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Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania, 
adiustacji i redagowania tekstów. Redakcja nie 
identyfikuje się ze wszystkimi przedstawiony-
mi poglądami autorów. Niektóre z nich traktu-
jemy jako zaproszenie do dyskusji.

Drodzy Maturzyści!
Zbliżacie się do końca pewnego eta-

pu w Waszym życiu, który zakończy 
egzamin maturalny. W najbliższym 
czasie będziecie musieli podjąć nieła-
twe decyzje dotyczące wyboru kierun-
ku studiów oraz uczelni. Są one nie-
zwykle ważne, gdyż wprowadzą Was 
na nową drogę rozwoju osobistego 
i przyszłej kariery zawodowej, a co za 
tym idzie zaważą na Waszym dalszym 
życiu. Chcemy Wam pomóc w pod-
jęciu tych trudnych decyzji, dlatego 
przygotowaliśmy dla Was numer spe-
cjalny „Gazety Uniwersyteckiej UŚ”, 
w którym prezentujemy to, co może 
zaoferować Wam Uniwersytet Śląski 
w Katowicach.

Uniwersytet Śląski w Katowicach jest 
jedną z największych uczelni w Polsce. 
Tworzy ją 12 Wydziałów: Artystyczny, 
Biologii i Ochrony Środowiska, Etno-
logii i Nauk o Edukacji, Filologiczny, 
Informatyki i Nauki o Materiałach, 
Matematyki, Fizyki i Chemii, Nauk 
o Ziemi, Nauk Społecznych, Pedago-
giki i Psychologii, Prawa i Admini-
stracji, Radia i Telewizji im. Krzysz-
tofa Kieślowskiego, Teologiczny oraz 
jednostki międzywydziałowe i ogól-
nouczelniane. Nasza uczelnia oferuje 
75 kierunków studiów i 226 specjalno-
ści. Uniwersytet kształci obecnie pra-
wie 25 tys. studentów i doktorantów. 
Co roku uatrakcyjniamy naszą ofertę 
edukacyjną, otwierając nowe kierun-
ki i specjalności. W roku akademic-
kim 2017/2018 uruchomiliśmy 2 nowe 
kierunki – muzykę w multimediach 
na Wydziale Artystycznym i eduka-

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk 
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cję kulturalną na Wydziale Etnologii 
i Nauk o Edukacji; trzy nowe specjal-
ności – tłumaczeniową z językiem ko-
reańskim na filologii angielskiej (stu-
dia I stopnia), języki stosowane: język 
włoski i język angielski z programem 
tłumaczeniowym z językiem bizne-
su (studia II stopnia) i język rosyj-
ski w turystyce na kierunku filologia 
(studia I stopnia); oraz nowy poziom 
studiów – bezpieczeństwo narodowe 
i międzynarodowe (studia II stopnia). 
Szeroka oferta kształcenia wzboga-
cona jest możliwością rozwijania in-
dywidualnych umiejętności i pasji. 
Na wydziałach działają liczne koła 
naukowe, zespoły artystyczne, silnie 
rozwijają się i odnoszą sukcesy sekcje 
sportowe.

W trosce o najlepszych studentów 
uczelnia uruchamia unikalny pro-
gram wsparcia finansowego. Granty 
Rektora Uniwersytetu Śląskiego to 
inicjatywa skierowana do studentów 
I roku rozpoczynających w nowym 
roku akademickim (2017/2018) naukę 
na studiach licencjackich lub jednoli-
tych studiach magisterskich. Konkurs 
ma wspierać zdolnych, młodych ludzi, 
którzy osiągają wysokie wyniki w na-
uce i mają pomysł na projekt badawczy 
lub edukacyjny. O grant w wysokości 
do 5 tys. zł mogą się ubiegać laure-
aci olimpiad przedmiotowych, którzy 
tytuł laureata uzyskali w roku rozpo-
częcia studiów, a także osoby, które 
uzyskały w części pisemnej egzaminu 
maturalnego z jednego przedmiotu 
na poziomie rozszerzonym lub dwu-
języcznym 100 proc. punktów możli-
wych do zdobycia.

Badacze z Uniwersytetu Śląskiego, 
do których należą nie tylko pracowni-
cy, ale również studenci i doktoranci, 
realizują wiele projektów badawczych 
i rozwojowych, a także badawcze pra-
ce zlecone na zamówienie podmiotów 
gospodarczych, jednostek administra-
cji państwowej, jednostek naukowych, 
sądów i innych instytucji. Wysoki po-
ziom badań naukowych potwierdzają 
m.in. kategorie jednostek przyznane 
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego w ostatniej ocenie pa-
rametrycznej jednostek naukowych 
(pięć wydziałów otrzymało kategorię 
A, a pozostałych siedem kategorię B) 
oraz przyznanie Centrum Studiów Po-
larnych (na lata 2014–2018) statusu 
Krajowego Naukowego Ośrodka Wio-
dącego KNOW, w którym jednostką 
wiodącą jest Wydział Nauk o Ziemi 
Uniwersytetu Śląskiego. Trzeba pod-
kreślić, że o status KNOW mogą ubie-
gać się jednostki prowadzące badania 
naukowe na najwyższym poziomie 
oraz zapewniające wysokiej jakości 
kształcenie. 

Drodzy Maturzyści, wstępując 
w progi Uniwersytetu Śląskiego, mo-
żecie zawsze liczyć na wsparcie ze 
strony kadry naukowej, starszych ko-
legów i koleżanek, a także moje. Jeste-
śmy otwarci na Wasze pomysły, kre-
atywność i nowe idee, bo to właśnie 
w Wasze ręce oddamy za kilka lat stery 
tej uczelni, naszą naukę i gospodarkę, 
a także przyszłość tego kraju. 

Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
Rektor Uniwersytetu Śląskiego
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Uniwersytet w liczbach
50 lat

Uniwersytet Śląski w Ka-
towicach został utworzo-
ny na mocy rozporządzenia 
Rady Ministrów 8 czerwca 
1968 roku (jako dziewiąta 
tego typu uczelnia w Pol-
sce). 1 października 1968 
roku odbyła się uroczysta 
inauguracja pierwszego roku 
akademickiego na Uniwersy-
tecie Śląskim. Pierwsza myśl 
o zasadności utworzenia uni-
wersytetu na Górnym Śląsku 
pojawiła się już w 1921 roku, 
a jej autorami byli posłowie 
na Sejm Ustawodawczy – ks. 
Stanisław Adamski oraz Woj-
ciech Sosiński. 

Temat ten powrócił pod 
koniec lat 20. XX wieku, a po-
trzeba stworzenia w Katowi-
cach instytucji, która między 
innymi podnosiłaby kwali-
fikacje nauczycieli szkół po-
wszechnych i średnich, zaowocowała powołaniem w 1928 
roku Instytutu Pedagogicznego. Wybuch II wojny świato-
wej przerwał rozwój katowickiego ośrodka dydaktycznego, 
jednak już w marcu 1945 roku podjęto działania zmierza-
jące do jego reaktywacji. Wtedy to powstał Obywatelski 
Komitet Przygotowawczy Uniwersytetu Śląskiego w Kato-
wicach. Efektem jego prac był Memoriał w sprawie zało-
żenia Uniwersytetu w województwie śląsko-dąbrowskim, 
szeroko uzasadniający postulat utworzenia Uniwersytetu 
Śląskiego.

W 1950 roku powołano do życia Państwową Wyższą 
Szkołą Pedagogiczną, która zajęła miejsce likwidowanego 
Instytutu Pedagogicznego. W czerwcu 1962 roku podjęto 
próby powołania do życia katowickiej filii Uniwersytetu 
Jagiellońskiego i było to kluczowe wydarzenie dla losów 
śląskiej uczelni. Początkowe plany uruchomienia w Kato-
wicach zamiejscowych studiów humanistycznych uległy 
znacznej modyfikacji, ostatecznie otworzono kierunki 
matematyczne, fizyczne oraz studia prawnicze. Stanowi-
sko prorektora ds. filii UJ objął prof. Kazimierz Popiołek. 
W miarę upływu czasu koncepcja utworzenia na Śląsku 
samodzielnego ośrodka uniwersyteckiego nabierała coraz 
bardziej realnych kształtów, także dzięki pomysłowi po-
łączenia dwóch uczelni – Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
i Filii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ostateczna decyzja 
w sprawie powołania uniwersytetu zapadła w 1968 roku, 
a na stanowisko rektora nowej placówki powołany został 
prof. Kazimierz Popiołek.

