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Załącznik nr 2b 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 15 h w trakcie jednej edycji  (5 spotkań laboratoryjnych x 

3h) 

4. Nazwa modułu Laboratoria, opierające się na wiedzy z zakresu nauk o 

komunikacji, doskonalące umiejętności i kompetencje 

komunikacyjne w obszarze promocji kultury w nowych 

mediach. 

Przewidywane obszary tematyczne spotkań: 
a) Językowe strategie promocji kultury w nowych 

mediach (3h) 
b) Audiowizualne aspekty promocji kultury w 

nowych mediach (3h) 

c) Nowe media i multimedia w promocji kultury (3h) 

d) Organizacyjne zasady promocji kultury w nowych 

mediach (6h) 

5.  Zakładane efekty uczenia się  Uczestnictwo we wszystkich spotkaniach zaplanowanych 

w ramach pasma laboratoriów Uniwersytetu 

Kulturoznawców pozwoli studentowi tej jednostki uzyskać 

w jej ramach następujące efekty uczenia się w zakresie 

wiedzy, umiejętności i kompetencji promotora i animatora 

kultury:  

5a. w zakresie wiedzy  student ma podstawową wiedzę dotyczącą 

prawidłowości zmian komunikacyjnych 

skorelowanych z przemianami współczesnej kultury 

oraz rozwojem technologii i systemów medialnych; 

 student rozpoznaje zjawiska kulturowe wynikające z 

przemian dyskursu logocentrycznego we 

wzrokocentryczny; 

 student posiada wiedzę na temat werbalnego oraz 

wizualnego języka mediów; 
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 student ma sprofilowaną wiedzę dotyczącą 

wykorzystania zasad nowej retoryki w promocji 

kultury; 

 

 

5b. w zakresie 

umiejętności 

 student wie, jakie są implikacje współczesnych 

przemian kulturowych i technologicznych dla 

przemian w komunikacji multimedialnej; 

 student interpretuje i wyjaśnia współczesne problemy 

przenikania się mediów, kodów różnych generacji i 

strategii komunikacyjnych; 

 student konstruuje samodzielnie wypowiedź 

nowomedialną z zastosowaniem strategii językowych i 

wizualnych; 

 student umie zaplanować kilkuelementowy projekt 

nowomedialny o charakterze promocyjnym (np. blog, 

wiki, geotagowanie, podcasty audiowideo); 

 

5c. w zakresie 

kompetencji 

społecznych 

 student nabywa rozwinięte kompetencje 

komunikacyjne (językowe, wizualne, medialne) w 

zakresie promocji kultury i wykorzystuje nabyte 

umiejętności w życiowych sytuacjach; 

 student doskonali kompetencje społeczne w zakresie 

odróżniania informacji od perswazji i manipulacji oraz 

oceniania zastosowanych strategii. 

6.  Opis modułu Moduł laboratoryjny zapoznaje studenta z 

wiadomościami z zakresu retoryki i nowej retoryki. 

Student poznaje i analizuje różne środki perswazji, 

werbalnej i wizualnej, i sposoby ich zastosowania w 

promocji kultury. Zapoznaje się z przekonywaniem 

pośrednim i bezpośrednim relatywizowanym do 

wykorzystywanych środków wyrazu i medium wyrażania. 

Uczy się posługiwania różnymi strategiami w różnych 

typach komunikacji i w różnych uwarunkowaniach 
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organizacyjno-technicznych. Rozpoznaje, analizuje i 

stosuje działania mające na celu kierowanie postawami 

i/lub działaniami ludzkimi. 

Zajęcia prowadzone są przez uniwersyteckich badaczy 

komunikacji i praktyków promocji z instytucji kultury, 

stosujących metody aktywizujące studentów. 

7. Sposoby weryfikacji efektów 

kształcenia modułu 

Test przyrostu wiedzy i umiejętności (pretest i posttest). 

W trakcie trwania zajęć prowadzona będzie na bieżąco 

obserwacja weryfikująca kompetencje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


