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Załącznik nr 2 do programu kształcenia 

 Uniwersytetu Polonistów 

 

 

1. Nazwa modułu Wykład 

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

Katowicach) 

3. Liczba godzin w cyklu 

rocznym i obszary 

tematyczne 

10 wykładów w cyklu rocznym 

Obszary tematyczne wykładów: 

1. Ekologia, środowisko, humanistyka środowiska, 

społeczna transformacja i budowanie wspólnego 

świata 

2. Państwo, obywatelskość, wojny nowoczesnych 

plemion, wojny kulturowe a edukacja, polityka, 

literatura 

3. Dziennikarstwo zaangażowane, reportaż, 

publicystka w szkole, etyka społeczna, fake news, 

postprawda 

4. Dziedzictwo żydowskie, wielokulturowość, inność 

5. Humanistyka cyfrowa (nowe media, LAB-y, big 

data, wizualizacja, modelowanie) i gry na lekcji 

polskiego 

6. Film i sztuki wizualne w szkole 

7. Przyjemność i odpowiedzialność w lekturze, 

praktyki czytania literatury w szkole 

8. Kreatywne pisanie, tworzenia tekstów i projektów 

narracyjnych w dowolnym stylu, kreacja 

autorskiego ja, problemy konstrukcji fikcji, 

konstruowanie powieści oraz opowiadań, pisanie 

scenariuszy 

9. Antropocen, zagrożenia klimatyczne, katastrofa 

klimatyczna w języku literatury i innych sztuk 

10. Humanistyka zaangażowana, rola humanisty 

sygnalisty we współczesnym świecie 

4.  Zakładane efekty uczenia się   

4a. w zakresie wiedzy uczestnik ma poszerzoną wiedzę w zakresie nauk 

humanistycznych, a także nowych orientacji rodzących się 

na pograniczu dyscyplin naukowych 

uczestnik posiada wiedzę na temat nowych 

tendencji/kierunków we współczesnej humanistyce 

uczestnik zyskuje nowy ogląd przedmiotów 



 

 

 

 

„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
a2

 

humanistycznych i ich roli we współtworzeniu 

społeczeństwa obywatelskiego 

uczestnik zna podstawową terminologię, teorie i nurty 

metodologiczne w obszarze nauk humanistycznych 

uczestnik  zna współczesne metody analizy i interpretacji 

dzieł kultury (dzieła literackiego, filmowego etc.) 

uczestnik zna nowe wyzwania stojące przed współczesną 

humanistyką 

4b. w zakresie umiejętności uczestnik identyfikuje najważniejsze zagadnienia naukowe 

podejmowane przez współczesną humanistykę 

uczestnik interpretuje krytycznie rzeczywistość 

uczestnik myśli relacyjnie i empatycznie 

uczestnik włącza zagadnienia z zakresu współczesnej 

humanistyki do zadań realizowanych w swoich szkołach 

4c. w zakresie kompetencji 

społecznych 

uczestnik rozumie wartość Dialogu w komunikacji 

uczestnik potrafi dzielić się dobrymi praktykami wśród 

nauczycieli  

uczestnik wykazuje wysoką wrażliwość na współczesne 

wyzwania XXI wieku 

uczestnik  rozumie rolę, jaką odgrywa jednostka, grupa i 

instytucja w społeczeństwie obywatelskim 

uczestnik potrafi kształtować rzeczywistość w oparciu o 

wartości takie jak: odpowiedzialność, empatia, gościnność, 

otwartość na inność 

5.  Opis modułu Dzięki modułowi wykładowemu uczestnicy będą mogli 

sprawnie i szybko selekcjonować nowy materiału, 

zhierarchizować nowe problemy, ćwiczyć się w 

umiejętności logicznego myślenia (abstrahowania, 

uogólniania, wnioskowania, argumentowania, 

polemizowania).  

Wykład, jako najważniejsza metoda podająca wiedzę, 

realizowany będzie na UP w trzech obszarach: 

faktograficznym, syntetyzującym i interpretacyjnym.  

6. Inne metody dydaktyczne Metody aktywizujące 

7. Sposoby weryfikacji efektów 

kształcenia modułu 

Test przyrostu wiedzy (pretest i posttest) 
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