SPECJALNOŚĆ: MENADŻER KULTUR MNIEJSZOŚCIOWYCH

KULTUROZNAWSTWO – STUDIA LICENCJACKIE

POZNASZ:
• europejskie sieci
regionalne;
• turystykę kulturową.
WEŹMIESZ UDZIAŁ W:
• coachingu dla
manadżerów kultury;
• warsztatach zarządzania
informacją w mediach.
NAUCZYSZ SIĘ:
• zarządzania w instytucjach kultury;
• rozwiązywania problemów mniejszości narodowych i etnicznych.

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
Program specjalności łączy wiedzę z obszaru nauk humanistycznych z elementami nauk społecznych, ekonomicznych i prawnych; jest ukierunkowany
na kształcenie specjalistów zorientowanych w dziedzictwie regionu śląskiego
– w kulturze mniejszości żyjących na Śląsku oraz w zakresie funkcjonowania
instytucji kultury i ich promocji, podstaw komunikacji społecznej i międzykulturowej. Specjalność oferuje rozszerzony kurs języków niemieckiego /
czeskiego przy możliwości poznania również innych języków obcych.
Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w urzędach administracji państwowej
i samorządowej, w instytucjach kultury i społecznych (mediach, wydawnictwach, agencjach informacyjnych i reklamowych, w muzeach).

Studia Kulturoznawcze
Misją naszej Katedry jest badanie oraz
rozwijanie wiedzy o kulturze, a takżekształcenie młodej kadry menadżerów,
animatorów kultury 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
teorię i historię kultury, studia nad kulturami tradycyjnymi, wiedzę na temat
literatury, sztuki, filmu, teatru i nowych
mediów, dzięki czemu studenci rozumieją współczesną kulturę i potrafią się

w niej sprawnie poruszać. Kształcimy
ich w zakresie komunikacji międzykulturowej, aby byli przygotowani do działania w środowisku wielokulturowym
i sprostali wyzwaniom nowych trendów
w kulturze.
Studenci mają możliwość wyjazdu na
stypendia do innych ośrodków naukowych (także uczelni zagranicznych)
w ramach programów MOST oraz Erasmus. Najaktywniejsi studenci otrzymują
stypendia naukowe.
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