
w bran¿yw bran¿y

22

„Zdajê sobie sprawê, ¿e adepci sztuki rw¹ siê do pokazania światu swo-

ich podbudowanych intuicj¹ umiejêtności i lekcewa¿¹ teoretyczne pod-

stawy dziedziny, bo w koñcu w Polsce na PR zna siê ka¿dy. Nie studz¹c 

ich zapa³u, chcia³abym jednak broniæ zasadności teorii w nauczaniu PR” 

napisa³a w mailu-odpowiedzi na pytanie o obecnośæ teorii na studiach 

podyplomowych Anna Szepke-Krzy¿aniak z dzia³u Marketingu firmy 

DOM Oddzia³ GETIN Bank SA. W swoim zapale nie jest odosobniona.  

– Nie ma nic bardziej praktycznego ni¿ dobra teoria  – przekonuje nowo 

wybrany kierownik studium podyplomowego PR na SGH dr hab. Jacek 

Miroñski.

Dobra teoria czyli taka, która nie daje goto-

wych recept, ale uczy sposobu myślenia. 

Pozwala zrozumieæ sytuacjê, w której siê 

znajdujemy, pozwala usystematyzowaæ wie-

dzê, porz¹dkuje posiadane ju¿ doświadcze-

nie, pokazuje nam w³asne niedoci¹gniêcia 

i nowe mo¿liwości rozwi¹zywania proble-

mów. Dziêki niej jesteśmy w stanie zrozu-

mieæ, dlaczego jedne dzia³ania robimy źle, 

a inne dobrze. – Stopieñ ogólności tematu 

pozwala prze³o¿yæ s³uchaczom pozyskane 

wiadomości na jêzyk ich codziennych problemów i zajêæ – wyjaśnia dr 

Miroñski.

Nie o takiej jednak teorii myśl¹ studenci, bo te¿ i nie zawsze z tak¹ 

miewaj¹ do czynienia. Ta, któr¹ otrzymuj¹, bywa przegadana i czasami 

zupe³nie nie ma odniesieñ do rzeczywistości, z któr¹ przychodzi im siê 

zmierzyæ w pracy ka¿dego dnia. – Studenci kompletnie nie czuj¹ zwi¹zku 

pomiêdzy teori¹ a praktyk¹ – s³usznie podsumowuje wiêc Justyna Dzie-

duszycka-Jêdrach z 121 PR.

Królestwo kejsomanii
Wydaje siê, ¿e krwi wykorzystaniu teorii napsu³a moda na case’y, które 

z za³o¿enia s¹ opisem problemu i zastosowanego rozwi¹zania, jednak 

bez odniesieñ do szerszego kontekstu opisywanych sytuacji. S¹ one bar-

dzo mocno umiejscowione w konkretnych rea-

liach i zdeterminowane przez wiele czynników, 

które raczej nie maj¹ szansy siê powtórzyæ w 

tych samych kombinacjach w przysz³ości. Stu-

dia przypadków daj¹ jednak wgl¹d do praktyki - 

dzia³añ prowadzonych przez innych piarowców, 

bardziej doświadczonych i znaj¹cych byæ mo¿e 

wiêksz¹ ilośæ narzêdzi PR ni¿ my sami. To budzi 

zaufanie i nadziejê, ¿e poznajemy ca³y know-

how potrzebny do prowadzenia dzia³añ PR. 

Dr Miroñski przypomina jednak w tym miejscu 

przypadek Harvard Biznes School, która ode-

sz³a od ho³dowanego przez  pewien okres spo-

sobu uczenia opartego prawie wy³¹cznie na case 

studies. Okaza³o siê bowiem, ¿e wypuszcza³a 

w świat absolwentów, którzy nie wiedzieli jak 

radziæ sobie w konkretnej 1001 sytuacji, gdy¿ 

na zajêciach mieli omówione tylko 1000 pierw-

szych przyk³adów. Dominika Kubacka, szefowa 

studiów podyplomowych PR w Szkole Przedsiê-

biorczości i Zarz¹dzania AE w Krakowie przy-

pomina, ¿e kolejne zjazdy nie s¹ dwudniowymi 

szkoleniami. – Nasi wyk³adowcy czêsto powta-

rzaj¹, ¿e mo¿na czerpaæ wzorce z przyk³adów, 

wykorzystywaæ gotowe wskazówki, ale wartoś-

ci¹ dodan¹ jest nauka sposobu myślenia o prob-

lemie i mo¿liwościach jego rozwi¹zania – mówi 

Kubacka. – Czasami mo¿na jednak odnieśæ wra-

¿enie, ¿e niektórzy uczestnicy studiów oczekuj¹ 

konsultingu bie¿¹cych potrzeb. Nie têdy jednak 

droga – dopowiada.