55 doktorów honoris causa
Godność doktora honoris causa jest zaszczytnym wyróż-

nieniem nadawanym przez uczelnie osobom nadzwyczajnie 

zasłużonym dla nauki, kultury, sztuki i życia publicznego. 
Uniwersytet Śląski honoruje osoby, których działalność 
i osiągnięcia wpisują się w kanon wyznawanych przez nie-
go wartości. W ciągu 50 lat istnienia uczelnia przyznała 55 
doktoratów honorowych. Wśród wyróżnionych znalazły się 
znakomite osobistości – naukowcy, ludzie kultury, przed-
stawiciele świata polityki i osoby zasłużone dla regio-
nu, w tym między innymi: ks. prof. Michał Heller, Tomas 
Tranströmer, Wojciech Kilar, Sławomir Mrożek, prof. Wa-
lery Pisarek, prof. inż. Jerzy Buzek, prof. Kazimierz Polań-
ski, prof. Irena Bajerowa, abp dr Damian Zimoń, prof. Jerzy 
Stuhr, Tadeusz Różewicz, prof. Jacques Derrida, Ryszard 
Kapuściński, Eugéne Ionesco, prof. Stanisław Barańczak 
oraz Jerzy Ziętek.

250 tysięcy absolwentów
Od początku istnienia Uniwersytetu Śląskiego mury 

uczelni opuściło 250 tysięcy osób. Dzięki wszechstron-
nemu wykształceniu i znakomitym specjalistom wielu 
z nich osiągnęło w życiu zawodowym spektakularne suk-
cesy. Dziś pracują w mediach, instytucjach kultury, in-
stytucjach rządowych, instytutach badawczych w Polsce 
i za granicą. Wśród absolwentów Uniwersytetu Śląskiego 
znajdują się takie osoby, jak: Renata Przemyk, Marta Fox, 
Michał Ogórek, Anna Popek, Magdalena Piekorz, Andrzej 
Zydorowicz, Wojciech Kuczok, Przemysław Pełka, Bożydar 
Iwanow, Tomasz Rożek, Szczepan Twardoch, Piotr Wilczek 
czy śp. Krystyna Bochenek. Uczelnia stara się utrzymywać 
kontakt ze swoimi absolwentami, wspierać ich rozwój oraz 
pomagać w podnoszeniu kwalifikacji. W tym celu powo-
łano do życia Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu 
Śląskiego. 

Władze Uniwersytetu Śląskiego w roku akademickim 1968/1969
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Studia na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska dają 
możliwość rozwijania przyrodniczych zainteresowań i pasji 
pod kierunkiem znakomitych specjalistów, wysokiej klasy ka-
dry naukowej. Opisywanie zjawisk zachodzących w naturze, 
projektowanie i prowadzenie eksperymentów naukowych, 
sporządzanie specjalistycznych dokumentacji i ekspertyz 
biologicznych i przyrodniczych wymaga wiedzy interdyscy-
plinarnej. Nie ma jednak potrzeby studiowania osobno nauk 
opisujących bioróżnorodność świata żywego, mikrobiologii, 
biologii komórki, anatomii roślin, histologii, embriologii 
i biologii rozwoju, biofizyki, biochemii, biologii molekular-
nej, genetyki z inżynierią genetyczną, cytogenetyki, hodow-
li tkankowych, fizjologii roślin i zwierząt, ekologii, ochrony 

środowiska, podstaw inżynierii bioprocesowej, analityki chemicznej, prawa, ekonomiki produkcji czy zasad organizacji pro-
dukcji, wystarczy jeden kierunek – biotechnologia. Studiowanie na kierunku ochrona środowiska zapewnia zdobycie wiedzy 
z zakresu nauk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem ekologii, zagrożeń cywilizacyjnych i problemów zrównowa-
żonego rozwoju, ochrony przyrody, różnorodności biologicznej, mikrobiologii środowiskowej, chemii, geologii i gospodarki 
surowcami, rekultywacji gruntów, hydrologii i gospodarki wodnej, a także prawa ochrony środowiska. 

Wydział proponuje również kształcenie na kierunkach: biologia (biologia ogólna i eksperymentalna, ekologia i ochrona 
przyrody, waloryzacja zasobów przyrody), biotechnologia oraz ochrona środowiska. Miernikiem poziomu edukacji i sukcesów 
badawczych Wydziału jest przyznana mu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego kategoria A.

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Katowice 
ul. Jagiellońska 26/28

Biologia – tel.: 32 200 94 61
Ochrona środowiska – tel.: 32 200 95 56 

biologia@us.edu.pl
www.wbios.us.edu.pl

Wydział Filologiczny jest jednym z najlepszych ośrod-
ków polonistycznych w Polsce i należy do najściślejszej 
czołówki pod względem osiągnięć naukowych. Wszystkie 
instytuty naukowo-badawcze koordynujące specjalności 
na kierunku filologia mają swoją siedzibę w Sosnowcu. 
Studia ukierunkowane są na praktyczną naukę wielu ję-
zyków, m.in.: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, 
szwedzkiego, hiszpańskiego, rosyjskiego, portugalskie-
go. Studenci mogą także poznawać tak egzotyczne języ-
ki, jak: chiński, arabski, japoński, koreański czy hindi. 
W części katowickiej Wydziału znajdują się instytuty 
i katedry koordynujące kierunki studiów: filologia polska, 
filologia klasyczna, międzynarodowe studia polskie, kul-
turoznawstwo, kultury mediów, mediteranistyka, komunikacja promocyjna i kryzysowa, sztuka pisania, antropologia 
języka i komunikacji, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, informacja w instytucjach e-społeczeństwa. Od kilku 
lat dużą popularnością wśród kandydatów na studia cieszy się projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja 
gier i oprogramowania (SPRINT – WRITE). Spektakularnym sukcesem pracy zespołu studentów i pracowników Wydzia-
łu jest stworzenie gry Sniper Ghost Warrior 3. Tak bogata oferta edukacyjna zapewnia wykonywanie w przyszłości nie 
tylko zawodu nauczyciela, otwiera także możliwość zatrudnienia w mediach, działach PR, turystyce, wydawnictwach 
obcojęzycznych itp.

Wydział Filologiczny 
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Sosnowiec 
ul. Grota-

-Roweckiego 5
tel.: 32 364 08 28

Katowice 
pl. Sejmu Śląskiego 1

tel.: 32 200 92 63

filologia@us.edu.pl
www.fil.us.edu.pl
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Wydział Prawa i Administracji UŚ jest jednym z trzech 
najlepszych wydziałów w Polsce. Znakomita kadra naukowa 
zapewnia dogłębne studia prawnicze, a tym samym solidne 
przygotowanie do kontynuacji nauki i wyboru w przyszło-
ści aplikacji: sędziowskiej, prokuratorskiej, adwokackiej, 
notarialnej czy radcowskiej. 

WPiA proponuje studia na dwóch kierunkach – prawo 
oraz administracja (specjalności: administracja ogólna 
i bezpieczeństwo wewnętrzne). W celu zapoznania z prak-
tycznymi aspektami zawodu prawnika i ułatwienia absol-
wentom wyboru przyszłej aplikacji w trakcie nauki studenci 
odbywają fakultatywne miesięczne praktyki w organach 
wymiaru sprawiedliwości, administracji rządowej i samo-

rządowej, a także w placówkach dyplomatycznych oraz w kancelariach prawniczych. 
W ramach międzynarodowych programów stypendialnych studenci mogą odbywać część studiów w 50 uczelniach w 16 

krajach, m.in. na uniwersytetach w Bolonii, Padwie, Paryżu, Rzymie, Zurychu czy Barcelonie, na Costa Brava, a nawet… 
za kołem polarnym. Na WPiA UŚ działa Szkoła Prawa USA zorganizowana we współpracy z trzema wydziałami prawa 
amerykańskich uniwersytetów: The Loyola University New Orleans College of Law, The University of Arkansas at Little 
Rock, William H. Bowen School of Law oraz The University of Toledo College of Law. Funkcjonuje tu także jedyna w kra-
ju Szkoła Prawa i Kultury Chińskiej, jej program realizowany jest we współpracy z dwoma chińskimi uniwersytetami:  
Beijing Foreign Studies University w Pekinie oraz Northeastern University w Shenyang.

