
Uchwała  
Senatu Wojskowej Akademii Technicznej 

im. Jarosława Dąbrowskiego 
nr 101/WAT/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. 

zmieniająca uchwały w sprawie ustalenia programów jednolitych studiów 
magisterskich wojskowych rozpoczynających się od roku akademickiego 

2021/2022 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.) oraz § 21
ust. 1 pkt 21 i § 81 ust. 10 i 11 Statutu WAT stanowiącego załącznik do uchwały
Senatu WAT nr 16/WAT/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego
(tj. obwieszczenia Rektora WAT nr 1/WAT/2021 z dnia 21 października 2021 r.)
uchwala się, co następuje:

§ 1
W załączniku do uchwały Senatu WAT im. Jarosława Dąbrowskiego         
nr 56/WAT/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia programu jednolitych 
studiów magisterskich dla kierunku studiów „chemia”, zapisy  dotyczące przedmiotu 
„Komunikacja społeczna” zastępuje się zapisami dotyczącymi „Podstawy 
komunikacji strategicznej – teoria i praktyka”, które otrzymują brzmienie zgodnie z 
załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2
W załączniku do uchwały Senatu WAT im. Jarosława Dąbrowskiego         
nr 62/WAT/2021 z dnia 24 września 2021 r. w sprawie ustalenia programu 
jednolitych studiów magisterskich dla kierunku studiów „elektronika 
i telekomunikacja”, zapisy dotyczące przedmiotu „Komunikacja społeczna” zastępuje 
się zapisami dotyczącymi „Podstawy komunikacji strategicznej – teoria i praktyka”, 
które otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3
W załączniku do uchwały Senatu WAT im. Jarosława Dąbrowskiego         
nr 63/WAT/2021 z dnia 24 września 2021 r. w sprawie ustalenia programu 
jednolitych studiów magisterskich dla kierunku studiów „logistyka ekonomiczna” 
o profilu praktycznym, zapisy dotyczące przedmiotu „Komunikacja społeczna”
zastępuje się zapisami dotyczącymi „Podstawy komunikacji strategicznej – teoria
i praktyka”, które otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej
uchwały.



  
 

 
§ 4 

W załączniku do uchwały Senatu WAT im. Jarosława Dąbrowskiego                 
nr 64/WAT/2021 z dnia 24 września 2021 r. w sprawie ustalenia programu 
jednolitych studiów magisterskich dla kierunku studiów „logistyka” o profilu 
praktycznym, zapisy dotyczące przedmiotu „Komunikacja społeczna” zastępuje się 
zapisami dotyczącymi „Podstawy komunikacji strategicznej – teoria i praktyka”, które 
otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. 

§ 5 
W załączniku do uchwały Senatu WAT im. Jarosława Dąbrowskiego                 
nr 65/WAT/2021 z dnia 24 września 2021 r. w sprawie ustalenia programów 
jednolitych studiów magisterskich dla kandydatów na żołnierzy zawodowych 
kierunków studiów „lotnictwo i kosmonautyka”, „mechatronika”, zapisy dotyczące 
przedmiotu „Komunikacja społeczna”  zastępuje się zapisami dotyczącymi 
„Podstawy komunikacji strategicznej – teoria i praktyka”, które otrzymują brzmienie 
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. 

§ 6 
W załączniku do uchwały Senatu WAT im. Jarosława Dąbrowskiego                 
nr 67/WAT/2021 z dnia 24 września 2021 r. w sprawie ustalenia programu 
jednolitych studiów magisterskich dla kierunku studiów „mechanika i budowa 
maszyn”, zapisy dotyczące przedmiotu „Komunikacja społeczna” zastępuje się 
zapisami dotyczącymi „Podstawy komunikacji strategicznej – teoria i praktyka”, które 
otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. 

§ 7 
W załączniku do uchwały Senatu WAT im. Jarosława Dąbrowskiego                 
nr 70/WAT/2021 z dnia 24 września 2021 r. w sprawie ustalenia programu 
jednolitych studiów magisterskich dla kierunku studiów „informatyka”, „kryptologia 
i cyberbezpieczeństwo”, zapisy dotyczące przedmiotu „Komunikacja społeczna” 
zastępuje się zapisami dotyczącymi „Podstawy komunikacji strategicznej – teoria 
i praktyka”, które otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej 
uchwały. 

