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W programach studiów 
podyplomowych o tematyce public 
relations typowo ekonomiczne 
zagadnienia kontrastują z 
przedmiotami kształtującymi 
umiejętności komunikacyjne. Można 
się spotkać z opinią, że studia o 
ekonomicznym lub technicznym profilu 
kształtują u studentów biznesowe 
podejście do zawodu, a uniwersyteckie 
‑ psychologiczne i humanistyczne. Czy 
rodzaj uczelni, na której zdobywa się 
piarowe szlify może mieć wpływ na 
sposób wykonywania zawodu?

Uczelnia a podejście
Dr Jarosław Flis, wykładowca przedmiotów PR na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim, uważa, że istnieje różnica w podejściu do PR osób kończących 
uczelnie ekonomiczne i uniwersytety. - Studenci po uczelniach ekono-
micznych czy politechnikach patrzą na PR przez pryzmat promocji, pub-
licity czy jako instrumentu wspomagającego marketing. Jest to podejście 
bardziej biznesowe niż w przypadku absolwentów uczelni humanistycz-
nych - tłumaczy. Z takim podziałem 
nie zgadza się dr Ewa Hope, kie-
rownik podyplomowego studium 
Public Relations przy Politechnice 
Gdańskiej. - Istnieją uczelnie, któ-
rych program skupia się na psycho-
logicznych aspektach public rela-
tions. Podkreśla jednocześnie, że 
na kształtowanie piarowców ma 
wpływ nie tylko program nauczania, ale również kadra prowadząca zaję-
cia. - Przedmioty muszą tworzyć spójną całość i być czytelnie zestawione. 
Właśnie to ma największy wpływ na kształtowanie poglądów przyszłych 
piarowców - komentuje. Piotr Lignar, kierownik studium „Public Rela-
tions w praktyce” w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. 
Leona Koźmińskiego w Warszawie i jednocześnie właściciel agencji Lig-
nar PR, również przyznaje priorytetowe znaczenie programowi naucza-
nia: - Przed skonstruowaniem programu nauczania na swoich studiach 
przejrzałem około 20 programów z innych uczelni w Polsce. Preferuję 
biznesowe podejście do PR, bo piarowiec sprzedaje swoją pracę, czyli 
kampanie piarowe na zewnątrz i wewnątrz własnych organizacji. Musi 
umieć nimi zarządzać - mówi. W Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i 

Zarządzania obok typowo piarowych przed-
miotów znajdują się więc podstawy zarządza-
nia, organizacji czy rachunkowości zarządczej. 

Prowadzący a podejście
Formułowanie definicji, zwracanie uwagi przez 
wykładowców na konkretne aspekty kształtuje 
określone poglądy. - Ważne jest przygotowanie 
merytoryczne prowadzących zajęcia. Oczywi-
ście prowadzący z uczelni politechnicznej czy 
ekonomicznej może mieć inny styl prowadzenia 
zajęć niż ktoś z uniwersytetu. Ci z politechnik 
najczęściej prowadzą zajęcia z użyciem nowinek 
informatycznych, ale najważniejsze jest to, czy 
są to odpowiednie i kompetentne osoby – tłu-
maczy dr Hope. Z kolei dr Flis mówi o dwóch 
nastawieniach do PR. - PR o podejściu ekono-
micznym to PR kształtowany przez osoby, które 
zarządzają firmami i z tego punktu postrzegają 
kwestie kreowania wizerunku czy kontakty 
z otoczeniem. Natomiast absolwenci uczelni 
typowo humanistycznych zwracają uwagę na 
aspekty społeczne, takie jak odpowiedzial-
ność i działania związane nie tylko z pozyski-
waniem pieniędzy czy widocznym efektem 
finansowym. 
Na sposób prowadzenia zajęć i ich ogólny 
kształt mogą mieć wpływ również słuchacze. 
Nastawienie, z jakim przychodzą na dane stu-
dium może kształtować przebieg nauczania w 
konkretnym kierunku. Bogdan Biniszewski, pre-
zes agencji ComPress PR oraz wykładowca kilku 
szkół nauczających piaru, twierdzi: - Na studium 
PR coraz częściej zapisują się nie tylko osoby, 
które uczą się zawodu, ale także te, które już 
pracują i chcą dowiedzieć się czegoś nowego 
- mówi. 