Wydział Prawa i Administracji
Katowice

ul. Bankowa 11b
tel.: 32 359 20 60, 32 359 15 05

sekrwpia@us.edu.pl
www.wpia.us.edu.pl

Urokliwa stolica Śląska Cieszyńskiego, średniowieczny 
gród z bogactwem regionalnej kultury i specyfiką miasta 
granicznego, zapewnia znakomite warunki studiującym. 
Kampus jest jednym z najpiękniejszych obiektów uniwersy-
teckich. 

Wydział Artystyczny proponuje kształcenie w dziedzinie 
nauk muzycznych i plastycznych na kierunkach: edukacja ar-
tystyczna w zakresie sztuki muzycznej, edukacja w zakresie 
sztuk plastycznych, grafika, projektowanie gier i przestrzeni 
wirtualnej. 

Wśród absolwentów cieszyńskiego Instytutu Muzyki jest 
wielu światowej klasy artystów i naukowców. Instrumen-
taliści, śpiewacy, kompozytorzy, folkloryści, muzykolodzy, 
a także orkiestry dęte, smyczkowe, zespoły folklorystyczne czy chór „Harmonia” sławią śląską uczelnię, zdobywając najwyższe 
nagrody na prestiżowych konkursach na całym świecie. 

Edukacja w zakresie sztuk plastycznych skierowana jest do wszystkich zainteresowanych wszechstronnym rozwojem ar-
tystycznym. Pod okiem najlepszych specjalistów studenci mają możliwość stworzenia własnej zindywidualizowanej ścieżki 
kształcenia. Ten nowatorski program pozwala na realizację i rozwijanie różnorodnych zainteresowań. Wszechstronny program 
kształcenia ogólnoplastycznego w ramach rzeźby, malarstwa, rysunku i fotografii oraz możliwość poznania takich dyscyplin 
sztuki, jak grafika użytkowa, szkło artystyczne oraz ceramika, umożliwiają swobodny rozwój osobowości studenta. Kierunek 
projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej swoją niezwykłą popularność zawdzięcza programowi, który łączy wykształcenie 
uniwersyteckie z biznesem. 

Wydział Artystyczny
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Cieszyn
ul. Bielska 62

tel.: 33 85 46 164, 33 85 46 240
wart@wart.us.edu.pl

www.wart.us.edu.pl
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Wydział Pedagogiki i Psychologii kształci elity intelektu-
alne, których zadaniem jest nie tylko kreowanie, utrwalanie 
i pielęgnowanie uniwersalnych wartości nauk o wychowaniu 
i psychologii, ale także dbałość o zachowanie tożsamości 
kulturowej lokalnej społeczności. 

Absolwenci opuszczający mury Wydziału są znakomicie 
przygotowani do stawienia czoła współczesnym wyzwa-
niom. Program kształcenia dostosowany jest zarówno do po-
trzeb rynku pracy, jak i odpowiada na wyzwania społeczne. 

Kierunek pedagogika oferuje osiem specjalności: pedago-
gika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika resocjalizacyj-
na z profilaktyką społeczną, pedagogika resocjalizacyjna 
z penitencjarystyką, pedagogika resocjalizacyjna z socjote-

rapią, promocja zdrowia z profilaktyką uzależnień, edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, pedagogika opie-
kuńczo-wychowawcza ze wsparciem rodziny, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z animacją zabawy. Równie szeroką 
gamę możliwości oferuje kierunek pedagogika specjalna zapewniający kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr m.in. 
w takich dziedzinach, jak: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną, 
pedagogika zdrowia z profilaktyką uzależnień czy pedagogika rewalidacyjna. 

Studenci psychologii mogą dokonać wyboru preferowanych przez siebie ścieżek specjalizacyjnych, decydując się na jedną 
z wielu cieszących się ogromnym zainteresowaniem ofert, są to m.in.: psychologia kliniczna człowieka dorosłego, psycho-
logia sądowa, psychologia pracy i organizacji, psychologia zdrowia i jakości życia, psychologia rozwoju człowieka i rodziny 
w cyklu życia. 

Wydział Pedagogiki i Psychologii
Katowice 

ul. Grażyńskiego 53
tel.: 32 359 97 09

pips@us.edu.pl
www.wpips.us.edu.pl

Studiujący na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji mają 
możliwość zgłębiania wiedzy na temat różnorodności kultur 
w skali globalnej i regionalnej – począwszy od kultur ple-
miennych, ludowych, aż po tradycje społeczeństw nowocze-
snych. Wydział oferuje pięć kierunków: animacja społeczno- 
-kulturalna z edukacją kulturalną, etnologia i antropologia 
kulturowa, oligofrenopedagogika z arteterapią, pedagogika 
i pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią. 

Program kształcenia opiera się na standardach między-
narodowych i obejmuje zarówno analizę funkcjonowania 
tradycji w społeczeństwie nowoczesnym (ze szczególnym 
uwzględnieniem Śląska i Europy Środkowej), jak i problema-
tykę związaną z pograniczem kulturowym i etnicznym, co 
w znacznym stopniu ułatwia usytuowanie Wydziału w Cieszynie, mieście pogranicza. 

Odpowiedzią na społeczne zapotrzebowanie jest program oferowany przez oligofrenopedagogikę z arteterapią, gdzie pod 
kierunkiem najlepszych tutorów, terapeutów i diagnostów studenci zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat spe-
cyfiki funkcjonowania osób o zaburzonym rozwoju, poznają m.in. metody terapeutyczne oparte na ruchu, muzyce i sztukach 
plastycznych. 

Liczne specjalności na kierunku pedagogika pomagają rozwinąć umiejętności refleksyjnego oglądu rzeczywistości eduka-
cyjnej i społecznej, rozumienia jej społeczno-kulturowego kontekstu, prowadzenia badań, samodzielnego rozwiązywania pro-
blemów teoretycznych i praktycznych

Oferta Wydziału adresowana jest do osób kreatywnych, twórczych, żądnych wiedzy i doświadczeń.

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
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Wydział należy do elitarnej grupy najlepszych jedno-
stek w kraju. O tak wysokim poziomie naukowym decyduje 
przede wszystkim znakomita kadra akademicka – pracow-
nicy Wydziału corocznie publikują blisko 300 prac nauko-
wych, uczestniczą w kilkuset konferencjach krajowych 
i międzynarodowych, współpracują z wiodącymi uczelnia-
mi i instytucjami naukowymi w Europie, Ameryce Północ-
nej, Australii i Azji. Kolejnymi elementami decydującymi 
o kategorii A Wydziału są innowacyjne metody kształcenia 
(np. metody komputerowe, przykładem jest projekt Sice – 
studenci wybranych kierunków podczas pierwszego roku 
studiów poznają podstawowe języki programowania i na 
zajęciach stosują metody komputerowe do modelowania 

procesów matematycznych i fizycznych), znakomite zaplecze techniczne (np. Pracownia Fizyki Jądrowej czy unikatowa 
aparatura w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie), pozwalające 
na prowadzenie badań na światowym poziomie, czego efektem jest rekordowa (w skali uniwersyteckiej) liczba decyzji 
o udzieleniu ochrony patentowej wynalazkom opracowanym przez tutejsze zespoły badawcze. 

Strukturę Wydziału tworzą trzy Instytuty: Matematyki, Fizyki oraz Chemii. Edukacja prowadzona jest na następują-
cych kierunkach: matematyka, biofizyka (tylko trzy uczelnie w Polsce oferują ten kierunek), fizyka techniczna, techno-
logia chemiczna i informatyki; chemia, fizyka, fizyka medyczna, ekonofizyka. Kierunki matematyka i chemia uzyskały 
finansowanie w ramach projektu Kierunki Zamawiane (POKL).

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Katowice

ul. Bankowa 14
tel.: 32 359 15 50

dziekanat@mfc.us.edu.pl
www.wmfch.us.edu.pl

Studiujący na Wydziale Informatyki i Nauki o Mate-
riałach UŚ otrzymują gruntowną wiedzę w ramach kie-
runków: informatyka, inżynieria materiałowa, inżynie-
ria biomedyczna i mechatronika. Dzięki nowoczesnemu 
programowi kształcenia, uwzględniającemu najnowsze 
osiągnięcia światowej nauki w tej dziedzinie, absolwenci 
WIiNoM Uniwersytetu Śląskiego znacznie wyróżniają się 
wśród licznego grona absolwentów innych uczelni. 

