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Załącznik nr 2b  

do Programu uczenia się 

 Uniwersytetu Młodych Naukowców 

 

OPIS MODUŁU  

 

1. Nazwa modułu wykład 

2. Forma prowadzenia modułu zajęcia stacjonarne (w siedzibie Uniwersytetu Śląskiego  

w Katowicach) i/lub online przy użyciu platform 

umożliwiających realizację spotkań synchronicznych, 

zapewniających kontakt w czasie rzeczywistym 

3. Liczba godzin w cyklu 

rocznym, zakres tematyczny  

4 godziny wykładów w jednej edycji (1 godz. = 45 min.) 

dla całej grupy 20 uczniów; zakresy tematyczne 

uszczegółowione zostaną w sylabusach modułów zgodnie 

z dyscypliną naukową, w ramach której realizowany 

będzie dany wykład (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) 

4.  Zakładane efekty uczenia się modułu (w nawiasie kod efektu UMN z programu uczenia 

się, do którego odnosi się efekt modułowy)   

4a. w zakresie wiedzy 1) uczeń ma poszerzoną wiedzę w zakresie nauk 

humanistycznych, w obrębie dyscypliny, wskazanej  

w sylabusie modułu (W1); 

2) uczeń posiada wiedzę na temat nowych  

tendencji/kierunków we współczesnej humanistyce,  

w obrębie dyscypliny, wskazanej w sylabusie modułu 

(W2); 

3) uczeń zna nowe wyzwania stojące przed współczesną 

humanistyką, w obrębie dyscypliny, wskazanej  

w sylabusie modułu (W6); 

4) uczeń zna i rozumie w języku polskim i/lub obcym 

terminologię ogólną i szczegółową w obrębie 

dyscypliny, wskazanej w sylabusie modułu (W5); 

4b. w zakresie umiejętności 1) uczeń wykorzystuje wiedzę o najważniejszych 

zagadnieniach naukowych podejmowanych przez 

współczesną humanistykę do rozwiązywania 

problemów w obrębie dyscypliny wskazanej  

w sylabusie modułu (U1); 

2) uczeń interpretuje samodzielnie i krytycznie 

rzeczywistość i odpowiednie teksty kultury w obrębie 

dyscypliny wskazanej w sylabusie modułu (U3); 

3) uczeń wykorzystując różne źródła potrafi wyszukiwać 

i selekcjonować informacje z danej dyscypliny 

naukowej wskazanej w sylabusie modułu (U2); 
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4c. w zakresie kompetencji 

społecznych 

1) uczeń gotowy jest krytycznie oceniać wiedzę zdobytą 

podczas wykładów w obrębie dyscypliny naukowej 

wskazanej w sylabusie modułu (KS1); 

2) uczeń uznaje miejsce humanistyki pośród innych 

dziedzin nauki (KS2); 

3) uczeń gotowy jest do korzystania z pomocy 

doświadczonego wykładowcy i eksperta w ramach 

dyscypliny wskazanej w sylabusie modułu (KS3); 

5.  Opis modułu Zaproponowany cykl wykładów wspólnych dla całej 

grupy 20 uczniów będzie miał charakter 

ogólnorozwojowy. Dzięki wykładom z różnych dyscyplin 

naukowych uczniowie będą mieli okazję poszerzyć swoje 

horyzonty myślowe, pogłębić wiedzę humanistyczną. 

Dzięki modułowi wykładowemu uczniowie będą mogli 

poznać konkretne zagadnienia teoretyczne w ramach 

wskazanej w sylabusie dyscypliny naukowej. Zostaną 

zaznajomieni z  metodologiami badań w ramach 

konkretnych dyscyplin, nabędą umiejętności 

selekcjonowania informacji, wyrażania krytycznych sądów 

w odniesieniu do poznawanych idei. Dzięki 

zróżnicowanym tematycznie wykładom będą potrafili 

hierarchizować nowe problemy, będą mieć możliwość 

wyćwiczenia się w umiejętności logicznego myślenia 

(abstrahowania, uogólniania, wnioskowania, 

argumentowania, polemizowania).  

Wykład, jako podstawowa metoda podająca wiedzę, 

realizowany będzie na UMN w obszarze faktograficznym, 

syntetyzującym i interpretacyjnym.  

6. Inne metody dydaktyczne wykład interaktywny (z elementami dyskusji),  

z wykorzystaniem prezentacji; wykład informacyjny, 

wykład problemowy; 

7. Sposoby weryfikacji efektów 

kształcenia modułu 

Test przyrostu wiedzy i kompetencji (pretest i posttest)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