§ 8 
W załączniku do uchwały Senatu WAT im. Jarosława Dąbrowskiego                 
nr 72/WAT/2021 z dnia 24 września 2021 r. w sprawie ustalenia programu 
jednolitych studiów magisterskich dla kierunku studiów „budownictwo”, zapisy 
dotyczące przedmiotu „Komunikacja społeczna” zastępuje się zapisami dotyczącymi 
„Podstawy komunikacji strategicznej – teoria i praktyka”, które otrzymują brzmienie 
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. 

§ 9 
W załączniku do uchwały Senatu WAT im. Jarosława Dąbrowskiego                 
nr 73/WAT/2021 z dnia 24 września 2021 r. w sprawie ustalenia programu 
jednolitych studiów magisterskich dla kierunku studiów „geodezja i kartografia”, 
zapisy dotyczące przedmiotu „Komunikacja społeczna” zastępuje się zapisami 
dotyczącymi „Podstawy komunikacji strategicznej – teoria i praktyka”, które 
otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. 
 



§ 10
      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Senatu 

   (-) płk prof. dr hab. inż. Przemysław WACHULAK 
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Załącznik nr 1 
do uchwały nr 101/WAT/2021 

z dnia 21 grudnia 2021 r. 
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Podstawy komunikacji 
Fundamentals of strategie 

nazwa przedmiotu communication - theory and
strategicznej - teoria i praktyka

practice 

Kod przedmiotu 

Język wykładowy polski 

Profil studiów ogólnoakademicki 

Forma studiów stacjonarne 

Poziom studiów jednolite studia magisterskie v;ejskewe/suuiia ........ sief}Ria /. &:asm!:IS + 

Rodzaj przedmiotu ogólny ,l ...... ,l ............ ,l ........... /. •.,;.;-1::JieFalRy 

Obowiązuje od naboru 2021/2022 

Forma zajęć, 
liczba godzin/rygor, W 101+, C 20/+, L Ol+, Proj Ol+, Sem. Ol+, razem: 30 godz., O pkt ECTS 

razem godz., pkt ECTS 

Przedmioty 
nazwa przedmiotu / wymagania wstępne: brak 

wprowadzające 

Semestr/kierunek studiów semestr studiów VI I kierunek studiów: wszystkie kierunki 

Autor dr Wiesława Załoga; dr Marta Miszczak, dr Joanna Skulska 

Jednostka 
Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania I Instytut Organizacji 

organizacyjna 
odpowiedzialna za przedmiot 

i Zarządzania I Studium Szkolenia Wojskowego 

Celem kształcenia jest przygotowanie do funkcjonowania we współczesnym 

środowisku informacyjnym oraz nauczenie poprawnej pod względem 
Skrócony opis przedmiotu 

językowym wymiany informacji w formie ustnej i pisemnej. 

Wykłady 

Tematy kolejnych zajęć I liczba godzin I krótki opis treści zajęć 

1. Komunikacja strategiczna jako sposób zarządzania informacją

-zadania, struktury, elementy -2 godz.

2. Poprawna polszczyzna. Zasady prostego i komunikatywnego
Pełny opis przedmiotu języka - 1 godz.

(treści programowe) 
3. Autoprezentacja. Zasady prowadzenia dialogu i wystąpień

publicznych - 1 godz.

4. Współczesne media - informacja, manipulacja i dezinformacja

-2 godz.









Załącznik nr 2 
do uchwały nr 101/WAT/2021 

z dnia 21 grudnia 2021 r. 