Dużą popularnością cieszy się kierunek informatyka 
inżynierska, na którym studenci uzyskują szczegółową 
wiedzę z zakresu: fizyki, chemii, informatyki, nauk o ma-
teriałach inżynierskich metalowych, ceramicznych, poli-
merowych i kompozytowych, na temat doboru materiałów 
inżynierskich do różnych zastosowań, technologii wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu materiałów, metod kształto-
wania i badania struktury materiałów inżynierskich w różnych produktach. 

Studia na kierunku inżynieria materiałowa prowadzone są na dwóch specjalnościach: nauka o materiałach oraz bioma-
teriały. Inżynieria biomedyczna kształci specjalistów z zakresu szeroko pojętej informatyki medycznej obejmującej m.in. 
takie zagadnienia, jak systemy medycyny obrazowej czy medyczne bazy danych, jak również nowości typu bioinforma-
tyka. 

Kierunek mechatronika gwarantuje znakomite wykształcenie podstawowe w zakresie mechaniki, budowy i eksploata-
cji maszyn, elektroniki, informatyki, automatyki i robotyki oraz sterowania i komputerowego wspomagania. Instytut 
Informatyki oferuje możliwość uzyskania certyfikatów związanych z branżą IT. 

Wydział Informatyki 
i Nauki o Materiałach

Fo
t.

 S
zy

m
on

 N
aw

ra
t

Fo
t.

 S
zy

m
on

 N
aw

ra
t

Sosnowiec
ul. Żytnia 12

tel.: 32 269 18 46
www.wiinom.us.edu.pl



10 informacje

Wydział Nauk Społecznych jest jednym z najpopularniej-
szych wśród kandydatów na studia na Uniwersytecie Ślą-
skim. Studia prowadzone są tu na 13 kierunkach. Oprócz 
tradycyjnych, jak historia, socjologia, politologia, historia 
sztuki, filozofia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, 
pojawiły się kierunki kształcące specjalistów w nowych 
dziedzinach wykreowanych przez rynek pracy XXI wieku. 
Z pewnością do takich należy kształcenie umiejętności pro-
wadzenia procesu coachingowego oraz rozmów konsultin-
gowych z obszaru filozofii życia – zdobycie tych kompetencji 
zapewnia studiowanie na kierunku doradztwo filozoficzne 
i coaching. Uniwersytet Śląski był pierwszą uczelnią w Pol-
sce, która powołała ten dziś bardzo popularny kierunek. 

Propozycją wychodzącą naprzeciw rosnącym zagrożeniom społecznym, walce z terroryzmem jest nowatorski program 
kształcenia na kierunku bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe przygotowujący absolwentów do trafnego identy-
fikowania zagrożeń i właściwego wyboru środków w celu ich eliminowania bądź ograniczania. 

Od niedawna ciekawą propozycją jest doradztwo i infobrokerstwo historyczne – nowatorski, interdyscyplinarny pro-
gram obejmuje zapoznanie się z katalogiem wiedzy z zakresu nauk humanistycznych, marketingu i zarządzania oraz 
ICT. Studia pomagają wykształcić szereg umiejętności potrzebnych do prowadzenia działań o charakterze usługowym 
i edukacyjnym, a studenci przygotowują się do pełnienia funkcji pośrednika między zasobami informacji a ludźmi i in-
stytucjami, które ich będą potrzebowały.

Wydział Nauk Społecznych
Katowice

ul. Bankowa 11
tel.: 32 359 11 12

www.wns.us.edu.pl

Wydział Teologiczny mieści się w jednym z najnowocze-
śniejszych i najpiękniejszych obiektów Uniwersytetu Śląskie-
go. Na śląskiej Alma Mater to najmłodszy wydział (powołany 
w 2000 roku). Wysoka jakość kształcenia, kadra naukowa na 
światowym poziomie, znakomicie wyposażone sale wykła-
dowe, bogata i bardzo cenna Biblioteka Teologiczna decydu-
ją o wysokiej lokacie katowickiego Wydziału Teologicznego 
i zasłużonym prestiżu na arenie międzynarodowej. 

W 2017 roku Wydział wzbogacił się o unikatową pracownię 
badań nad prądami religijno-filozoficznymi w pierwszych 
wiekach chrześcijaństwa. Niezwykłej wartości księgozbiór 
umożliwia prowadzenie specjalistycznych interdyscyplinar-
nych badań naukowych. 

Wydział Teologiczny oferuje kształcenie nie tylko przyszłym duchownym Kościoła katolickiego (kierunek teologia), przygo-
towuje także nauczycieli religii w szkołach publicznych. Wszyscy pragnący posiąść wszechstronną, interdyscyplinarną wiedzę 
na temat rodziny mogą swoje zainteresowania rozwijać na kierunku nauki o rodzinie, zdobywając tu kompetencje z zakresu 
biologicznych podstaw rozwoju człowieka oraz jego psychospołecznego funkcjonowania. Ponieważ studia odwołują się do 
światopoglądu chrześcijańskiego, wiedza o człowieku i o rodzinie pogłębiona jest o wymiar duchowo-religijny. Dopełnieniem 
jest kształcenie w takich dziedzinach, jak pedagogika, psychologia, socjologia oraz prawo cywilne i kanoniczne. 

Specjalność opiekun osoby starszej i osoby niepełnosprawnej oferuje nabycie umiejętności profesjonalnego, opartego na 
interdyscyplinarnej wiedzy wspomagania seniorów oraz osób niepełnosprawnych, a także podnoszenia jakości ich życia. Dla 
poszukujących pracy za granicą uruchomione zostały zajęcia helping in practice.

Wydział Teologiczny
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Sosnowiecki Wydział Nauki o Ziemi to wizytówka pol-
skiej nauki. Geografia, geologia, geofizyka, turystyka, in-
żynieria zagrożeń środowiskowych i geologia stosowana to 
kierunki, które znajdują się w ofercie edukacyjnej WNoZ. 
O bardzo wysokim poziomie naukowym świadczy kategoria 
A przyznana Wydziałowi przez Ministerstwo Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego. Przy Wydziale działa Centrum Studiów 
Polarnych prowadzące badania środowiska przyrodniczego 
Arktyki i Antarktyki, które oprócz sosnowieckiego Wydzia-
łu współtworzą Instytut Geofizyki PAN i Instytut Oceano-
logii PAN. Centrum posiada status Krajowego Naukowego 
Ośrodka Wiodącego. 

Doskonałe zaplecze dydaktyczne, nowoczesne wyposa-
żenie pracowni i laboratoriów, wysokiej klasy aparatura badawcza (geoelektryczna, sejsmiczna, magnetyczna), światowej 
sławy kadra akademicka, znakomite zbiory biblioteczne decydują o najwyższej jakości prowadzonych tu badań. Analiza 
zjawisk zachodzących w przyrodzie (zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej), poznanie geologicznej budowy i historii 
Ziemi, identyfikacja minerałów, skał i skamieniałości niejednokrotnie przypominają pracę detektywa, dociekliwość pro-
wadzi często do odkryć, które trafiają do podręczników i światowej literatury naukowej. 

Udział w wykopaliskach geologicznych i wyprawach badawczych stanowi nieodłączny element procesu kształcenia. 
Praktyki zawodowe odbywają się w stacjach sejsmicznych, kopalniach, przedsiębiorstwach geofizycznych, wiertniczych, 
w atrakcyjnych odkrywkach na wszystkich kontynentach, w miejscach często niedostępnych dla turystów.

Wydział Nauk o Ziemi
Sosnowiec

ul. Będzińska 60
tel.: 32 368 94 00
wnoz@us.edu.pl

www.wnoz.us.edu.pl

Lista nagród, wyróżnień i sukcesów, jakie odnoszą stu-
denci i absolwenci Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysz-
tofa Kieślowskiego, jest niezwykle długa. Śląska filmówka 
może poszczycić się najwyższymi standardami kształcenia 
i znakomitą kadrą akademicką. Wśród nauczycieli więk-
szość to ścisła czołówka polskiej kinematografii, reżyse-
rzy, scenarzyści, operatorzy, dźwiękowcy, dokumentaliści, 
producenci, kierownicy produkcji, dziennikarze, publicyści, 
medioznawcy, performerzy. Są tu m.in.: Marcin Koszałka, 
Maciej Pieprzyca, Jerzy Łukaszewicz, Krzysztof Lang, Bog-
dan Tosza, Violetta Rotter-Kozera. 

