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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 3h 

4. Nazwa modułu Konsultacje eksperckie z zakresu nowoczesnych metod 

animacji kultury z ekspertami, pracującymi dla prestiżowych 

instytucji i organizacji kulturalnych w Polsce, promującymi 

najnowocześniejsze działania w zakresie organizacji i 

animacji kultury, w tym formy niestandardowe i 

innowacyjne.  

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

projektowej biorący udział w konsultacjach eksperckich 

przeprowadzanych przez profesjonalistów pracujących dla 

wiodących ośrodków i instytucji kultury w Polsce, 

uczestnicząc we wszystkich przewidzianych programem 

spotkaniach, osiągnie następujące efekty uczenia się w 

zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: 

5a. w zakresie wiedzy - student posiada zaktualizowaną specjalistyczną wiedzę w 

zakresie organizacji i animacji kultury, przydatną w 

tworzeniu nowoczesnej koncepcji projektu kulturalnego, 

innowacyjnego projektu kulturotwórczego i/lub  adekwatnej 

i nowoczesnej strategii promocyjnej; 

-student zna najnowsze trendy, zjawiska i dobre praktyki w 

działaniach kulturotwórczych w wyniku zetknięcia z wiedzą 

eksperta;  
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-student wie, jak kreatywnie współtworzyć koncepcję 

projektu, projekt z zakresu animacji kultury oraz strategię 

promocyjną z wykorzystaniem multimediów i mediów 

cyfrowych;  

-student zna metody pracy projektowej i wykorzystuje 

najnowsze narzędzia metodologiczne w tworzeniu projektu; 

5b. w zakresie umiejętności -student w pracy projektowej weryfikuje swoje szczegółowe 

umiejętności w zakresie organizacji i animacji kultury, 

identyfikuje i koryguje braki, uczy się samodoskonalenia; 

-student rozpoznaje dobre praktyki stosowane w wiodących 

ośrodkach kulturotwórczych i uczy się z nich korzystać; 

-student identyfikuje potencjalne problemy i błędy, 

popełniane na etapie tworzenia koncepcji projektu; umie 

przewidzieć realny efekt swoich działań; zna mocne i słabe 

strony projektu; 

-student uczy się bronić swojej koncepcji, w tym stosowania 

metod argumentacji, potrafi zaprezentować i obronić projekt 

w trakcie spotkań z ekspertami; 

5c. w zakresie kompetencji 

społecznych 

-student poznaje sposoby dzielenia się dobrymi praktykami 

przez osoby zatrudnione w prestiżowych instytucjach i 

organizacjach kulturalnych w Polsce;  

-student doskonali swoje kompetencje społeczne w zakresie 

nawiązywania kontaktów profesjonalnych z ekspertami z 

uznanych ośrodków i instytucji kultury (networking); 

-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; 

6.  Opis modułu Moduł konsultacje eksperckie zakłada 3-godzinne 

konsultacje 6 niewielkich grup (5 os.) uczestników grupy 

projektowej UK z 6 ekspertami zewnętrznymi, pracującymi 

dla prestiżowych ośrodków, instytucji i organizacji 

kulturalnych w Polsce, promującymi najnowocześniejsze 

działania w zakresie organizacji i animacji kultury, w tym 

formy niestandardowe i innowacyjne. Podczas spotkań 

konsultacyjnych uczestnicy mają możliwość 

zaprezentowania własnego projektu/koncepcji/opracowanej 

strategii promocyjnej (przygotowywanych w ramach 

modułu: Grupa projektowa) oraz uzyskania wsparcia w 

czasie rzeczywistym w różnych zakresach problemowych i 

na różnych etapach projektu. Eksperci dzielą się dobrymi 

praktykami w zakresie swoich specjalności zawodowych, 

udzielają praktycznych porad odnośnie do realizacji 

prezentowanego projektu/przygotowanej koncepcji projektu 

i ewentualnych przewidywanych trudności wraz ze 

sposobami ich przezwyciężenia oraz przedstawiają 

zindywidualizowaną ocenę projektu uczestnikom. 

Aktualizują wiedzę specjalistyczną oraz weryfikują 

szczegółowe umiejętności uczestników w zakresie 

organizacji i animacji kultury. Jednocześnie członkowie grup 

projektowych poznają pracę wiodących instytucji kultury i 

nawiązują bezpośrednie kontakty profesjonalne 

(networking). 

Konsultacje eksperckie organizowane są na etapie pośrednim 

i/lub końcowym opracowywania projektu 

przygotowywanego w ramach modułu: Grupa projektowa. 

Konsultacje pośrednie mogą być grupowane w większe bloki 

lub dzielone na mniejsze części w zależności od potrzeb 

grup i charakteru występujących problemów. Końcowe 

konsultacje mogą mieć formę publicznej prezentacji 

projektów, połączonej z merytoryczną dyskusją pomiędzy 

ekspertami i uczestnikami. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


