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SYLWETKA KANDYDATA UNIWERSYTETU KULTUROZNAWCÓW 

(ścieżka stacjonarna) 

 

 

Uniwersytet Kulturoznawców kieruje swoje działania do osób zatrudnionych w sektorze 

kultury – pracowników instytucji kultury, takich jak: domy kultury, ośrodki kultury, centra 

kultury (różnego szczebla administracyjnego), niestudiujących, w wieku 35+. 

Zapraszamy wszystkich, którym zależy na aktualizacji swojej wiedzy kulturoznawczej w 

bezpośrednim kontakcie z akademickimi specjalistami z tej dziedziny. Wśród kandydatów 

widzimy osoby chcące poznać najnowsze strategie, metodologie i modele działania w obszarze 

kultury, sztuki i mediów oraz zainteresowane pogłębieniem wiedzy dotyczącej dynamicznych 

przeobrażeń przestrzeni kultury współczesnej, zarówno w wymiarze globalnym, jak i lokalnym. 

Swoją ofertę kierujemy do pracowników sektora kultury, którzy pragną nabyć lub poszerzyć 

swoje umiejętności pracy w grupie projektowej. Spodziewamy się osób kreatywnych, 

gotowych do współtworzenia koncepcji projektu kulturalnego czy projektu z zakresu animacji 

kultury oraz strategii promocyjnej dla tychże. Wszystkich gotowych na poznanie lub 

aktualizację sposobów budowania projektu czy jego koncepcji z zastosowaniem nowych 

technologii. 

Zakładany odbiorca Uniwersytetu Kulturoznawców to również osoba mająca świadomość 

złożoności procesów komunikacyjnych i różnorodności oraz zmienności ich uwarunkowań – 

tak w wymiarze tworzywa przekazu, jak i jego medium. To promotor kultury, który, pragnąc 

skutecznie dotrzeć do współczesnego człowieka, odczuwa potrzebę sięgania w tym celu do 

najświeższej wiedzy i nabywania umiejętności z zakresu nowej retoryki, w tym strategii 

werbalnych, wizualnych i nowomedialnych . 
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Czekamy na osoby, którym zależy ponadto na wymianie doświadczeń w zakresie działań 

praktycznych z obszaru form animacji kultury, organizacji wydarzeń kulturalnych (festiwali, 

wystaw, przeglądów itp.) oraz na podnoszeniu standardów oferowanych form dostępu do 

kultury. Obok naturalnie formującej się wśród naszych studentów agory, proponujemy 

możliwość konsultacji z ekspertami promującymi najnowocześniejsze działania w zakresie 

organizacji i animacji kultury, w tym niestandardowe, pracującymi dla prestiżowych instytucji 

i organizacji kulturalnych w Polsce. 

 

 