Działalność akademicka Wydziału Radia i Telewizji im. 
Krzysztofa Kieślowskiego koncentruje się na kilku obsza-
rach. Należą do nich kształcenie w dziedzinie sztuki filmowej i telewizyjnej oraz w zakresie zawodów medialnych w szeroko 
pojętym sektorze audiowizualnym, badania naukowe w sektorze wiedzy o mediach oraz twórczość filmowa, telewizyjna 
i teatralna.

Od wielu lat studenci katowickiej filmówki są organizatorami międzynarodowego festiwalu filmowego Węgiel Interna-
tional Student Film Festival, podczas którego odbywa się prezentacja twórczości studentów uczelni filmowych z całego 
świata. 

Dobiega końca budowa nowej siedziby Wydziału (w centrum Katowic, na terenie kampusu uniwersyteckiego), znajdą się 
tam nowoczesne pracownie, m.in. do nauki montażu i produkcji, przestronne sale wykładowe, studio filmowo-telewizyjne, 
sala projekcyjna dla 150 osób, a także przestrzeń do kształcenia z zakresu fotografii cyfrowej i eksperymentalnej.

Wydział Radia i Telewizji 
im. Krzysztofa Kieślowskiego
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Rekrutacja na studia na Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2018/2019 rozpocznie 
się 1 czerwca 2018 roku

Jak zostać studentem UŚ?
Postępowanie kwalifikacyjne

Rekrutacja prowadzona jest przez system Internetowej 
Rejestracji Kandydatów (IRK), w którym kandydaci wy-
bierają interesujące ich kierunki studiów. W większości 
przypadków w postępowaniu kwalifikacyjnym brane są 
pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych. Rekrutację 
na niektóre kierunki, zwłaszcza artystyczne, uzupełnia 
dodatkowa rozmowa kwalifikacyjna lub egzamin wstępny 
sprawdzający uzdolnienia artystyczne kandydata. Szcze-
gółowe kryteria przyjęć dostępne są w katalogu kierunków 
na stronie: www.kandydat.us.edu.pl.

Uniwersytet Śląski oferuje kształcenie w formie stacjo-
narnej i niestacjonarnej na 12 wydziałach zlokalizowanych 
w Katowicach, Sosnowcu, Chorzowie oraz w Cieszynie.

Kandydaci na studia mają do wyboru:
• 75 kierunków studiów I stopnia (licencjackich),
• 11 kierunków studiów I stopnia (inżynierskich),
• 5 kierunków studiów jednolitych magisterskich,
• 92 kierunki studiów II stopnia (magisterskich),
• międzyobszarowe studia indywidualne.

Oferta obejmuje ponad 226 specjalności prowadzonych 
w ramach kierunków studiów, szereg specjalizacji, studia 

interdyscyplinarne, międzyobszarowe oraz 10 programów 
studiów w języku angielskim. 

Uniwersytet Śląski nie określa minimalnych progów 
punktowych. Spośród osób, które zarejestrowały się w sys-
temie IRK na dany kierunek czy specjalność, przyjmowa-
ni są do wyczerpania limitu miejsc ci kandydaci, którzy 
otrzymali w postępowaniu rekrutacyjnym najwięcej punk-
tów. W przypadku wątpliwości można napisać, zadzwonić 
lub odwiedzić punkt rekrutacyjny. 

Wykaz wszystkich dokumentów wymaganych na studia 
dostępny jest na stronie internetowej. Badania lekarskie 
potrzebne są tylko na kilku kierunkach, można je wykonać 
bezpłatnie w przychodniach wskazanych na skierowaniu 
drukowanym z systemu po zaksięgowaniu opłaty rekruta-
cyjnej. Do dokonania w swoim imieniu wszystkich czyn-
ności związanych z procesem rekrutacji można upoważnić 
dowolną osobę. Wzór upoważnienia do wypełnienia i wy-
drukowania dostępny jest na stronie internetowej. 

Ci, którzy nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia z po-
wodu wyczerpania limitu miejsc na kierunku i znaleźli się 
na liście rezerwowej, po upływie terminu złożenia doku-
mentów przez osoby zakwalifikowane do przyjęcia po-
winni sprawdzić ponownie listę osób zakwalifikowanych. 
W przypadku zwalniania się miejsc na liście zakwalifiko-
wanych istnieje możliwość zakwalifikowania na studia 
z listy rezerwowej z zachowaniem kolejności wynikającej 
z liczby uzyskanych punktów.

Rejestracja bez tajemnic
Proces rejestracji w systemie IRK jest bardzo prosty, zaj-

muje nie więcej niż 15 minut i wymaga jedynie komputera 
z dostępem do internetu. Rejestracji na studia można do-
konać także z zagranicy.

Opłata rekrutacyjna
Wysokość opłaty rekrutacyjnej jest ustalana corocznie. 

Na Uniwersytecie Śląskim od kilku lat utrzymuje się na po-
dobnym poziomie: 

PUNKT 
INFORMACYJNY

JEST CZYNNY 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU, 

W GODZ. 7.30–15.30

DZIAŁ KSZTAŁCENIA, 

POK. NR 10, 

KATOWICE, UL. BANKOWA 12. 

TEL. 32 359 18 10, 32 359 18 80, 32 359 17 70, 32 359 16 22,

TEL. KOM. 667 77 10 09, 

E-MAIL: REKRUTACJA@US.EDU.PL 

STRONA INTERNETOWA: WWW.KANDYDAT.US.EDU.PL 
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•  około 80 zł za kierunki, na których kryteria przyjęć 
przewidują konkurs świadectw,

•  około 50 zł za kierunki, na które przyjmuje się tylko na 
podstawie złożenia wymaganych dokumentów,

•  około 150 zł za kierunki z egzaminami wstępnymi.
Laureaci i finaliści centralnych olimpiad przedmiotowych 

oraz laureaci konkursów ogólnopolskich wnoszą symbo-
liczną opłatę 1 zł i są przyjmowani na określone kierunki 
studiów bez postępowania kwalifikacyjnego na podstawie 
oryginału dokumentu wydanego przez komitet organiza-
cyjny danej olimpiady lub konkursu ogólnopolskiego oraz 
złożonych dokumentów.

Kandydat, który nie został przyjęty na wybrany kierunek 
lub specjalność studiów, może w ramach wniesionej opłaty 
rekrutacyjnej przystąpić do postępowania kwalifikacyj-
nego na inny kierunek, na którym nie został wypełniony 
limit miejsc.

Możliwy jest zwrot opłaty rekrutacyjnej. Przypadki, 
w których opłata jest zwracana, oraz wzór podania o zwrot 
dostępne są na stronie internetowej.

Terminy 
W harmonogramie rekrutacji przewidziano trzy terminy 

naborów: nabór podstawowy trwający do połowy lipca oraz 
dwa nabory dodatkowe – sierpniowy i wrześniowy. Każdy 
z dodatkowych naborów będzie uruchomiony tylko wtedy, 
jeżeli w poprzednim naborze nie został wypełniony limit 
miejsc na kierunku. W przypadku kierunków cieszących się 
największym zainteresowaniem kandydatów, limit miejsc 
zostanie wypełniony już podczas naboru podstawowego 
lub w wyniku uzupełniania miejsc z list rezerwowych.

Na Uniwersytecie Śląskim wszystkie studia stacjonarne 
są bezpłatne. 

ETAPY REKRUTACJI OPIS KROKÓW DO WYKONANIA PRZEZ KANDYDATA

Rejestracja w Systemie IRK ➤ Załóż konto w Systemie IRK.
➤ Uzupełnij dane osobowe.
➤  Wprowadź informacje dotyczące wykształcenia: nowa matura, stara matu-

ra, dyplom IB itd.

Wybierz kierunki studiów ➤  Wskaż dowolną liczbę kierunków studiów.
➤  Pamiętaj – za każdy wybrany kierunek, system naliczy opłatę rekrutacyj-

ną!

