka Web 2.0. 

32.  Cechy charakterystyczne formuły przestawiania informacji.  

33. Kryteria pozycjonowania newsów  w serwisach informacyjnych. 

34. Funkcjonalna klasyfikacja wywiadów.  

35. Karta Etyczna Mediów – najważniejsze zasady. 

36. Funkcje gatunków publicystycznych i informacyjnych  w telewizji.   

37. Montaż materiału informacyjnego i reportażowego – podstawowe różnice.  

38. Pojęcie pragmalingwistyki. Funkcja pragmatyczna wypowiedzi/tekstu.  

39. Pragmatyka i semantyka w modelu M. A. K. Halliday’a. 

40. Pragmatyka bez semantyki. Znaczenie a użycie wypowiedzi w teorii J. R. Searle’a. 

41. Funkcja sprawcza języka w teorii T. Skalskiego. 

42.  Zjawisko pragmacentryzmu w komunikacji publicznej: infantylizm semantyczny, 

swobodny rytm czytania, widzenie tunelowe, syndrom Pigmaliona 

43. Pierwszeństwo pragmatyki (przed semantyką) jako cecha kultury postmodernizmu. 

44. Podstawy teorii aktów mowy 

45. Teoria reguł konwersacji 

46. Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów a cele i funkcje. 

47. Przegląd koncepcji funkcji mediów: W. Pisarka, D. McQuaila. M. Chylińskiego/ S. 

Russ-Mohla. 

48. . 

49. Założenia teorii ograniczonego oddziaływania J. T. Klappera. 

50. Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów: teoria imputowania społecznego A. 

Bandury. 

51. Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów: teoria kultywacji G. Gerbnera. 

52. Społeczne i kulturowe oddziaływanie: teoria wykorzystania i satysfakcji.  

53. Płeć kulturowa a media masowe. 

54. Media a społeczeństwo: determinizm technologiczny. 

55. Media masowe a kultura ponowoczesna (postmodernizm). 

56. Metody badań nad społeczno-kulturowym funkcjonowaniem mediów. 

57. Uwarunkowania prawne funkcjonowania radiofonii i telewizji. 



7 
 

58. Autorskie prawa osobiste i majątkowe. 

59. Ochrona prawna utworów dziennikarskich. 

60. Teoria adaptacji kulturowej Young Yun Kim.  

61. Etapy powstawania i rozwoju komunikologii. 

62. Międzynarodowe unormowania etyki dziennikarskiej. 

63. Teoria dwustopniowego przepływu informacji.  

64. Teoria spirali milczenia Elisabeth Noelle-Neumann. 

65. Główne założenia teorii determinizmu technologicznego. 

66. Ceremoniał i protokół dyplomatyczny w Polsce. 

67. Polska dyplomacja kulturalna. Cele. Zadania. Misja. 

68. Etyczne techniki negocjacyjne. 

69. Asertywne techniki autoprezentacji. 

70. Pojęcie źródła historycznego. 

71.  Podział źródła wg Joachima Lelewela, Marcelego Handelsmana, Gerarda Labudy, 

Jerzego Topolskiego). 

72. Rodzaje źródeł wywołanych. 

73. Budowa klucza kategoryzacyjnego (zasady, schemat). 

74. Metody ilościowe w badaniach medioznawczych. 

75. Metody jakościowe w badaniach medioznawczych. 

76. Metoda analizy treści w badaniach medioznawczych. 

77. Metodologia badań semiaudiowizualnych nowych mediów. Wybrane propozycje. 

78. Potencjał metodologiczny cyberetnografii w badaniach środowiska sieciowego.  

79. Metody ustalania faktów historycznych (pojęcie faktu historycznego, metoda 

dedukcyjna, indukcyjna, geograficzna, chronologiczna, genealogiczna, metoda 

milczenia źródeł). 

80. Cechy charakterystyczne polskiego systemu politycznego po roku 1989. 

81. Działalność wydawnicza demokratycznej opozycji w PRL. 

82. Polska Telewizja w latach siedemdziesiątych. 

83. Festiwal wolności „Solidarności” lat 1980-1981.  

84. Główne kierunki transformacji systemu mediów po 1989 roku (najważniejsze 

wydarzenia polityczne i organizacyjne). 

85. Wybitni polscy dziennikarze XX wieku. 

86. Formy podawcze reportaży w mediach tradycyjnych i nowych. 

87. Reportaż jako gatunek dziennikarski. 
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88. Polska szkoła reportażu radiowego (ośrodki, twórcy, misja).   

89. Literatura faktu: status gatunkowy i różnorodność formalna (autobiografia, biografia, 

dziennik, esej, list).  

90. Omów uwarunkowania funkcjonowania  rzecznika prasowego w JST /jednostce 

samorządu terytorialnego/ 

91. Przedstaw rolę Krajowej Rady Radia i Telewizji w polskim systemie konstytucyjnym 

92. Omów proces powoływania rządu po wyborach parlamentarnych w Polsce. 

93. Przybliż konstytucyjne uwarunkowania odwołania rządu w Polsce 

94. Przedstaw aspiracje polityczne dziennikarzy na wybranych przykładach. 

95. Porównaj rolę wojewody i marszałka województwa. 

96. Wymień organy władzy w poszczególnych szczeblach samorządu terytorialnego                      

i zależności między nimi. 

97. Wymień główne elementy pojęcia „społeczeństwo obywatelskie”. 

98. Omów Rolę Senatu w stanowieniu prawa w Polsce. 

99. Partia polityczna -  sposób na zdobycie i sprawowanie władzy czy instrument 

wdrażania programu politycznego? 

100. Podstawowe prawa i obowiązki posła w RP w świetle obowiązującego prawa. 

101. Stabilizacyjna czy destabilizacyjna rola  referendum w sprawie odwołania 

władz samorządowych. 

102. Konstytucyjne obowiązki państwa wobec obywateli a oczekiwania społeczne 

/nauka, praca, zdrowie, praca/. 

103. Między państwem a obywatelem  - rola dziennikarza w kształtowaniu 

patriotyzmu  we współczesnej   rzeczywistości. 

104. Konstytucyjne gwarancje wolności obywatelskich w Polsce 

105. Dziennikarskie źródła wiedzy o funduszach unijnych. 

106. Stowarzyszenie sposób na realizacje aspiracji życiowych i zaistnienie 

publiczne 

 

 