Istotne różnice w 
programie?
Porównując oferty progra-
mowe studiów podyplomo-
wych, można dostrzec, że 
fundament jest wszędzie taki 
sam – kształtowanie umiejęt-
ności komunikacyjnych, budo-

wanie wizerunku jednostek czy organizacji. W 
większości oferowanych programów znajdą 
się również warsztaty z negocjacji, organizacji 
imprez czy lobbingu. Omawiane są także kwe-
stie kryzysowego PR, podobnie jak etyka życia 
gospodarczego. Prawie każde studium propo-
nuje już przedmiot investor relations.
Można dostrzec jednak pewne różnice w zależ-
ności od profilu uczelni. Większość uczelni 
uniwersyteckich kładzie w swych programach 
nacisk na zagadnienia związane z komunikacją 
czy szkolenie umiejętności dziennikarskich. Na 
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przykład w programie Podyplomowego Stu-
dium Komunikowania i Kreowania Wizerunku 
na Uniwersytecie Wrocławskim znajdziemy 
sporą liczbę warsztatów kształtujących tzw. 
umiejętności miękkie, jak na przykład negocja-
cje, komunikacja wewnętrzna czy społeczna. 
Podobnie na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie 
na specjalizacji PR i reklama odnajdujemy głów-
nie przedmioty z zakresu komunikacji, negocja-
cji, perswazji, doradztwa czy radzenia sobie z 
kryzysem. Podyplomowe studium na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim posiada obszerny 
zakres zajęć poświęconych psychologii: wywie-
rania wpływu, kontaktu z klientami czy umiejęt-
ności psychospołecznych w działaniach PR. Na 
studium prowadzonym wspólnie przez PAN i 
Uniwersytet Warszawski oprócz obowiązko-
wych przedmiotów komunikacyjnych znajdują 
się zagadnienia związane z zarządzaniem czy 
prawem prasowym i autorskim. 
Roczne studium przy Szkole Głównej Handlo-
wej oferuje szkolenie z zakresu zarządzania, 
również zasobami ludzkimi, a także umiejęt-
ności menedżerskie w PR. Program wzboga-
cony jest o kwestie kreowania wizerunku kraju 
zagranicą, jak na studium podyplomowym PR 
na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, gdzie 
poznamy problemy wizerunkowe, z którymi 
borykają się kraje Unii Europejskiej. Studium w 
Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządza-
nia oprócz podstaw zarządzania oferuje kurs z 
rachunkowości zarządczej.
Część szkół, jak Politechnika Gdańska, SGH czy 
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządza-
nia zauważa rosnącą rolę internetu w pracy pia-
rowca i w prowadzonych przez siebie studiach 
podyplomowych ma zagadnienia związane z kre-
owaniem wizerunku przy wykorzystaniu inter-
netu. Istotę prowadzenia badań efektywności 
działań PR oraz monitoringu mediów dostrzegły 
AE w Poznaniu, SGH czy PAN i UW.

Edukacja w PRaktyce
O ile jednak wspomniane różnice programowe 
czy sami wykładowcy mogą mieć wpływ na świa-
domość i postawy piarowców, o tyle nie ma to 
większego znaczenia przy wykonywaniu zawodu. 
Dr Jarosław Flis zauważa: - Rodzaj ukończonej 
uczelni nie ma wpływu na kształt późniejszej 
pracy piarowca. Charakter prowadzonych kam-
panii zależny jest od klienta składającego zlecenie. 
To on decyduje o jej ogólnym kształcie. Ekono-
miczne czy humanistyczne zaplecze piarowców 
nie ma tutaj większego znaczenia - dodaje. Podob-
nego zdania jest dr Ewa Hope. - Profil ukończonej 
szkoły w pracy przyszłego piarowca nie ma aż tak 
znaczącego wpływu na pracę zawodową - mówi. 
Zatem o wpływie uczelni na świadomość osób 