Wnieś opłatę rekrutacyjną ➤  Otrzymasz w systemie indywidualny numer konta bankowego.
➤  Sposób wniesienia opłaty jest dowolny: przelew internetowy, przekaz pocz-

towy. Przy wnoszeniu opłaty w ostatnim dniu rejestracji pamiętaj, aby 
opłatę wnieść w sposób gwarantujący najszybszy przepływ środków finan-
sowych.

➤  Ostatni dzień rejestracji jest ostatnim dniem na wniesienie opłaty.

Wyniki egzaminów maturalnych ➤  Dla 97% kandydatów z nową maturą wyniki maturalne pobierane są z Kra-
jowego Rejestru Matur (KReM).

➤  Kandydaci, którzy w deklaracji maturalnej nie wyrazili zgody na udostęp-
nianie wyników maturalnych uczelniom, oraz kandydaci z maturą zdawaną 
przed rokiem 2005 muszą wgrać skan świadectwa na swoje konto w syste-
mie lub dostarczyć je we wskazanym terminie do komisji na wydziale.

➤  Sprawdź, w której grupie kandydatów jesteś!

Egzaminy wstępne ➤  Na nielicznych kierunkach, gdzie kryteria przyjęć przewidują rozmowę 
kwalifikacyjną lub praktyczny sprawdzian umiejętności, kandydaci przy-
stępują do egzaminów w wyznaczonych terminach.

Sprawdź wyniki rekrutacji ➤  Listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia publikowane są na stro-
nie internetowej, kandydat otrzymuje także informacje na swoim koncie 
w systemie.

➤  Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia jest zobowiązany do dokonania 
wpisu na studia i złożenia wymaganych dokumentów w dziekanacie w okre-
ślonym terminie.

Dostarcz dokumenty na uczelnię ➤  Wgraj zdjęcie w formie elektronicznej do Elektronicznej Legitymacji Stu-
denta na swoje konto w systemie.

➤  Wydrukuj z systemu podanie – ankietę o przyjęcie na studia.
➤  Skompletuj wszystkie potrzebne dokumenty i dostarcz je do dziekanatu kie-

runku na wydziale.
➤  Dokumenty należy złożyć w ściśle określonym terminie podanym przy li-

ście kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.
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Indywidualne Studia Międzyobszarowe to unikatowa oferta Uniwersytetu Śląskiego

Indywidualne Studia Międzyobszarowe dają studentowi 
możliwość wyboru dowolnego kierunku (lub kierunków)
spośród wszystkich prowadzonych na Uniwersytecie 
Śląskim i rozszerzenia jego programu o zajęcia z innych 
dziedzin nauki. Kolegium ISM powstało z połączenia 
i rozwinięcia istniejących na UŚ jednostek prowadzących 
kształcenie interdyscyplinarne: Międzywydziałowych 
Indywidualnych Studiów Humanistycznych (MISH) 
oraz Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów 
Matematyczno-Przyrodniczych (MISM-P).

Rzeczywistość jest inna – studiuj inaczej

Studenci ISM mogą łączyć kierunki studiów z różnych ob-
szarów wiedzy (np. prawo i biologię; informatykę i filologię; 
geografię i historię; fizykę i teologię; psychologię i kulturo-
znawstwo). Każdy student Kolegium ISM ma własnego opie-
kuna naukowego (tutora). 

Absolwenci studiów międzyobszarowych świetnie odnaj-
dują się na zróżnicowanym rynku pracy w Polsce i poza jej 
granicami (od Paryża po Szanghaj). Wielu z nich kontynuuje 
edukację na studiach doktoranckich, a następnie wybiera 
karierę naukową.

Najważniejszym kryterium przyjęcia na ISM jest rozmowa 
na temat zaproponowany przez kandydata. Kto ma najwięk-
szą szansę? Osoby obdarzone pasją poznawczą, zdolnością 
niekonwencjonalnego myślenia, gotowe do samodzielnego 
poszukiwania wiedzy. 

Rzeczywistość jest wciąż inna od wiedzy, jaką mamy na jej 
temat. Trzeba więc studiować inaczej. Nie tyle przychodzić po 
wiedzę, co samemu jej szukać na całym uniwersytecie i poza 
nim. ISM służy właśnie do indywidualnego studiowania pod 
opieką mistrza, który stawi opór anarchii informacji i pomoże 
zamienić je w naukę.

Prof. dr hab. Ryszard Koziołek,
dyrektor Kolegium ISM UŚ

Studia indywidualne to nie tylko samodzielny wybór kierun-
ków i przedmiotów nauki, to również precyzowanie i pogłębia-
nie własnych zainteresowań, stawianie pytań i formułowanie 
pierwszych problemów naukowych. Relacja między studentem 
a tutorem może przybrać rozmaite formy. Może przypominać 
zależność majstra i czeladnika, mistrza i ucznia, zmienić się 
w partnerskie dyskusje, a nawet we wspólne badania. Ta różno-
rodność ma jeden niezmienny punkt: o relacji tutora i studenta 
decyduje sam student. 

Dr Magdalena Wołek 
Instytut Filozofii UŚ, tutor

Osobom, które nie chcą być tylko jednym z wielu studentów, 
które mają potrzebę pozostawienia swojego śladu w otaczają-
cej rzeczywistości, ISM proponuje niezwykłą przygodę. Nauko-
wiec prowadzi ucznia, pokazuje mu swoją pracę, odkrywa nowe 
horyzonty. Uczeń uczy mistrza, umiejętnie zadając pytania, 
odświeża jego spojrzenie na pewne zagadnienia, a komentując 

zajęcia, pomaga mu stać się lepszym dydaktykiem. Aż wreszcie, 
opowiadając o swoich pasjach, wyzwala młodzieńczy głód zdo-
bywania kolejnych tajników wiedzy. Także transfer energii nie 
jest jednoznaczny. Czy bowiem młodość ma większy entuzjazm, 
czy może doświadczenie – pasję? Kto kogo motywuje? Nauczy-
ciel ucznia czy uczeń nauczyciela? ISM jest dla mnie – tutora 
i ucznia w jednym – fascynującą podróżą, która niech nigdy się 
nie kończy! 

Dr Cecylia Tatoj 
Instytut Języków Romańskich i Translatoryki UŚ, tutor

Nie wyobrażam sobie studiowania w innej formie. Gdybym 
miała studiować tylko jeden kierunek ścisły, czułabym się uboż-
sza o spojrzenia z innych perspektyw. Na każdym z wydziałów 
zagadnienia przedstawiane są nieco inaczej. Wszystko razem 
ma dopiero większy sens.

Karolina Spigiel
w ramach ISM studiuje matematykę i kognitywistykę

Możliwość wybierania skrajnie różnych kierunków daje szansę 
poszerzania swojej wiedzy na zupełnie różnych płaszczyznach, 
zaś studiowanie dwóch pokrewnych – gruntowne zgłębienie ja-
kiejś dziedziny z różnych perspektyw. Jednym słowem – każdy 
może tu znaleźć coś dla siebie. Dzięki nieograniczonym niemal 
możliwościom wyboru kierunków i modułów mogłam studiować 
edukację artystyczną w zakresie sztuki muzycznej – kierunek 
artystyczny oraz dziennikarstwo i komunikację społeczną – 
kierunek humanistyczno-społeczny.

Natalia Kaczor
w ramach ISM studiuje edukację artystyczną 

oraz dziennikarstwo i komunikację społeczną

Mogę chodzić na różne zajęcia, nawet na innej uczelni. 
Mam dużo różnych perspektyw, czuję się czasem jak medium: 
różne instytuty i osoby czasem nie wiedzą o sobie nawzajem, 
a ja – uczestnicząc w zajęciach na kilku kierunkach – mogę 
przyczynić się do transferu tych wiadomości. Wykładowcy ce-
nią sobie też „przyniesienie” informacji z innych zajęć. Dzięki 
temu czuję się potrzebny i dowartościowuje mnie to. Na ISM 
mamy także kontakt z wybitnymi osobowościami uniwersy-
teckimi, co jest niezwykle ubogacające. Można być w różnych 
miejscach, poznawać różnych ludzi, mieć kontakt z różnymi 
środowiskami.

