
 

 
 

 

„UNIWERSYTET HUMANISTÓW W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM W KATOWICACH” 

POWR.03.01.00-00-T217/18 

 

 

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, https://www.us.edu.pl/ 

St
ro

n
a1

 

PROGRAM KSZTAŁCENIA 

1. Nazwa Uniwersytetu w ramach 

Uniwersytetu Humanistów 

w Uniwersytecie Śląskim  w 

Katowicach 

Mobilny Uniwersytet Młodzieży 

2. Cykl/cykle realizacji zajęć w 

ramach konkretnej jednostki 

Uniwersytetu Humanistów 

w Uniwersytecie Śląskim  w 

Katowicach 

Sposób realizacji ciągły 

3. Forma prowadzenia studiów Stacjonarne (w szkole lub na Wydziale Humanistycznym UŚ) 

4. Opis zakładanych efektów 

uczenia się 

Załącznik nr 1 

5. Dziedziny wiedzy w zakresie 

których realizowane są efekty 

kształcenia 

Dziedziny wiedzy: 

Dziedzina nauk humanistycznych 

Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych 

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu 

Dziedzina nauk rolniczych 

Dziedzina nauk społecznych 

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych 

Dziedzina nauk teologicznych 

Dziedzina sztuki 

6. Dyscypliny wiedzy w zakresie 

których realizowane są efekty 

kształcenia* 

Dziedzina nauk humanistycznych  

• filozofia 

• historia 

• językoznawstwo 

• literaturoznawstwo 
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• nauki o kulturze i religii 

• nauki o sztuce 

 

Dziedzina nauk społecznych 

• nauki o komunikacji społecznej i mediach 

• nauki socjologiczne 

• pedagogika  

• psychologia 

 

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych 

• nauki biologiczne 

• nauki o Ziemi i środowisku  

 

Dziedzina sztuki 

• sztuki filmowe i teatralne 

 

7. Opisy modułów kształcenia 

(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 w Uniwersytecie 

Śląskim w Katowicach * 

  

9. Rada programowa konkretnej Dr hab. Małgorzata Wójcik-Dudek 
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jednostki Uniwersytetu 

Humanistów w Katowicach 

Dr Magdalena Piotrowska-Grot 

Dr Antonina Kurtok 

Dr Justyna Hanna Budzik 

Dr Monika Gawlak 

WOM – mgr Iwona Stoły  

10. Ogólna charakterystyka 

konkretnej jednostki 

Uniwersytetu Humanistów 

w Uniwersytecie Śląskim  w 

Katowicach 

Młodzieżowy Uniwersytet Mobilny (w skrócie MUM) to projekt realizowany od lutego 2019 w ramach 

Uniwersytetu Humanistów w Uniwersytecie Śląskim. Ma na celu podejmowanie różnorodnych działań 

dydaktycznych (takich jak: wykłady, zajęcia warsztatowe, gry edukacyjne, quizy) skierowanych do młodzieży 

szkół ponadpodstawowych województwa śląskiego. Zajęcia w ramach MUM mogą odbywać się w szkole, w 

postaci wizyty edukacyjnej, lub na Wydziale Humanistycznym UŚ (w Katowicach lub Sosnowcu). Zaplanowano 

również dwa większe wydarzenia zatytułowane „Z humanistyką w przyszłość”, które odbędą się we wrześniu 

2020 i 2021 roku. Prowadzącymi zajęcia w ramach MUM są Wykładowcy Wydziału Humanistycznego UŚ 

specjalizujący się w różnych dyscyplinach: literaturoznawstwie, językoznawstwie, kulturoznawstwie, wiedzy o 

sztuce, filozofii i historii. Zakres merytoryczny i program każdej z wizyt edukacyjnych szkoła uzgadnia z 

koordynatorem merytorycznym MUM.  

