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Załącznik nr 2a 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 10 h w trakcie jednej edycji  (5 wykładów x 2h) 

4. Nazwa modułu Wykłady, stanowiące przegląd najnowszych zjawisk 

kulturowych oraz tendencji badawczych w obszarze nauk 

o kulturze, sztuce i mediach, podnoszące  umiejętności 

analizy i interpretacji najnowszych zjawisk kulturowych i 

modelujące kompetencje edukatorów i animatorów 

kultury. 

Przewidywane obszary tematyczne wykładów obejmują 

różnorodne przestrzenie kultury, tj. teatr, film, literatura, 

sztuka, obyczaje, (nowe) media i in., w wymiarze tak 

globalnym, jak lokalnym.  

5.  Zakładane efekty kształcenia  Uczestnictwo we wszystkich spotkaniach zaplanowanych 

w ramach pasma wykładów Uniwersytetu 

Kulturoznawców pozwoli studentowi uzyskać w ramach 

tej jednostki następujące efekty uczenia się w zakresie 

wiedzy, umiejętności i kompetencji: 

5a. w zakresie wiedzy  student ma ogólną wiedzę o specyfice najnowszych 

zjawisk kulturowych w różnych przestrzeniach 

kultury; 

 student ma świadomość różnorodności i zmienności 

metodologii analizy i interpretacji najnowszych 

zjawisk kulturowych; 

 student zna i rozumie zasady multidyscyplinarności 

kulturoznawstwa i jego powiązań z innymi 

dyscyplinami humanistycznymi, w tym z szerokim 

kontekstem przemian społecznych; 

 student posiada zaktualizowaną wiedzę dotyczącą 

zagadnień związanych z różnymi przejawami tzw. 

kultury uczestnictwa oraz ich zależności od mediów 

 zna najnowsze trendy, zjawiska i dobre praktyki w 

działaniach kulturotwórczych 
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5b. w zakresie umiejętności  student umie, opierając się na właściwych ujęciach 

teoretycznych, dokonać przeglądu najnowszych 

zjawisk kulturowych w różnych przestrzeniach kultury; 

 student potrafi rozpoznać podstawowe dylematy 

związane z przemianami kultury i osadzić je w 

odpowiednim kontekście interpretacyjnym; 

  

5c. w zakresie kompetencji 

społecznych 
 student ma świadomość potrzeby aktualizowania swojej 

wiedzy kulturoznawczej i stosowanych narzędzi oglądu 

kultury w działalności profesjonalnej. 

6.  Opis modułu Wykłady w ramach Uniwersytetu Kulturoznawców dają 

możliwość spotkania z akademickimi badaczami kultury 

najnowszej i najbardziej wartościowymi osiągnięciami 

nauki o kulturze, sztuce i mediach. Pięć spotkań pozwala 

na zaznajomienie się z najnowszymi zjawiskami 

kulturowymi i tendencjami w ich badaniu, wskazując 

drogi do aktywnego uczestnictwa w obecnych i przyszłych 

formacjach kulturowych, kształtowanych w realiach 

kultury uczestnictwa. 

7. Sposoby weryfikacji efektów 

kształcenia modułu 

Test przyrostu wiedzy i umiejętności (pretest i posttest). 

Kompetencje weryfikowane są na bieżąco w trakcie 

obserwacji weryfikującej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