Dominik Niedźwiecki
w ramach ISM studiuje filozofię i sztukę pisania 
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Studencka Strefa Aktywności to miejsce przygotowane z myślą o studentach i doktoran-
tach Uniwersytetu Śląskiego

W Studenckiej Strefie Aktywności studenci mogą 
korzystać z oferty uczelni w zakresie między innymi: 
konsultacji rozwoju zawodowego i osobistego, wsparcia 
organizacji studenckich oraz pomocy materialnej. 
To przestrzeń w pełni dostosowana do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Informacji udzielają pracownicy 
Biura Karier oraz Centrum Obsługi Studenta. Oprócz 
podstawowych form wsparcia studenci mają do 
dyspozycji pokój relaksacyjny, salę szkoleniową oraz 
konferencyjną.

Bez biurokratycznych zawiłości

Gdzie?
Studencka Strefa Aktywności znajduje się w centralnym 

miejscu uczelni, czyli rektoracie (Katowice, ul. Bankowa 
12). Na jednym z korytarzy mieszczą się wszystkie biura 
i jednostki administracyjne wspierające działalność stu-
dentów. Mieści się tu Centrum Obsługi Studentów (COS), 
które tworzą 3 biura: Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych 
(BON), Biuro Studenckich Spraw Socjalnych (BSSS) i Biuro 
Wsparcia Studentów (BWS) oraz Biuro Karier (BK).
BON – www.bon.us.edu.pl; e-mail: bon@us.edu.pl; 
  tel.: 32 359 19 98
BSSS – www.student.us.edu.pl; e-mail: bstud@us.edu,pl; 
  tel.: 32 359 20 46 – pomoc materialna, 
  tel.: 32 359 13 40 – akademiki 
BWS –  www.student.us.edu.pl; 
  e-mail: dlastudenta@us.edu.pl lub bws@us.edu.pl;
  tel.: 32 359 17 30; 
   pomoc psychologiczna – psycholog@us.edu.pl 
  lub psycholog.cieszyn@us.edu.pl 
BK –  www.bk.us.edu.pl; e-mail: bk@us.edu.pl; 
  tel.: 32 359 19 98

Czym się zajmują? Jaką możesz uzyskać tam pomoc?
➙  Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, jak sama nazwa 

wskazuje, udziela wsparcia w studiowaniu osobom 
z niepełnosprawnościami i posiadającymi specjalne 
potrzeby edukacyjne. To tu zgłoś się, jeśli Twój stan 
zdrowia utrudnia Ci studiowanie na ogólnie przyjętych 
zasadach. Nie licz jednak na taryfę ulgową, ale na kon-
kretne wsparcie w wyrównywaniu szans.

➙  Biuro Studenckich Spraw Socjalnych zajmuje się różnego 
rodzaju sprawami socjalnymi, czyli pomocą materialną: 
stypendiami, zapomogami, ubezpieczeniem zdrowot-
nym, dodatkami mieszkaniowymi, kredytami oraz aka-
demikami. Jeśli masz nietypową sprawę, której mimo 
prób nie udało się rozwiązać w dziekanacie, to przyjdź 
do BSSS. Na pewno uzyskasz pomoc w jej rozwiązaniu.

➙  Z Biurem Wsparcia Studentów zetkniesz się na pewno, 
jeśli aktywnie włączysz się w działalność studencką. 
BWS udziela wsparcia organizacjom studenckim w re-
alizacji różnorodnych inicjatyw. Doradza w ich organi-
zacji oraz podpowiada, jak i gdzie można uzyskać po-
moc materialną. BWS udziela również porad prawnych 
z zakresu toku studiów (dotyczących m.in. interpretacji 
przepisów i regulaminu studiów). BWS jest organizato-
rem wielu projektów, akcji, konkursów, szkoleń i warsz-
tatów dla studentów.

➙  COS organizuje ponadto pomoc psychologiczną dla stu-
dentów. Jeśli masz problem, z którym nie dajesz sobie 
rady, czujesz, że potrzebujesz fachowej pomocy, umów 
się na spotkanie. Pamiętaj, że w trudnych sytuacjach za-
wsze możesz na nas liczyć.

➙  W Biurze Karier można uzyskać wszelką pomoc w pla-
nowaniu przyszłości zawodowej, korzystając m.in. z fa-
chowego doradztwa czy coachingu kariery. Niezwykle 

przydatne w odnalezieniu się w przyszłości na 
rynku pracy są także proponowane przez BK 
próbne rozmowy kwalifikacyjne, testy kom-
petencji, jak również różnorodne szkolenia 
dotyczące zagadnień związanych z rynkiem 
pracy, tu także można zapoznać się z szeroką 
paletą propozycji atrakcyjnych miejsc prak-
tyk specjalistycznych i przyszłej pracy w całej 
Polsce. 

Znakomitą atmosferę zapewnia przyjazny, 
kolorowy design Strefy, a wyjątkowym po-
mieszczeniem jest pokój relaksacyjny, w któ-
rym można nie tylko wygodnie usiąść, po-
słuchać kojącej muzyki, ale także skorzystać 
z lamp do światłoterapii, pobawić się gadże-
tami relaksacyjnymi, a nawet zagrać w jedną 
z wielu gier planszowych.

W Studenckiej Strefie Aktywności każdy 
załatwi wszystkie lub prawie wszystkie swoje 
sprawy, nie opuszczając jednego korytarza! 

Studencka Strefa Aktywności na Uniwersytecie Śląskim to nietypowe i unikalne na skalę ogól-
nopolską przedsięwzięcie
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Stopień umiędzynarodowienia decyduje nie tylko o prestiżu uczelni, ale także w znaczący 
sposób wpływa na kształtowanie przyszłej kariery zawodowej 

Erasmus+
wymiany. Katowicki Erasmus Student Network zapewnia 
znalezienie opiekuna ułatwiającego obcokrajowcom sta-
wianie pierwszych kroków w Polsce, pomaga w poszerzaniu 
kompetencji językowych i nawiązaniu międzynarodowych 
przyjaźni. W ramach tygodnia adaptacyjnego (Orientation 
Week) organizuje udział w licznych wydarzeniach kultu-
ralnych, społecznych i rozrywkowych, ułatwiając pozna-
nie kultury, obyczajów i tradycji kraju. Członkowie ESN 
na Uniwersytecie Śląskim potrafią łączyć naukę z zabawą, 
wspierają mobilność, promują tolerancję, starają się dzia-
łać tak, aby wszyscy, którzy korzystają z oferty programu 
Erasmus+, wynieśli z niego jak najwięcej korzyści oraz mi-
łych wspomnień. 

Program edukacyjny Unii Europejskiej Erasmus+, w ra-
mach którego studenci mogą odbywać część studiów, 
a także praktyki zawodowe w różnych zagranicznych 
uczelniach, jest szansą na zdobycie doświadczenia, szko-
lenie języka, a jednocześnie umożliwia poznanie innych 
kultur i zawarcie nowych, cennych znajomości. Uniwersy-
tet Śląski dzięki ponad 800 umowom zawartym z partne-
rami w różnych zakątkach świata oferuje wiele możliwości 
umiędzynarodowienia studiów. Z wyjazdów zagranicznych 
korzysta rocznie ponad 2500 studentów i pracowników na-
ukowych, w ramach programu Erasmus+ na studia i prak-
tyki wyjeżdża rocznie ponad 300 studentów UŚ. 

Program skierowany jest do wszystkich i można z niego 
korzystać wielokrotnie. Przed studentami Uniwersytetu 
Śląskiego stoją otworem uczelnie we wszystkich krajach 
członkowskich UE, a także w Islandii, Liechtensteinie, 
Norwegii (państwach EOG) oraz Macedonii, Turcji oraz 
wielu innych partnerskich szkołach wyższych.

Wszelkie obawy przed wyjazdem w nieznane pozwala 
rozwiać Erasmus Student Network (ESN) – ogólno-
europejska sieć organizacji studenckich zajmu-
jących się wspieraniem i rozwojem programów 
międzynarodowych wymian studenckich, 
a także opieką nad studentami przeby-
wającymi za granicą. Od 2015 roku na 
Uniwersytecie Śląskim działa również 
sekcja Erasmus Student Network 
(ESN). Na przykładzie jej dzia-
łalności można zapoznać się 
z systemem opieki, organi-
zacji wolnego czasu oraz 
szerokim wachlarzem 
dodatkowych zajęć 
oferowanych stu-
dentom pod-
czas trwania 
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Erasmus zmienia życie
Całe życie w pół roku 

O programie Erasmus+ usłyszałam 
od koleżanki z grupy ze studiów. Spon-
tanicznie zdecydowałam, że pojadę. Ze 
względu na moją pasję – język węgier-
ski, wybrałam Pecz na południu Wę-
gier – miasteczko zachwyciło mnie na-
tychmiast. Skorzystałam z darmowego 
kursu języka węgierskiego oferowa-
nego przez uczelnię i zakończyłam go 
certyfikatem poświadczającym moją 
znajomość tego języka na poziomie A2. 
Wraz z grupą przyjaciół zwiedziłam 
kraje sąsiednie. Lokalna sekcja organi-
zacji ESN (Erasmus Student Network) 
zadbała, aby zagraniczni studenci się 
nie nudzili.