Proporcje na 
drugim miejscu
Magdalena Sygula, Public 

Relations Specialist w LOT 

Ground Services Sp. z o.o. 

tak wspomina swoje studia 

podyplomowe na jednej z naj-

bardziej popularnych uczelni 

w Polsce. – Teorii by³o sporo, 

zw³aszcza w pierwszym semestrze. Uwa¿am, 

¿e dla samego zrozumienia zagadnienia jest 

ona wa¿na, byleby by³o jej z umiarem – mówi 

Sygula. Z umiarem, czyli ok. 40 proc., wyjaśnia 

poproszona o uściślenie odpowiedzi.

Pytani o po¿¹dane proporcje teorii do prak-

tyki absolwenci potrafi¹ je wskazaæ (najczêś-

ciej 30 do 70 proc.), a tak¿e wypunktowaæ 

przedmioty, które „nadaj¹ siê” na prezentacjê 

w ujêciu teoretycznym. –  Pamiêtam zajêcia z 

mowy cia³a, kultury osobistej, protoko³u, itd. 

W³aściwie by³a to sama teoria, ale na tyle 

ciekawa, ¿e ³atwo by³o przez ni¹ przebrn¹æ i 

Teoretycznie źle?
Czasami traktowana jest jak 
nieproszony gośæ. G³ośno 
obmawiana jedynie na gie³dzie 
informacji o programach studiów 
podyplomowych. Okazuje siê jednak, 
¿e srogo brzmi¹ca „teoria” ma 
doprawion¹ gêbê, a wiêkszośæ jest 
zgodna co do tego, ¿e bez niej 
studiowanie nie ma wiêkszego sensu. 
Wyk³adowcy pytaj¹ „Po co wywa¿aæ 
otwarte drzwi?”

Można odnieść 

wrażenie, że niektórzy 

uczestnicy studiów 

oczekują konsultingu 

bieżących potrzeb
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wiele z niej pozosta³o w pamiêci – wspomina 

Izabella Skibiñska, obecnie zajmuj¹ca siê mar-

ketingiem i PR w firmie nowych technologii. 

– Nie wyobra¿am sobie prowadzenia np. dzia-

³añ z zakresu komunikacji miêdzykulturowej bez 

zaplecza teoretycznego w postaci znajomości 

kodów kulturowych czy odmian dyskursów w 

danej kulturze – mówi Anna Szepke-Krzy¿a-

niak. Podobne opinie pojawiaj¹ siê przy innych 

przedmiotach i zagadnieniach. „Czy teori¹ jest 

te¿ ogólna wiedza o przygotowaniu informacji 

prasowej wg ustalonego schematu” – zastana-

wia siê Justyna Dzieduszycka-Jêdrach. Zaraz 

odpowiada: – Chyba tak. Ale potem tê teoriê 

æwiczy siê w grupie i ju¿ to jest wtedy wiedza 

praktyczna – wyjaśnia.

Poznać teorię sposobem
Tego w³aśnie podejścia oczekuj¹ od wyk³adow-

ców studenci. £ucja Burek, kierownik sekcji 

PR w Comarch S.A., opowiada o wyk³adach 

poświêconych PR na Uniwersytecie w Lipsku. 

– Muszê przyznaæ, ¿e by³am pod ogromnym 

wra¿eniem wiedzy teoretycznej środowiska 

akademickiego na temat PR. Tylko, ¿e teoria 

jest tam zawsze pokazywana w kontekście ana-

lizy ró¿norodnych przyk³adów. Weźmy zajêcia z 

kreowania wizerunku polityków. Ka¿dy kolejny 

poznany element teorii w tym zakresie odwo-

³ywaliśmy do „realnego” przyk³adu, np. Angeli 

Merkel – mówi Burek.  – Zaszczepione na zajê-

ciach zainteresowanie czêści¹ teoretyczn¹ prze-

k³ada siê na moj¹ codzienn¹ pracê. Kiedy mam 

do rozwi¹zania problem, staram siê zawsze 

siêgn¹æ po literaturê fachow¹ – dodaje. 

I u nas studenci potrafi¹ doceniæ dobrze popro-

wadzone wyk³ady ³¹cz¹ce te dwa elementy. 

– Podczas ostatnich obron szczególnie mi³o 

wspominali jednego z wyk³adowców, który ich 

zdaniem „świetnie potrafi³ po³¹czyæ teoriê z 

praktyk¹”  – przyznaje Dominika Kubacka.

Dr Jacek Miroñski jest przekonany, ¿e choæ stu-

denci wyczekuj¹ warsztatów to jednak chêtnie 

uczestnicz¹ w wyk³adach, a ich zarzuty, jeśli siê 

pojawiaj¹, dotycz¹ nie istoty tematu, a formy 

– sposobu przekazania teorii. Ten weryfiko-

wany jest ju¿ zazwyczaj w kartach oceny zajêæ. 