zajmujących się piarem można mówić właściwie jedynie na szczeblu teore-
tycznym. Uczelnie ekonomiczne czy politechniki mogą kształtować bardziej 
pragmatyczne podejście do zawodu, zorientowane bardziej na wynik niż 
samo działanie. Absolwenci uczelni humanistycznych z kolei mogą dłużej 
zastanowić się nad komunikacyjnymi czy kulturowymi aspektami działań. 
- Przez naszą agencję ciągle przewijają się stażyści o różnym wykształceniu. 
Jedni okazują się być leniwi, inni nadgorliwi, kolejni mają idylliczne wyobra-
żenie, czym jest PR w praktyce. Bardzo często mają także braki w wykształ-
ceniu podstawowym, na przykład nie wiedzą, jak skonstruować poprawnie 
informację prasową, choć nauka pisania komunikatu dla prasy znajduje się w 
programie każdego studium podyplomowego. Oceniając ich przydatność do 
zawodu, należy dostrzec różnicę w toku rozumowania, ocenie problemów, 
wnioskowaniu przy realizacji zadań dla klientów. Ta różnorodność często 
pozwala wypracować ciekawe pomysły i rozwiązania – mówi dr Waldemar 
Rydzak, wykładowca wielu studiów podyplomowych i właściciel agencji Pre-
lite PR. 
Uczelnia nie odgrywa również znaczącej roli w starcie zawodowym 
absolwentów do pracy w charakterze piarowca. - Przy rekrutacji osób 
do pracy oczywiście zwracam uwagę na wykształcenie, ale ważna jest 
wiedza ogólna, zainteresowania czy sposób posługiwania się językiem 
polskim. Ważne są cechy intelektualne i warsztat pracy. Ukończone stu-
dium public relations jest dodatkiem, a samo uczęszczanie na zajęcia nie 
jest gwarancją sukcesu. Liczy się własna praca – uważa Lignar. Biniszew-
ski dodaje: - Przyszły pracownik agencji czy działu PR powinien mieć 
teoretyczne przygotowanie. Po ukończeniu studium czy kursu więcej 
rozumie i jest świadomy swoich działań, ale nie odczuwam różnicy w 
sposobie pracy osoby z tej czy innej uczelni. Istotne jest doświadczenie 
i praktyka. Nie sprawdzam, kto jaką uczelnię ukończył. Umiejętności czy 
nastawienie do zawodu piarowca weryfikuje praktyka. 
Przywiązuje się zatem wagę do teoretycznej podstawy niezbędnej do 
wykonywania zawodu, ogólnych zainteresowań i umiejętności. Różnice w 
poglądach wykładowców i praktyków pokazują, że trudno jednoznacznie 
stwierdzić, czy ukończenie tego czy innego studium stanowi wyznacznik 
umiejętności i przydatności do wykonywania zawodu. Oczywiście pro-
fil ukończonej uczelni może mieć wpływ na sposób pracy piarowców i 
drogę wypracowywania rozwiązań. Najważniejsze, aby efekt końcowy 
był zgodny ze sztuką PR, skuteczny i satysfakcjonujący dla klienta.

Agnieszka Białobrzeska 

Źródło: Opracowanie własne

Ekonomiczny 57%

Techniczny 2%

Humanistyczny 41%
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Na Euro zarobią nie 
tylko te miasta, w 
których planowane są 
rozgrywki

Mieszkańcy miast nie 
zawsze są zadowoleni 
ze sposobów 
promowania ich 
regionów

Gdańszczanie 
stawiają na obalenie 
stereotypów

Od września 2006 r. uruchomiliśmy PR System®


