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KULTUROZNAWSTWO
STUDIA MAGISTERSKIE
specjalność

KULTURA
CYFROWA
Wiedza, umiejętności i kompetencje właściwe dla absolwentów studiów
kulturoznawczych są one wzbogacane przygotowaniem teoretycznym
z zakresu interdyscyplinarnych i transdyscyplinarnych studiów nad tymi
zjawiskami kultury współczesnej, które kształtują się i rozwijają pod
wpływem technologii cyfrowych, tj. mediami społecznościowymi, kulturą
uczestnictwa, sztuką nowych mediów (w tym literaturą elektroniczną
i cyfrowym performansem), grami komputerowymi, kinem interaktywnym,
telewizją jakościową.

Instytut Polonistyki
i Kulturoznawstwa
prowadzi kształcenie
na stopniu
licencjackim
i magisterskim.
Wydział Filologiczny
posiada uprawnienia
do nadawania
stopnia doktora
(w zakresie
językoznawstwa,
literaturoznawstwa i
kulturoznawstwa)
oraz tytułu doktora
habilitowanego
(w zakresie
językoznawstwa i
literaturoznawstwa).

W zakresie treści programowych znajdują się odniesienia do
medioznawstwa, filmoznawstwa, teatrologii, ludologii, antropologii
cyberkultury, wiedzy o współczesnych formach praktyk artystycznych.
Uczestnicząc w zajęciach warsztatowych, student specjalności Kultura
cyfrowa zyskuje umiejętności praktyczne: uczy się projektowania przy
pomocy cyfrowych narzędzi, wdraża owe narzędzia w projektach
kulturalnych i społecznych, przygotowuje się do organizacji wystaw
multimedialnych oraz wystaw sztuki nowych mediów.
Absolwent specjalności Kultura cyfrowa zyskuje szansę na pracę
w instytucjach i placówkach związanych z kulturą współczesną
(w instytucjach kultury, w mediach, w sektorze kreatywnym).
Studia kulturoznawcze na Uniwersytecie Opolskim, wyrastające
z tradycji badań folklorystycznych i antropologicznych, odwołują się do
dorobku historyków kultury, są osadzone w refleksji antropologicznej,
sięgają do problematyki filmoznawczej, teatrologicznej i nowych
mediów.

Działalność studencka


Koło Naukowe
Filmoznawców



Koło Naukowe Folklorystów



Koło Naukowe
Językoznawców



Koło Naukowe
Kulturoznawców



Koło Naukowe Literackie

Studenci mają możliwość wyjazdu na stypendia do innych ośrodków
naukowych (także uczelni zagranicznych) w ramach programu Erasmus
oraz MOST.



Koło Naukowe Literatury i
Kultury Modernizmu



Koło Naukowe Onomastów

Najaktywniejsi studenci otrzymują stypendia naukowe, mogą też
wybrać indywidualny plan studiów (IPS) bądź indywidualną organizację
studiów (IOS), w ramach których student ma możliwość pracowania
pod bezpośrednią opieką pracownika naukowego.



Koło Naukowe Slawistów



Koło Naukowe Staropolskie
„Gryf”



Koło Naukowe Teatrologów

Studia zapewniają umiejętności diagnozowania i komentowania zjawisk
z zakresu tradycyjnej i współczesnej kultury, nowych mediów i
audiowizualności.
Student posiada swobodę w wyborze specjalności i kursów fakultatywnych.
Specjalności dają możliwość uzyskania doświadczenia zawodowego
(system praktyk) i wyposażają w dodatkową wiedzę oraz umiejętności.