I ko³o siê zamyka. Choæ oczywiście zawsze znaj-

dzie siê ktoś, kto powie, ¿e ksi¹¿ki mo¿na sobie 

poczytaæ w domu. Oby intuicja podpowiedzia³a 

mu tak¿e, co w nich jest cennego i co warto 

zapamiêtaæ i umieæ później nazwaæ. Bo w koñcu 

fachowa terminologia to te¿ ... teoria.

Kinga Podraza 

dr Ewa Hope, Studia Podyplomowe 

Public Relations, Wydzia³ Zarz¹dza-

nia i Ekonomii Politechniki Gdañskiej

Wiedza to świadomośæ zasad rz¹dz¹cych 

zjawiskami, powi¹zañ miêdzy nimi, umie-

jêtnośæ nie tylko opisania zjawisk, ale ich 

wyjaśnienia z mo¿liwości¹ zastosowania do 

rozwi¹zywania problemów praktycznych. 

Dlaczego powinno siê na studiach pody-

plomowych wyposa¿aæ studentów w du¿¹ 

porcjê wiedzy teoretycznej? Otó¿ z pro-

stego powodu – znaj¹c np. zasady i ró¿nice 

prowadzenia dzia³añ propagandowych, marketingowych, piarowskich, 

zasady konstruowania strategii, wiedz¹c jednocześnie o ogranicze-

niach psychologiczno-socjologiczno-ekonomicznych naszych dzia³añ i 

ich kontekście etycznym, doceniaj¹c rangê badañ, mo¿na zbudowaæ 

ka¿d¹ strategiê PR dla dowolnej firmy czy produktu – i z pewności¹ 

wiedza ta nie bêdzie balastem, a wrêcz przeciwnie, fundamentem, 

który pozwoli na budowlê solidn¹ i dowoln¹ w kszta³cie.

Zastanawiaj¹cy jest w polskim środowisku piarowców agencyjnych 

fakt deprecjonowania wszelkiej teorii i wrêcz ostentacyjne deklaro-

wanie nie przeczytania nawet jednej ksi¹¿ki z tej dziedziny. Sk¹d taka 

pochwa³a ignorancji? Zawsze przecie¿ w cenie byli fachowcy o szero-

kich horyzontach, rozleg³ej wiedzy i gruntownym wykszta³ceniu, ale 

w polskim PR niektórzy chyba zbyt dos³ownie traktuj¹ powiedzenie 

„praktyka czyni mistrza”.

Pamiêtajmy, ¿e studia podyplomowe odbywaj¹ siê ZAWSZE na 

uczelni, ich akademickośæ powinna byæ bezsporna, s¹ przecie¿ ele-

mentem tzw. kszta³cenia ustawicznego. Problemem jest wiêc nie 

CZY prowadziæ na takich studiach zajêcia prezentuj¹ce teorie, bada-

nia, tylko JAK to robiæ.

Rafa³ Czechowski, prezes Polskiego 

Stowarzyszenia Public Relations

Uczestnicy studiów podyplomowych 

przychodz¹ – jak sami wskazuj¹ w ankie-

tach – g³ównie po umiejêtności. Przycho-

dz¹ jednak z ró¿nymi doświadczeniami i 

niejednolit¹ wiedz¹, czêsto z obszarów 

odleg³ych krêgom w³aściwym dla PR. Bez 

przygotowania teoretycznego nie bêd¹ w 

stanie świadomie i odpowiedzialnie pos³u-

giwaæ siê narzêdziami, które dostan¹ do 

rêki. Nie zrozumiej¹, czym jest PR.

Dylematem koniecznym do rozstrzygniê-

cia przez organizatorów jest jak i „kim” dostarczyæ oba komponenty 

w sposób kompleksowy i spójny. S³owem – pokazaæ, jak to siê dzieje, 

¿e PR dzia³a. To w g³ównej mierze dziêki teorii w³aśnie zajêcie staje 

siê profesj¹. I choæ, jak wskazuje analiza autorstwa dr Anny Adamus 

Matuszyñskiej z katowickiej AE, o „czystej” teorii PR mówiæ póki 

co nie mo¿na, interdyscyplinarny charakter PR ka¿e siêgaæ po ele-

menty z ró¿nych dziedzin wiedzy. Najlepiej w sposób, który bêdzie 

uwzglêdnia³ inicjalny stan wiedzy studentów. Zamierzamy wkompo-

nowaæ zalecenia dotycz¹ce tego elementu w treśæ Karty Standardów 

Edukacyjnych PSPR.

Arch.

Arch.