Zajęcia dydaktyczne i wizyty edukacyjne mają na celu poszerzenie wiedzy humanistycznej uczniów, wskazanie 

nowych tendencji w humanistyce, ale również powtórzenie niektórych zagadnień maturalnych. Dotyczyć mogą: 

języka polskiego lub języka obcego (np. angielskiego, niemieckiego, francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego, 

czeskiego, chińskiego, chorwackiego i innych), literatury i kultury polskiej lub języków i kultur obcych, 

komunikacji międzykulturowej, teoretycznych zagadnień językoznawczych lub literaturoznawczych, wiedzy o 
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kulturze, filmoznawstwa, teatrologii, wiedzy o sztuce, historii Polski, historii powszechnej lub filozofii.  

Szerokie spektrum tematyczne z jednej strony pozwala na utrwalenie lub uzupełnienie wiadomości maturalnych, 

z drugiej, na poszerzanie horyzontów uczestników projektu. Zarówno wykłady, jak i warsztaty zakładają 

przekazanie wiedzy w przystępny sposób, ale również zachęcają do stawiania pytań, dzielenia się wiedzą zdobytą 

podczas nauki szkolnej, podejmowania dyskusji, a także do aktywnej postawy i samodzielnego pogłębiania 

wiedzy po zakończeniu zajęć, aktywizują i wpływają na wzrost zainteresowania uczniów nauką. Podczas nich 

uczniowie rozwijają umiejętności krytycznej analizy tekstu kultury, które pozwolą im świadomie i sprawnie 

poruszać się we współczesnej rzeczywistości językowej i kulturowej. 

Gry edukacyjne i quizy w ramach wizyt edukacyjnych zapewniają możliwość sprawdzenia wiedzy w ciekawej 

formie, aktywizują i stymulują ucznia do stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu, pozwala na 

efektywniejszy rozwój procesów poznawczych i wpływają na poszerzenie kompetencji komunikacyjnych i 

społecznych. Inne metody dydaktyczne stosowane podczas zajęć dydaktycznych to między innymi prezentacja 

multimedialna, pogadanka, dyskusja dydaktyczna, burza mózgów, metoda ‘case study’.  

Poprzez kontakt z wykładowcami akademickimi i dzięki zróżnicowanym metodom pracy, uczniowie będą mogli 

zdobywać i poszerzać wiedzę humanistyczną, rozwijać zainteresowania, kreatywność, pobudzać aktywność 

edukacyjną, społeczną i kulturalną. MUM przyczynia się także do rozwoju mobilności edukacyjnej oraz 

wzmocnienia współpracy pomiędzy szkołami a uniwersytetem, a więc integracji środowiska akademickiego i 

szkolnego. Uczniowie poznają specyfikę nauczania akademickiego i mają okazję zapoznania się z ofertą studiów 
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Wydziału Humanistycznego UŚ, co może być pomocne w wyborze dalszej drogi kształcenia. Wykładowcy 

natomiast mają możliwość bezpośredniego zapoznania się z treściami podstawy programowej wdrażanymi w 

szkołach, poznania swoich przyszłych studentów i wskazania im kierunku rozwoju, dzięki czemu zyskują szansę 

na pozyskanie w przyszłości wartościowych słuchaczy. 

Działania zmierzające do integracji środowiska szkolnego i akademickiego ponadto wpływają na pozytywne 

kształtowanie relacji z otoczeniem i przyczyniają się do kształtowania społeczeństwa wiedzy. Efekty działań 

projektowych MUM mogą wykraczać poza czas przeznaczony na wizyty edukacyjne. Dzięki nim tworzą się 

bowiem sieci relacji, które mogą zaowocować nowymi projektami i wspólnymi inicjatywami szkoły i uczelni. 

11. Matryca pokrycia efektów 

uczenia się 

Załącznik nr 3 

12. Sylwetka kandydata Załącznik nr 4 

13. Sylwetka absolwenta Załącznik nr 5 

* jeśli dotyczy 


