SPECJALNOŚĆ: KULTURA CYFROWA
KULTUROZNAWSTWO – STUDIA MAGISTERSKIE

POZNASZ:
• współczesne teorie mediów;
• najnowsze zjawiska
z obszaru sztuki i literatury
elektronicznej oraz
cyfrowego performansu;
• aparat pojęciowy
studiów nad grami
komputerowymi.
WEŹMIESZ UDZIAŁ W:
• warsztatach scenografii
multimedialnej
i warsztatach kuratorskich;
• warsztatach dotyczących
mediów społecznościowych.
NAUCZYSZ SIĘ:
• wykorzystywać narzędzia
humanistyki cyfrowej
w badaniu kultury.

DZIAŁALNOŚĆ
STUDENCKA:
•

Koło Naukowe
Kulturoznawców,

•

Koło Naukowe Teatrologów,

•

Koło Naukowe
Językoznawców,

•

Koło Naukowe Literatury
i Kultury Modernizmu,

•

Koło Naukowe Onomastów,

•

Koło Naukowe Staropolskie
„Gryf”.

Profil kształcenia
Specjalność kultura cyfrowa to spójny, a równocześnie zróżnicowany projekt dydaktyczny proponujący namysł nad antropologicznymi, socjologicznymi i estetycznymi aspektami kultury cyfrowej. W ramach specjalności
kultura cyfrowa studenci zyskają pogłębioną wiedzę o nowych mediach,
poznają sztukę nowych mediów, zyskają wiedzę o przemianach współczesnej telewizji i kinie najnowszym, zdobędą także orientację w problematyce
związków teatru współczesnego z nowymi mediami. Specjalność przygotuje
ich również do rozumienia zagadnień kultury gier komputerowych. Absolwenci specjalności posiadać będą umiejętności predysponujące do pracy
w mediach, teatrach, muzeach, kinach, galeriach, agencjach reklamowych
i interaktywnych, redakcjach portali internetowych, studiach tworzących gry
komputerowe.

Studia KULTUROZNAWCZE
Kulturoznawstwo na Uniwersytecie
Opolskim to doskonała okazja wyboru
ciekawych i niebanalnych studiów powiązanych z aktualnymi trendami rynku
pracy. Misją naszej Katedry jest szerzenie wiedzy o kulturze, a także kształcenie młodej kadry menadżerów, health
coachów, trenerów zdrowego stylu życia
i trendsetterów.
Przyświeca nam idea uniwersalności
wiedzy, dlatego zarówno pracownicy, jak
i studenci zaangażowani są w międzynarodową wymianę myśli i osiągnięć naukowych. Zapewniamy także klasyczne

wykształcenie kulturoznawcze, obejmujące antropologię współczesności, studia
miejskie, estetykę czy refleksję nad zjawiskami współczesnej sztuki. Szkolimy
studentów w zakresie komunikacji międzykulturowej, aby byli przygotowani
do działania w środowisku wielokulturowym i sprostali wyzwaniom przyszłości.
Studenci mają możliwość wyjazdu na
stypendia do innych ośrodków naukowych (także uczelni zagranicznych)
w ramach programu Erasmus oraz
MOST. Najaktywniejsi studenci otrzymują stypendia naukowe.
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