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Załącznik nr 2c do programu kształcenia 

 Uniwersytetu Kulturoznawców 

 

 

1. Nazwa Uniwersytetu w ramach 

Uniwersytetu Humanistów 

w Uniwersytecie Śląskim  w 

Katowicach 

 

UNIWERSYTET KULTUROZNAWCÓW 

2. Forma prowadzenia studiów Stacjonarnie i/lub zdalnie za pomocą platform 

umożliwiających kontakt w czasie rzeczywistym. 

3. Liczba godzin w cyklu 40 h (8 godzin miesięcznie przez 5 miesięcy trwania cyklu) 

4. Nazwa modułu Grupa projektowa z zakresu nowoczesnej animacji i 

organizacji kultury z wykorzystaniem nowych metodologii, 

nowych mediów i multimediów oraz budowania 

nowatorskich strategii komunikacyjnych i promocyjnych.  

5.  Zakładane efekty uczenia się  Student Uniwersytetu Kulturoznawców, tj. członek grupy 

projektowej, uczestnicząc we wszystkich przewidzianych 

programem spotkaniach, osiągnie następujące efekty 

uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych: 

5a. w zakresie wiedzy - student ma wiedzę specjalistyczną w zakresie animacji i 

organizacji nowych form kultury (np. sztuka nowych 

mediów, instalacje i wystawy interaktywne, promocja 

kultury w nowych mediach, nowe media w teatrze i e-teatr, 

wydarzenia kulturowe online, język nowych mediów, nowa 

retoryka w praktyce, gatunki komunikacyjne i narracje w 

mediach cyfrowych, somaestetyka przestrzeni miejskiej); 

- student zna tradycyjne i nowoczesne środki techniczne 

służące realizacji i promocji projektu; 
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- student zna strategie promocyjne i komunikacyjne 

(językowe, wizualne, nowomedialne), które można 

wykorzystać w działaniach z zakresu animacji i organizacji 

kultury; 

- student posiada aktualną wiedzę o najnowszych trendach i 

zjawiskach kulturowych, zna nowe metodologie i ich ujęcia 

teoretyczne, umożliwiające interpretację, dzięki czemu 

rozumie konsekwencje planowanych projektów i 

przewiduje ich oddźwięk społeczny; 

5b. w zakresie umiejętności - student potrafi stworzyć koncepcję, zaplanować projekt z 

zakresu nowoczesnej animacji kultury, przygotować 

strategię komunikacyjną i promocyjną działań 

kulturotwórczych; 

- student identyfikuje problemy i zagrożenia dla sukcesu 

projektu i kreatywnie szuka metod ich rozwiązania bądź 

zniwelowania; uczy się w kontakcie z mentorem 

wykorzystywać do tego najnowsze narzędzia 

metodologiczne; 

- student nabiera świadomości co do możliwości 

wykorzystania w swej pracy nowych mediów; poznaje i 

uczy się korzystać z cyfrowych i sieciowych narzędzi, 

służących tworzeniu koncepcji, projektu lub strategii 

promocyjnej w nowych mediach; 

- student w pracy projektowej weryfikuje swoje 

szczegółowe umiejętności w zakresie organizacji i animacji 

kultury, identyfikuje i koryguje braki, uczy się 

samodoskonalenia;  

5c. w zakresie kompetencji 

społecznych 

- student uczy się bądź doskonali swoje kompetencje 

społeczne w zakresie pracy w grupie, rozpoznaje wartość 

pracy projektowej i umie stosować strategie komunikacyjne 

tak, by służyły realizacji koncepcji;  
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- student doskonali swoje kompetencje społeczne w 

zakresie otwartej dyskusji nad koncepcją lub projektem z 

zakresu nowoczesnej animacji kultury, strategią 

promocyjną; uczy się twórczego podejścia do problemów i 

ćwiczy pracę w heterogenicznej grupie projektowej; 

- student doskonali swoje kompetencje społeczne w 

zakresie networkingu; uczy się twórczo korzystać z porad 

mentora i współpracować w grupie; 

- student planuje pracę w grupie, tak by w pełni 

wykorzystać jej potencjał i z sukcesem zrealizować 

koncepcję, projekt, przeprowadzić strategię komunikacyjną 

i promocyjną;  

6.  Opis modułu Moduł grupa projektowa ma na celu podniesienie 

kompetencji pracowników instytucji kultury województwa 

śląskiego w zakresie umiejętności realizacji nowych form 

animacji i organizacji kultury. Ma służyć wykorzystaniu 

wiedzy z zakresu animacji kultury, zaktualizowanej o 

najnowsze obszary i metodologie (poznane w ramach 

innych modułów w UK), zwłaszcza zmediatyzowanie i 

usieciowienie animacji i organizacji kultury. Moduł zakłada 

pracę w małych, 5-osobowych grupach uczestników, 

spotykających się regularnie bezpośrednio i za 

pośrednictwem platform online z mentorem, który wspiera 

grupę w opracowaniu koncepcji projektu, planowaniu 

projektu oraz strategii promocyjnej i komunikacyjnej. 

Uzupełnieniem profesjonalnego wsparcia merytorycznego 

o charakterze akademickim są końcowe praktyczne 

konsultacje eksperckie, przyjmujące postać publicznej 

prezentacji (osobny moduł). W ich trakcie przygotowana 

koncepcja projektu poddawana jest konstruktywnej ocenie 

mentora, a także ekspertów zewnętrznych. 
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7. Sposoby weryfikacji efektów 

kształcenia modułu 

Test przyrostu wiedzy i umiejętności (pretest i posttest). 

Kompetencje weryfikowane są na bieżąco w trakcie 

obserwacji weryfikującej. 

Projekt z zakresu animacji kultury/ koncepcja wydarzenia 

kulturalnego / strategia promocyjna. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


