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Załącznik nr 5 do programu kształcenia 

 Uniwersytetu Polonistów 

 

Sylwetka absolwenta Uniwersytetu Polonistów 

 

Absolwent Uniwersytetu Polonistów posiadł wiedzę z zakresu nauk humanistycznych, 

uzupełnioną o wiadomości z zakresu nauk społecznych, nauk ścisłych i przyrodniczych. Efekty, 

jakie osiągnął w procesie dokształcania, obejmują poza wiedzą z zakresu tzw. nowej 

humanistyki (w tym humanistyki środowiskowej, cyfrowej, zaangażowanej) także specjalne 

umiejętności kluczowe niezbędne we współczesnej edukacji na każdym szczeblu (np. 

krytyczna interpretacja rzeczywistości czy myślenie relacyjne i empatyczne).  

Absolwent w ramach zajęć UP poznał nie tylko współczesne metodologie badań 

przynależnych humanistyce, ale zyskał również orientację w zakresie specyfiki badań 

prowadzonych w innych obszarach nauki, czego efektem jest wgląd w interdyscyplinarność 

współczesnej nauki. Absolwent tego rodzaju wiedzę i umiejętności twórczo włącza do zadań 

realizowanych w szkołach, modyfikując cel zadań i dostosowując tym samym edukację 

humanistyczną do wyzwań, jakie niosą przemiany kulturowe, polityczne, społeczne XXI 

wieku.  

Absolwent uzupełnił warsztat nauczycielski o nowe zagadnienia ważne w XXI wieku 

takie, jak: identyfikacja fake news, postprawdy, postpamięciowe narracje, wykorzystanie 

rozrywki interaktywnej (gry) czy zastosowanie reguł kreatywnego pisania na lekcji polskiego 

oraz metod przełamywania stereotypów. Ponadto absolwent ma poszerzoną wiedzę w zakresie 

problematyki dotyczącej lokalnych wspólnot żydowskich, orientuje się w nowych tendencjach 

dominujących we współczesnych badaniach Zagłady oraz jest świadomy wyzwań stojących 

przed współczesną edukacją dotyczącą Holokaustu.  

Absolwent potrafi działać we wspólnocie dzięki dzieleniu się dobrymi praktykami z 

innymi nauczycielami. Integruje się również ze środowiskiem akademickim, tworząc 

regionalną sieć polonistów, która ułatwia przepływ informacji, wiedzy oraz wpływa na 

minimalizację zjawiska wypalenia zawodowego. Ma możliwość utrzymywania tej relacji, co 

będzie skutkowało odnową intelektualną i emocjonalną uczestnika spotkań w ramach UP.  
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Absolwent Uniwersytetu Polonistów jest przygotowany do rzetelniej dyskusji (z 

przestrzeganiem reguł dyskusji, argumentowania, miarodajnymi danymi i unikania 

argumentów ad personam) z młodzieżą na temat najważniejszych, aktualnych zjawisk 

społecznych, kulturowych, politycznych (jak migracja, wielokulturowość, nacjonalizm, zmiany 

klimatyczne, manipulacja) w oparciu o współczesną literaturę oraz zgodnie z zachowaniem 

zasad odpowiedzialności zawodowej, wrażliwości społecznej oraz tolerancji.  

 

 

Absolwent Uniwersytetu Polonistów jest też przygotowany do ustawicznego 

kształcenia poprzez kontakty ze środowiskiem akademickim, dzięki czemu świadomie i  

jeszcze pełniej uczestniczy w życiu społecznym.  

 

 


