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PROGRAM KSZTAŁCENIA 

1. Nazwa Uniwersytetu w ramach 

Uniwersytetu Humanistów 

na Uniwersytecie Śląskim  w 

Katowicach 

Uniwersytet Polonistów 

2. Cykl/cykle realizacji zajęć w 

ramach konkretnej jednostki 

Uniwersytetu Humanistów na 

Uniwersytecie Śląskim  w 

Katowicach 

II cykle zajęć 

W roku 2020-2021 

W roku 2021-2022 

+ spotkanie podsumowujące projekt 

3. Forma prowadzenia zajęć Zajęcia stacjonarne (realizowane w siedzibach  Uniwersytecie Śląski w Katowicach) oraz zajęcia 

niestacjonarne (realizowane poza siedzibami Uniwersytecie Śląski w Katowicach) 

4. Opis zakładanych efektów 

uczenia się 

Załącznik nr 1 

5. Dziedziny wiedzy w zakresie 

których realizowane są efekty 

uczenia się 

Dziedzina nauk humanistycznych 

Dziedzina nauk społecznych 

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych 

6. Dyscypliny wiedzy w zakresie 

których realizowane są efekty 

uczenia się 

Dziedzina nauk humanistycznych  

 literaturoznawstwo  

 nauki o kulturze i religii  

 językoznawstwo 

 

Dziedzina nauk społecznych 

 nauki o komunikacji społecznej i mediach 

 pedagogika  
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Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych 

 ochrona środowiska  

 

 

7. Opisy modułów uczenia się 

(wraz z przypisaniem do 

każdego modułu zakładanych 

efektów kształcenia i 

sposobów ich weryfikacji) 

Załącznik nr 2 

8. Warunki wymagane do 

ukończenia zajęć 

proponowanych dla konkretnej 

jednostki Uniwersytetu 

Humanistów na Uniwersytecie 

Śląskim  w Katowicach 

test przyrostu wiedzy  (pretesty i posttesty) 

 

9. Rada programowa konkretnej 

jednostki Uniwersytetu 

Humanistów w Katowicach 

prof. dr hab. Ewa Jaskóła (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – przewodnicząca Rady Programowej  

dr hab. Małgorzata Wójcik-Dudek Prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach) 

dr Magdalena Ochwat (Uniwersytet Śląski w Katowicach) 

dr Justyna Hanna Budzik (Uniwersytet Śląski w Katowicach) 

mgr Iwona Stoły Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Katowicach 

10. Ogólna charakterystyka 

konkretnej jednostki 

Uniwersytetu Humanistów 

na Uniwersytecie Śląskim  w 

Katowicach 

Uniwersytet Polonistów to inspirujące spotkania naukowe połączone z dyskusjami, na które zapraszamy 

nauczycieli polonistów (35+) aktywnych zawodowo, uczących w szkołach każdego poziomu z motywacją do 

pracy i do podniesienia kompetencji. Uczestnicy UP zapoznają się z najnowszymi badaniami 

literaturoznawczymi, językoznawczymi, kulturoznawczymi oraz pedagogicznymi prowadzonymi przez 

pracowników Wydziału Humanistycznego UŚ, a także pracowników z innych ośrodków akademickich. 
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Wykłady i panele dyskusyjne, których problematyka skupi się wokół hasła „Przestrzenie spotkania”, dotyczą 

szeroko rozumianej humanistyki oraz nowych orientacji rodzących się na pograniczu dyscyplin naukowych, które 

korzystają z metodologii wypracowanych przez posthumanizm, szczególnie w zakresie krytycznego oglądu 

antropocenu. Najsilniej reprezentowany będzie więc nurt humanistyki zaangażowanej w sprawy społeczne, 

polityczne, kulturowe i środowiskowe. Duży nacisk postawiony będzie na relacje, wzajemne związki, 

współzależność, współbycie i współżycie naturo-kultury, człowieka ze środowiskiem (naturalno-kulturowym) 

oraz na relację z szeroko pojmowanym innym w kontekście wielokulturowości, migracji i przyszłego masowego 

przemieszczania się związanego z degradacją Ziemi. Wydaje się, że są to aktualnie tematy ważne i kluczowe ze 

względu na towarzyszące im emocje, konflikty, rywalizacje projektów tożsamościowych i polityk, a także coraz 

częściej pojawiające się negatywne zjawiska społeczne. Tematy te powinny być intensywniej aplikowane w 

szkole dzięki profilowemu czytaniu kanonu lektur i włączaniu najnowszych tekstów kultury, które mogą stać się 

interesującym kontekstem dla ugruntowanej już listy lektur. 

 

Każde spotkania w ramach Uniwersytetu Polonistów dzielić się będzie na dwie części: pierwsza część wykładowa 

– pozwoli na odświeżenie pewnych idei, literatury oraz metodologii pedagogicznych, druga część – panel 

dyskusyjny – to aplikowanie konkretnych rozwiązań do przestrzeni szkolnej i rozmowa na ich temat. W tej części 

nauczyciele poloniści, oprócz wiedzy, będą mogli zaangażować swoje doświadczenie, inwencję i wyobraźnię.  

 

Ponadto w ramach rocznych spotkań przewidziana została jedna wizyta edukacyjna pt. Szlakiem „Jerozolimy 

Zagłębia”. Taka forma uczestnictwa pozwoli na poznanie miejsc związanych z upamiętnieniem będzińskich 

Żydów oraz będzie szansą na podtrzymanie współpracy lokalnej między nauczycielami a konkretnymi 

instytucjami. Celem wizyty edukacyjnej jest rozwijanie aktywności nauczycieli w obrębie ww. zagadnień oraz 

podnoszenie ich kompetencji w zakresie szeroko rozumianej metodologii i metodyki Zagłady. 

11. Matryca pokrycia efektów Załącznik nr 3 
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uczenia się 

12. Sylwetka kandydata Załącznik nr 4 

13. Sylwetka absolwenta Załącznik nr 5 

 