Informacja ogólna (A) i zakres uzupełnienia programu ramowego studiów (B) 
w zakresie przedmiotu: Podstawy komunikacji strategicznej – teoria i praktyka 

A) MODUŁ WOJSKOWY

Standard Kształcenia Wojskowego dla kandydatów na oficerów – minimalne 
wymagania programowe*: 

VI. MODUŁ OFICERSKI

Wyszczególnienie 
Liczba 
godzin 

A. Grupa treści kształcenia ogólnego 170 
B. Grupa treści kształcenia kierunkowego 526 
C. Grupa treści kształcenia specjalistycznego **) 

  SKŁADNIKI TREŚCI KSZTAŁCENIA W GRUPACH, MINIMALNA LICZBA 
  GODZIN ZAJĘĆ PROGRAMOWYCH 

Wyszczególnienie Liczba 
godzin 

A. Grupa treści kształcenia ogólnego* 170 
1. Działalność wychowawcza i profilaktyka dyscyplinarna 30 
2. Podstawy komunikacji strategicznej – teoria i praktyka 30 
3. Przywództwo w dowodzeniu 30 
4. Historia sztuki wojennej 16 
5. (…) (…) 
6. (…) (…) 

KSZTAŁCENIE WOJSKOWE 
Jednostka 

organizacyjna 
odpowiedzialna 

za przedmiot 
Nazwa przedmiotu Symbol efektu kształcenia 

wojskowego 

Grupa treści kształcenia ogólnego 

WLO - IOZ Podstawy komunikacji strategicznej – teoria i 
praktyka 

W_SW_1, U_SW_8, 

U_SW_17, K_SW_1, 

K_SW_4, K_SW_8 



 
 

B) Przedmioty modułu wojskowego - Przedmioty kształcenia ogólnego 

   

A.I.2. Podstawy komunikacji strategicznej – teoria i praktyka  

  Rozliczenie godzinowe 

 

Celem kształcenia jest przygotowanie do funkcjonowania we współczesnym 
środowisku informacyjnym oraz nauczanie poprawnej pod względem językowym 
wymiany informacji w formie ustnej i pisemnej. 
 
Treści kształcenia: 
Komunikacja strategiczna jako sposób zarządzania informacją – zadania, struktury, 
elementy. Poprawna polszczyzna. Zasady prostego języka. Autoprezentacja. Zasady 
prowadzenia dialogu i wystąpień publicznych. Współczesne media – informacja, 
manipulacja, dezinformacja.  Polityka informacyjna MON. Zasady współpracy wojska 
z mediami. Sztuka komunikacji w sytuacjach kryzysowych. Budowanie spójnej narracji 
w czasie pokoju, kryzysu i wojny. Redagowanie komunikatów i informacji prasowych – 
case study. Prowadzenie mediów społecznościowych. Prawo prasowe i wewnętrzne 
regulacje resortu obrony narodowej. Treningi medialne – wywiad radiowy, wywiad 
telewizyjny. Organizacja wydarzeń medialnych  - case study. StratCom w praktyce – 
koordynacja działań w środowisku informacyjnym. Wykorzystanie umiejętności 
przywódczych. 
 
Opis efektów uczenia się: 
Rozumienie podstawowych pojęć związanych z komunikacją strategiczną, istoty 
komunikacji strategicznej, jej funkcji i zdolności w czasie pokoju, kryzysu i wojny; 
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VI 10 20    30 24 54    Zo O 
Ogółem 10 20    30 24 54    Zo-1  



rozumienie znaczenia środowiska informacyjnego w komunikacji strategicznej NATO  
i Sił Zbrojnych RP; znajomość zasad działania w środowisku informacyjnym; 
znajomość reguł językowych, stosowania zasad prostego języka oraz poprawnej 
polszczyzny; znajomość obowiązujących uregulowań prawnych oraz przepisów 
regulujących zasady informacji publicznej; znajomość zasad budowania strategii 
komunikowania się; umiejętność poprawnego artykułowania informacji, myśli i uczuć 
w formie ustnej i pisemnej; umiejętność wykorzystania zasad retoryki i metod erystyki 
w komunikacji; umiejętność wypowiadania się do mediów i współpracy z mediami; 
znajomość zasad realizacji polityki informacyjnej resortu; umiejętność nawiązywania 
kontaktów interpersonalnych; umiejętność opracowania planu organizacji i przebiegu 
wydarzenia medialnego; umiejętność rozpoznania, zdiagnozowania, rozwiązania 
i koordynacji sytuacji kryzysowych w komunikacji strategicznej.  
 
 
 
 
 



 



 

 

Podstawy komunikacji strategicznej - teoria i praktyka: 
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