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Nazwa przedmiotu Zarządzanie informacją i relacje z mediami w 
samorządzie terytorialnym 

 Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny 
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 Kod przedmiotu ----------------------- 

 Studia podyplomowe 

Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów 

Menedżer w samorządzie 
terytorialnym 

--------------------- niestacjonarne 

 

 Rodzaj przedmiotu ------------------------ 

 Rok i semestr studiów ------------------------ 

 Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu dr Paweł Kuca 

 Imię i nazwisko osoby prowadzącej ( osób 
prowadzących) zajęcia z przedmiotu 

dr Paweł Kuca 
 

Cele zajęć z przedmiotu 

Celem zajęć jest nabycie przez studentów umiejętności wykorzystywania informacji i prowadzenia 
relacji z mediami przez jednostki samorządu terytorialnego. 

Wymagania wstępne Student: posiada podstawową wiedzę o funkcjonowaniu mediów, a 
także o rynku mediów regionalnych i lokalnych w swoim miejscu 
zamieszkania. 

 
 
 
 Efekty kształcenia 

 

Numer Efekty kształcenia 
po zaliczeniu przedmiotu student: 

Odniesienie 
do efektów 

kształcenia dla 
programu 

umiejętności 

U01 potrafi zastosować elementy 
wpływające na poprawne 
komunikowanie w organizacji, 
zarówno w kontekście 
komunikowania werbalnego jak i 
niewerbalnego 

SP_U04 

U02 potrafi ocenić politykę 
informacyjną organizacji, jej 
działania  z zakresu marketingu 
terytorialnego, a także 
zaproponować własne rozwiązania 
w tych obszarach   

SP_U05 

kompetencje społeczne 

K01 postępuje etycznie, zgodnie z 
kodeksem obowiązującym dla 
danego zawodu 

SP_K03 

 

 Forma(y) zajęć, liczba realizowanych godzin  

warsztat – 10 godz. 

 Treści programowe 

B. Problematyka warsztatu  

Treści merytoryczne Liczba godzin 



1. Istota polityki informacyjnej i relacji z mediami w samorządzie 
terytorialnym 

2 

2. Narzędzia polityki informacyjnej w samorządzie 2 

3. Nowe media i ich wykorzystanie w polityce informacyjnej 2 

4. Prasa samorządowa jako niewykorzystane narzędzie polityki 
informacyjnej  

2 

5. Podstawy prawa prasowego – autoryzacja i sprostowanie 2 

Suma godzin 10 
 

 Metody dydaktyczne Warsztaty, ćwiczenia, analiza studiów przypadku. 

Sposób(y) i forma(y) zaliczenia Sposób zaliczenia: zaliczenie z oceną. 
 
Forma zaliczenia: 
Projekt zaliczeniowy, przygotowanie całościowego 
materiału potrzebnego do przeprowadzenia konferencji 
prasowej. 

 Metody i kryteria oceny  

Numer 
efektu 
kształcenia 

Sposób weryfikacji i oceniania efektu 
kształcenia 

Umiejętności 

U01 Projekt zaliczeniowy  

U02 Projekt zaliczeniowy 

Kompetencje społeczne 

K01 Ocena dyskusji w czasie zajęć 
 

 Całkowity nakład pracy studenta 
potrzebny do osiągnięcia założonych 
efektów w godzinach oraz punktach 
ECTS 

 

Aktywność Liczba godzin/ 
nakład pracy 
studenta 

Warsztat 10 

Przygotowanie do warsztatu 20 

Samodzielna analiza jednostek 
samorządu terytorialnego pod kątem 
prowadzenia polityki informacyjnej 

25 

Przygotowanie projektu 10 

Studiowanie fachowej literatury 10 

Suma godzin 75 

Liczba punktów ECTS 3 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć 
wymagających bezpośredniego 
udziału nauczycieli i studentów 

0 

Liczbę punktów ECTS w ramach zajęć 
o charakterze praktycznym 

3 

 

 Język wykładowy polski 

Praktyki zawodowe w ramach 
przedmiotu 

brak 

 Literatura Literatura podstawowa: 
Kuca P., Tworzydło D., Media relations w samorządzie – 

teoria i praktyka, Wydawnictwo Newsline, Rzeszów 2010. 
 
Literatura uzupełniająca: 



Jabłoński W., Kreowanie informacji, Warszawa 2007. 
Flis J., Samorządowe public relations, Kraków 2007. 

Podpis koordynatora przedmiotu  

Podpis kierownika jednostki  

 


