
Połączenie teorii i praktyki 
Naukowcy i naukowczynie Szkoły Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej 
mają doświadczenie praktyczne w zakresie dziennikarstwa i w dziedzinach 
komunikacji strategicznej (m.in. public relations i reklama). Wszyscy aktywnie 
prowadzą prace badawcze, dążąc do rozszerzania wiedzy teoretycznej  
i praktycznej o mediach i ich roli w społeczeństwie.  

Współpracując z kadrą naukową Szkoły Dziennikarstwa, doktoranci i doktorantki 
rozwijają własne badania naukowe i dzielą się ich wynikami na spotkaniach 
naukowych i poprzez publikacje.

Interdyscyplinarność
Doktoranci i doktorantki współpracują z naukowczyniami i naukowcami 
reprezentującymi różne dyscypliny poza dziennikarstwem, n.p.: filmoznawstwo, 
komunikację medyczną, politologię, psychologię, informatykę i badania 
genderowe. 

Wykłady i zajęcia w dziedzinie nauki o dziennikarstwie i komunikacji społecznej 
obejmują teorię, metodologię badań naukowych, dydaktykę i inne podkategorie.

Zagadnienia Polski i Europy Wschodniej
Uniwersyteckie Centrum Rosji, Europy Wschodniej i Eurazji (Center for Russian, 
East European, and Eurasian Studies) skupia naukowców i naukowczynie z 
różnych dziedzin, zainteresowanych tematyką tego regionu. Centrum ma bogaty 
program, na który składają się wykłady zaproszonych gości, pokazy filmów oraz 
spotkania z pisarzami, reżyserami i dyplomatami.

Wsparcie finansowe i stypendia
Szkoła Dziennikarstwa dysponuje wieloma stypendiami naukowymi, które 
wspierają doktorantów i doktorantki podczas nauki. Mogą oni/one otrzymać 
następujące świadczenia: czesne, dziewięciomiesięczna pensja, stypendia na 
wyjazdy konferencyjne. 

Studia doktoranckie 
Szkoła Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
im. Williama Allena White’a
University of Kansas, USA
Studia przygotowują kandydatów i kandydatki do pracy naukowej i dydaktycznej  
w zakresie dziennikarstwa i w dziedzinach komunikacji strategicznej,  
umożliwiają równoległe rozwijanie zainteresowań dotyczących Polski i Europy Wschodniej, 
oraz dają możliwość poznania amerykańskiej kultury akademickiej.
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Uniwersytet i jego położenie
University of Kansas to największa uczelnia w stanie Kansas, położonym w 
centrum Stanów Zjednoczonych. Uniwersytet liczy ok. 28 000 studentów  
i studentek, w tym ok. 8 000 na studiach magisterskich i doktoranckich. 

Miasteczko uniwersyteckie znajduje się w Lawrence, które ma 100 000 
mieszkańcow i jest położone 65 km na zachód od Kansas City. Dojazd do 
Lawrence z najbliższego lotniska, Kansas City International Airport, trwa ok. 
godziny. 

Środowisko międzynarodowe
Dużo doktorantów i doktorantek zarówno na Universytecie Kansas jak i w Szkole 
Dziennikarstwa pochodzi spoza Stanów Zjednoczonych, m.in. z Chin, Iranu, 
Kenii, Mjanmy, Nigerii, Republiki Południowej Afryki, Szwajcarii i Tajlandii. 

Uniwersytecki oddział studiów międzynarodowych prowadzi programy 
orientacyjno-przygotowawcze dla nowo przybyłych doktorantów z zagranicy 
i oferuje pomoc w sprawach prawnych dotyczących n.p. wiz i kwestionariuszy 
podatkowych.

Tryb studiów
Studia doktoranckie trwają zwykle od trzech do czterech lat. Po zaliczeniu 
wykładów i zajęć, student/studentka zdaje egzaminy kwalifikacyjne. Ostatni rok 
studiów poświęcony jest na pisanie i obronę pracy doktorskiej.

Podania
Podania na studia doktoranckie składa się elektronicznie (adres internetowy: 
http://graduate.ku.edu/ku-graduate-application), do połowy grudnia. Osoby 
ubiegające się o przyjęcie na studia powinny najpierw nawiązać kontakt z 
przedstawicielami kadry naukowej w celu przedyskutowania formy i treści 
podania.  

Wniosek zawiera opis celów nauki, CV, wykaz ocen ze studiów, pracę 
magisterską i inne przykłady pracy naukowej, wyniki egzaminu angielskiego 
TOEFL, formularz finansowy i trzy listy referencyjne.
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Kadra naukowa  
i ich specjalizacje

Szkoła Dziennikarstwa i 
Komunikacji Społecznej
dr Hyejin Bang 

reklama

dr hab. Genelle Belmas 
prawo medialne, gamifikacja

dr hab. Piotr Bobkowski 
kompetencje informacyjne, dziennikarstwo 
młodzieżowe

dr hab. Yvonnes Chen 
komunikacja medyczna

dr Joseph Erba
 grupy społeczne i odbiór wiadomości

dr Teri Finneman 
historia dziennikarstwa, gender studies

dr hab. Mugur Geana 
komunikacja medyczna

prof. dr hab. Tien Lee
 komunikacja polityczna, reklama

prof. dr hab. Chuck Marsh
 public relations

prof. dr hab. Scott Reinardy
 dziennikarstwo sportowe, przemysł prasowy 

dr hab. Huynjin Seo
 media społecznościowe 

dr Hong Vu
 dziennikarstwo międzynarodowe

Centrum Rosji, Europy 
Wschodniej i Eurazji (wybrani)
dr Justyna Beinek
 literatura, kultura i film polski, 
 gender studies

dr hab. Vitaly Chernetsky
 literatura, film, kultura Europy Wschodniej

dr hab. Ani Kokobobo
 literatura rosyjska, gender studies

dr hab. Erik Scott
 historia Rosji i ZSRR XX i XXI wieku 

historia emigracji

dr hab. Svetlana Vassileva-Karagyozova
 polska proza XX i XXI wieku

dr hab. Nathan Wood
 historia Polski XX i XXI wieku 

historia urbanizacji i technologii transportu


