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PROGRAM UCZENIA SIĘ  

dla UNIWERSYTETU MŁODYCH NAUKOWCÓW 

1. Nazwa Uniwersytetu w ramach 

Uniwersytetu Humanistów  

w Uniwersytecie Śląskim  

w Katowicach 

Uniwersytet Młodych Naukowców 

2. Cykl/cykle realizacji zajęć  

w ramach konkretnej jednostki 

Uniwersytetu Humanistów  

w Uniwersytecie Śląskim   

w Katowicach 

2 edycje dwusemestralne (rok akad. 2020/2021 oraz 2021/2022) 

3. Forma prowadzenia studiów stacjonarnie i/lub zdalnie za pomocą platform umożliwiających realizację zajęć synchronicznych, 

zapewniających kontakt w czasie rzeczywistym 

4. Opis zakładanych efektów 

uczenia się 

załącznik nr 1 

5. Dziedziny nauki, w zakresie 

których realizowane są efekty 

uczenia się 

dziedzina nauk humanistycznych 

dziedzina nauk społecznych 

dziedzina sztuki 

6. Dyscypliny naukowe,  

w zakresie których realizowane 

są efekty uczenia się* 

filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce, nauki  

o komunikacji społecznej i mediach, nauki socjologiczne, pedagogika, psychologia, sztuki filmowe  

i teatralne 

7. Opisy modułów kształcenia 

(wraz z przypisaniem do 

każdego modułu zakładanych 

załącznik nr 2 
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efektów uczenia się i sposobów 

ich weryfikacji) 

8. Warunki wymagane do 

ukończenia zajęć 

proponowanych w ramach 

konkretnej jednostki 

Uniwersytetu Humanistów  

w Uniwersytecie Śląskim  

w Katowicach* 

Udział w zajęciach i aktywnościach projektowych zgodnie z wymaganiami określonymi w sylabusie 

konkretnych zajęć (spotkań tutorskich, wykładów, laboratoriów, wizyt edukacyjnych). 

Realizacja wymogów zapisanych w opisach poszczególnych modułów i sylabusach zajęć. 

Aktywny udział w stacjonarnych konsultacjach eksperckich. 

Wykazany przyrost wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych określonych w sylabusach 

poszczególnych zajęć. 

  

9. Rada programowa konkretnej 

jednostki Uniwersytetu 

Humanistów w Uniwersytecie 

Śląskim w Katowicach 

dr hab. Jolanta Lubocha-Kruglik, prof. UŚ 

dr hab. Justyna Tymieniecka-Suchanek, prof. UŚ 

dr Lidia Mięsowska, prof. UŚ 

dr Ewa Kapela 

mgr Bogumiła Różańska-Świerkot (Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Wodzisław Śląski) 

10. Ogólna charakterystyka 

Uniwersytetu Młodych 

Naukowców Uniwersytetu 

Humanistów w Uniwersytecie 

Śląskim w Katowicach 

Uniwersytet Młodych Naukowców (UMN) to jednostka Uniwersytetu Humanistów, której działania 

skierowane są do uczniów szkół ponadpodstawowych w wieku 15–19 lat, zainteresowanych rozwojem 

intelektualnym, przejawiających ponadprzeciętne zdolności humanistyczne. Współpraca z najzdolniejszymi 

uczniami ze szkół średnich województwa śląskiego przyjmie formę tutoringu. Tutorzy będą dobierani 

spośród pracowników badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych Wydziału Humanistycznego, specjalistów 

w danej dyscyplinie naukowej. Podstawowe kryterium doboru tutorów naukowych to obszar zainteresowań 

badawczych tutora, będący odpowiedzią na pasje kandydatów ujawnione na etapie rekrutacji. Pod uwagę 

będzie brane także doświadczenie w pracy tutorskiej i aktywność na polu współpracy ze studentami. Do 

udziału w projekcie zostanie także zaproszony nauczyciel akademicki, który będzie współpracował z 

tutorem naukowym w zakresie odkrywania zasobów, rozwijania talentów i zainteresowań ucznia, 

dostosowania kursu do osobowości i możliwości podopiecznego, wzmocnienia potencjału ucznia, jego 
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poczucia sprawczości oraz budowania wizji własnej drogi zawodowej. Ponadto nauczyciel ten zapozna 

uczestnika UMN z przestrzenią uniwersytecką, dokona analizy jego aktualnej sytuacji „bycia” w tej 

przestrzeni. 

Zaproponowany typ edukacji spersonalizowanej w ramach stworzonych „trójek” tutorskich zapewni 

stałą i efektywną współpracę nauczycieli akademickich i najlepszych licealistów. System indywidualnych 

spotkań tutorskich, wspólne ogólnorozwojowe wykłady poszerzające horyzonty myślowe uczestników 

projektu, pogłębiające ich wiedzę humanistyczną, sprofilowane laboratoria i stematyzowane warsztaty 

w grupach pięcioosobowych oraz wizyty edukacyjne będą dla uczniów inspiracją do samodzielnego 

myślenia i tworzenia, będą pobudzać ich ciekawość świata i kreatywność. Cykl spotkań i rozmów 

z tutorami oraz wybitnymi specjalistami, przedstawicielami nauki i kultury będzie także okazją do 

opanowania sztuki dyskusji i logicznej argumentacji, przyswojenia umiejętności krytycznego myślenia, 

twórczego analizowania nabytej wiedzy oraz wyrażania w sposób klarowny idei własnych i cudzych.  

Uczestnicy UMN będą pogłębiać wiedzę humanistyczną (językową, kulturową, literacką, 

teatrologiczną, filmoznawczą, z zakresu komunikacji społecznej, psychologii, pedagogiki itp.), uczestniczyć 

w dialogu międzykulturowym (język i kultura polska oraz języki i kultury obce), a także nabywać 

umiejętności uczenia się z wykorzystaniem różnorodnych interaktywnych form pracy zwiększających 

zaangażowanie i podnoszących skuteczność nauki (platformy e-lerningowe, programy multimedialne, 

interaktywne, zajęcia w laboratoriach językowych). 

Zaangażowani w projekcie uczniowie będą rozwijać umiejętność pracy indywidualnej pod 

kierunkiem tutora oraz wypracowywać umiejętności niezbędne do opanowania otaczającego szumu 

informacyjnego (ćwiczenia z koncentracji oraz wychwytywania ważnych informacji w odbieranych 

komunikatach). W trakcie rozmów tutorskich uczniowie będą też pracować nad rozbudzeniem potrzeby 

samodzielnego planowania i kształtowania ścieżki rozwoju własnego oraz autentycznego, świadomego 

funkcjonowania w społeczeństwie.  

Zaplanowane w ramach UMN zajęcia z tutorem pozwolą również na naukę tego, jak stawiać sobie 
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określone cele i skutecznie je realizować, będą przygotowaniem uczniów do samodzielnego uczenia się 

oraz radzenia sobie z przyszłymi wyzwaniami.  

W każdej edycji UMN uczniowie będą mogli także uczestniczyć w interesujących ich regularnych 

zajęciach kursowych ze studentami według harmonogramu zaproponowanego przez tutora (w dowolnej 

liczbie modułów i godzin). Będą też zapraszani do udziału w studenckich aktywnościach naukowych (koła 

naukowe), artystycznych, sportowych czy dydaktycznych (dni otwarte) oraz mediach akademickich.  

11. Matryca pokrycia efektów 

uczenia się 

załącznik nr 3 

12. Sylwetka kandydata załącznik nr 4 

13. Sylwetka absolwenta załącznik nr 5 

* jeśli dotyczy 


