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PROGRAM KSZTAŁCENIA 

1. Nazwa Uniwersytetu w ramach 

Uniwersytetu Humanistów 

w Uniwersytecie Śląskim  w 

Katowicach 

 

UNIWERSYTET KULTUROZNAWCÓW 

2. Cykl/cykle realizacji zajęć w 

ramach konkretnej jednostki 

Uniwersytetu Humanistów 

w Uniwersytecie Śląskim  w 

Katowicach 

a) ścieżka stacjonarna: 2 SEMESTRALNE EDYCJE (wykłady + laboratoria + grupy projektowe + 

konsultacje eksperckie) 

b) ścieżka wyjazdowa: 9 odrębnych WIZYT (wizyta edukacyjna)  

3. Forma prowadzenia studiów a) ścieżka stacjonarna: stacjonarnie (w pomieszczeniach uczestników projektu (UŚ i/lub Instytutu Myśli 

Polskiej) i/lub zdalnie za pomocą platform umożliwiających kontakt w czasie rzeczywistym; 

b) ścieżka wyjazdowa: w pomieszczeniach goszczącej instytucji kultury i/lub zdalnie za pomocą platform 

umożliwiających kontakt w czasie rzeczywistym. 

4. Opis zakładanych efektów 

kształcenia 

Załącznik nr 1a (ścieżka stacjonarna) i 1b (ścieżka wyjazdowa) 

5. Dziedziny wiedzy, w zakresie 

których realizowane są efekty 

kształcenia 

Dziedzina nauk humanistycznych 

Dziedzina nauk społecznych 

6. Dyscypliny wiedzy, w zakresie 

których realizowane są efekty 

kształcenia* 

nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce, filozofia, językoznawstwo, literaturoznawstwo; 

nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o zarządzaniu i jakości, historia, nauki prawne, nauki 

socjologiczne, psychologia 

7. Opisy modułów kształcenia 

(wraz z przypisaniem do 

każdego modułu zakładanych 

Załączniki nr 2a-2e 
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efektów kształcenia i sposobów 

ich weryfikacji) 

8. Warunki wymagane do 

ukończenia zajęć 

proponowanych na konkretnej 

jednostki Uniwersytetu 

Humanistów w Uniwersytecie 

Śląskim  w Katowicach * 

 Udział 

a) w większości zadań realizowanych w ramach danej edycji ścieżki stacjonarnej (wykłady, laboratoria, 

grupa projektowa, konsultacje eksperckie) 

lub 

b) w obu zadaniach w ramach danej, pojedynczej, wizyty edukacyjnej realizowanej w  ścieżce 

wyjazdowej (wykład + laboratorium). 

 Zrealizowanie wymogów przedstawionych w opisach poszczególnych modułów/sylabusów. 

 W ścieżce stacjonarnej: zrealizowanie projektu w charakterze członka zespołu projektowego.  

 W ścieżce stacjonarnej: praca własna przy działaniach projektowych, wykonywana tak w czasie 8-

godzinnych spotkań w miesiącu (w trybie kontaktowym i/lub zdalnym), jak i pomiędzy nimi 

(przygotowanie się do zajęć) (potwierdzone przez mentora)  

9. Rada programowa konkretnej 

jednostki Uniwersytetu 

Humanistów w Katowicach 

dr Julia Legomska (Uniwersytet Śląski w Katowicach) 

dr Michał Derda-Nowakowski (Uniwersytet Śląski w Katowicach) 

dr Anna Maj (Uniwersytet Śląski w Katowicach) 

mgr Hanna Kostrzewska (Instytut Myśli Polskiej im. W. Korfantego) 

10. Ogólna charakterystyka 

konkretnej jednostki 

Uniwersytetu Humanistów 

w Uniwersytecie Śląskim  w 

Katowicach 

Uniwersytet Kulturoznawców jest mniejszą jednostką specjalistyczną powstałą w ramach projektu „Uniwersytet 

Humanistów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach”. Celem realizowanych zadań w ramach Uniwersytetu 

Kulturoznawców jest podnoszenie kompetencji pracowników instytucji kultury w zakresie 1) wiedzy ogólnej 

dotyczącej najnowszych zjawisk w różnych przestrzeniach kultury (tj.: teatr, film, literatura, dizajn, obyczaje, 

(nowe) media); 2) umiejętności planowania i promocji nowych form animacji i organizacji kultury. 

Proponujemy dwie ścieżki działań, do wyboru: stacjonarną oraz wyjazdową. W pierwszej ścieżce spotkania 

odbywają się w trzech pasmach: wykładowym (10h), laboratoryjnym (15h) oraz projektowym (40h), 

obudowanym pasmem konsultacji eksperckich (3h). Drugą ścieżkę działań stanowią wizyty edukacyjne w 

instytucjach kultury, w ramach których pracownicy tychże uczestniczą w krótkim wykładzie wprowadzającym 

(1h) oraz w zasadniczej części laboratoryjnej (3h). 
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Uniwersytet Kulturoznawców stanowić ma miejsce spotkań badaczy kultury i jej praktyków, występujących na 

co dzień w rolach edukatorów, animatorów, promotorów kultury. Jesteśmy przekonani, że dialog powstały na 

styku najbardziej aktualnej wiedzy akademickiej i doświadczeń specjalistów-praktyków przyczyni się do 

lepszego zdiagnozowania przeobrażeń oczekiwań uczestników współczesnej kultury. Podejmowanym 

działaniom towarzyszyć ma, w założeniu, nawiązanie kontaktów i budowanie sieci współpracy pomiędzy 

pracownikami uczelni wyższych na Śląsku, szczególnie Uniwersytetu Śląskiego, oraz osobami zatrudnionymi w 

instytucjach i organizacjach kulturalnych aglomeracji śląskiej. 
 

11. Matryca pokrycia efektów 

kształcenia  

Załącznik nr 3a (ścieżka stacjonarna) i 3b (ścieżka wyjazdowa) 

12. Sylwetka kandydata Załącznik nr 4a (ścieżka stacjonarna) i 4b (ścieżka wyjazdowa) 

13. Sylwetka absolwenta Załącznik nr 5a (ścieżka stacjonarna) i 4b (ścieżka wyjazdowa) 

* jeśli dotyczy 

 


