Influencer w mediach
- Specjalność - studia I stopnia

Kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Niestacjonarne Stacjonarne OD PAŹDZIERNIKA Studia licencjackie

Czego się nauczysz, wybierając tę specjalność?
Tworzenia wizerunku w mediach internetowych
Targetowania w internecie
Rozpoznawania wiodących trendów w sieci.

Kreowania marki osobistej w mediach
Rozpoznawania i wykorzystywania w internecie wiodących zjawisk kulturowych i społecznych
Zdobywania uwagi publiczności, pracy w zespole.

Podstaw przedsiębiorczości
Tworzenia ciekawych materiałów filmowych za pomocą prostych narzędzi
Emisji głosu
Organizowania eventów.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?
Jako student nauczysz się się tworzyć zawartość w profilach społecznościowych na FB, Instagramie,
Twitterze, korzystać z pakietu Google Analytics, SEO oraz z internetowych narzędzi marketingowych
Jako wykładowców na specjalnościach związanych z reklamą, public relations i komunikacją zatrudniamy
specjalistów z dużym doświadczeniem praktycznym, mających znaczący dorobek w tej branży
Wśród naszych wykładowców znajdują się Witold Rynkiewicz, rzecznik prasowy Śląskiego Okręgu
Wojskowego, Wiesław Gałązka, wybitny specjalista marketingu politycznego, autor książek, wielokrotnie
cytowany przez ogólnopolskie media, Marek Zimnak, redaktor naczelny informatycznego miesięcznika
CHIP, prezes Stowarzyszenia PROM, autor licznych książek i artykułów, a także wielu innych znakomitych
wykładowców, specjalistów reklamy, fotografii, radia i telewizji oraz internetu.

Dane zamieszczone w niniejszej karcie kierunku mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu
art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, umowa między dsw a
studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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Praca dla Ciebie:
influencer marketing specialist
social media & influencer marketing specialist
social media specialist/manager
specjalista/kierownik/menedżer ds marketingu
własna działalność gospodarcza z obszaru marketingu i reklamy.

Program studiów
marketing influencerów
kreowanie wizerunku w mediach internetowych
tworzenie blogów
wizerunek osobisty w mediach społecznościowych
diagnozowanie trendów.

Special promotion for candidates.
Nie czekaj, załóż Konto Kandydata i zapisz się na studia bez wychodzenia z domu!
Zapisując się do 16 sierpnia, zyskujesz:
●

do 16 sierpnia

300 zł zniżki w czesnym, która rozliczana jest na pierwszym roku studiów,

310 zł 335 zł zł

obniżając proporcjonalnie każdą kolejną opłatę czesnego
●

czesne już od

dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

miesięcznie
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