Zgadzam się ze stwierdzeniem, że 
program Erasmus to nie rok z życia, ale 
całe życie w jeden rok (w moim wypad-
ku w pół roku). Takie doświadczenie 
zmienia i rozwija człowieka, dodając mu 
pomysłowości i pewności siebie. Minu-
sy? Trudno wymyślić jakiekolwiek ne-
gatywne strony programu, może poza 
poerasmusową „depresją”... Zaraz po 
przyjeździe dołączyłam do lokalnej sek-
cji ESN działającej na Uniwersytecie Ślą-
skim, a we wrześniu 2016 roku zostałam 
jej wiceprzewodniczącą. Dzięki temu 
nadal poznaję mnóstwo świetnych lu-
dzi z całego świata i wykorzystuję moje 
doświadczenia, żeby pomagać innym. 
W lutym przyszłego roku wybieram się 
na kolejnego Erasmusa, tym razem do 
Niemiec. Wszystkim zainteresowanym 
polecam z całego serca, nie pożałujecie!

Anna Gurgul  
studentka Wydziału Filologicznego UŚ, 

studiowała na Uniwersytecie w Peczu na 
Węgrzech

Podjąć wyzwanie
Program Erasmus+ daje szansę na 

przeżycie piękniej przygody. Decy-
zja o skorzystaniu z wyjazdu na za-
wsze zmieniła moje życie. Program 
ten jednoczy ludzi mających inne 
perspektywy i przekonania, łączy 
rozmaite kultury i tworzy hybrydę 
wspólnej, nowoczesnej, europejskiej 
kultury. W ramach programu wymia-
ny studentów Erasmus podjąłem wy-
zwanie, był nim Uniwersytet Śląski 
w Katowicach. Pierwszym krokiem, 
który zapoczątkował moją przygodę, 
były pięciomiesięczne studia, w tym 
czasie spotkałem wspaniałych ludzi 
z różnych zakątków świata, zwiedzi-
łem wiele miejscowości w Europie, 
a co najważniejsze – zapoznałem się 
z polską kulturą, obyczajami i sposo-
bem życia. To doprowadziło do dru-
giego kroku – w ramach Erasmusa+ 
odbyłem siedmiomiesięczną praktykę 
w biurze Erasmusa Uniwersytetu Ślą-
skiego. Wspaniali ludzie, których tu 
poznałam, utwierdzili mnie w decyzji 
rozpoczęcia studiów w Polsce. 

Podczas podróży odbudowałem 
swoją osobowość, moje cele wyewolu-
owały, a horyzonty poszerzyły się. Mi-
jają dwa lata, a moje ego dalej pragnie 
tych emocji, które przeżyłem w trakcie 
trwania wymiany studenckiej. Jakie 
jest rozwiązanie? Kolejna przygoda 
z Erasmusem. Europe, I am coming...! 

Alexandros Andrikopoulos  
student z Grecji, 

studiował i odbył praktyki  
na Uniwersytecie Śląskim  

obecnie student Wydziału Prawa  
i Administracji UŚ

Kształtowanie charakteru
Kiedy wybierałem studia tłumacze-

niowe na Wydziale Filologicznym Uni-
wersytetu Śląskiego w Sosnowcu, od 
początku wiedziałem, że aby w przy-
szłości móc profesjonalnie zajmować 
się tłumaczeniami angielsko-chiński-
mi, prędzej czy później muszę odbyć 
podróż do Chin. W 2016 roku zosta-
łem przyjęty na roczne stypendium 
językowe na Uniwersytecie Północno-
wschodnim w Shenyangu. Zajęcia ję-
zykowe odbywały się od poniedziałku 
do piątku, po cztery godziny dziennie. 
Prowadzone były wyłącznie w języku 
chińskim, co sprzyjało szybkim po-
stępom. 

Wyjazd ten pozwolił mi inaczej po-
patrzeć na swoją przyszłość. Nadal 
chcę, by była ona związana przede 
wszystkim z Chinami, ale tak napraw-
dę mamy do wyboru mnóstwo ekscytu-
jących dróg kariery. Pobyt w tym świa-
towym mocarstwie był znakomitym 
kształtowaniem charakteru i zweryfi-
kowaniem tego, co mam zamiar osta-
tecznie robić po studiach. Umożliwił 
mi poznanie wielu ciekawych ludzi, 
zawarcie wartościowych kontaktów 
na przyszłość, postęp w znajomości 
języka chińskiego, a także zwiedzanie 
pięknych miast i wiosek. Jeśli wiążesz 
z Chinami swoją karierę, chcesz szli-
fować język chiński czy też uwielbiasz 
poznawać nowych ludzi, nie powinie-
neś się zbyt długo zastanawiać. 

Korneliusz Lichocki
student filologii angielskiej,  
specjalność tłumaczeniowa  

z językiem chińskim,
otrzymał roczne stypendium językowe 
na Uniwersytecie Północnowschodnim 

w Shenyangu, Chiny
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Uniwersytet Śląski to nie tylko ośrodek akademicki, ale również uczelnia, która dba 
o rozwój pasji artystycznych swoich studentów oraz pracowników 

Zespoły artystyczne
Chór Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia”

Koncertują w kraju i na scenach niemal całego świata. 
Na prestiżowych międzynarodowych konkursach zdo-
bywają główne nagrody, wyróżnienia, dyplomy – są nie 
tylko wizytówką śląskiej Alma Mater i całego regionu, ale 
także świadectwem wysokiego poziomu kultury muzycz-
nej Polski. Chór „Harmonia” z pietyzmem kontynuuje tra-
dycje założonego w 1908 roku Towarzystwa Śpiewaczego 
„Harmonia” w Cieszynie; pod egidą Uniwersytetu 
Śląskiego występuje od 1971 roku. W swoim boga-
tym repertuarze posiada utwory a cappella kompo-
zytorów wszystkich epok, z muzyką współczesną 
włącznie, oraz dzieła oratoryjno-kantatowe. Chór 
występował z wieloma orkiestrami, m.in. z Naro-
dową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Ka-
towicach, Orkiestrą Narodowego Forum Muzyki im. 
Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu, Orkiestrą 
Symfoniczną Polskiego Radia w Krakowie, Polską 
Orkiestrą Muzyki Filmowej, orkiestrami filharmo-
nicznymi z Katowic, Krakowa, Zabrza i Białego-
stoku, Orkiestrą Państwowej Opery w Koszycach 
i Opery Krakowskiej. Zespół „Harmoniia” wystę-
pował pod batutami światowej sławy dyrygentów, 
byli to m.in.: Jose Maria Florencio, Antoni Wit, 
Paul McCreesh, Mirosław Jacek Błaszczyk, Sławo-
mir Chrzanowski, Igor Dohovic, Heiko Mathias Forster, Mi-
chał Dworzyński, Piotr Sułkowski, Maciej Tworek, Marcin 
Nałęcz Niesiołowski, Jan Wincenty Hawel. W swoim dorob-
ku fonograficznym zespół ma dziesięć płyt prezentujących 
bogaty i przekrojowy repertuar. 

Trudno wymienić wszystkie laury chórzystów, warto 
przypomnieć choć kilka: Wielką Nagrodę Festiwalu Kultu-
ry Europejskiej w Luksemburgu, złoty puchar Piotra I na II 
World Choir Festival (St. Petersburg), Grand Prix Pattaya 
i dwa złote medale na II World Choir Festival w Tajlandii, 
Złotą Wstęgę Solczy na Festiwalu Chóralnym w Ejszysz-
kach na Litwie, złoty dyplom oraz nagrodę za najlepsze 

wykonanie utworu w języku kaszubskim na Międzynaro-
dowym Konkursie Muzyki Sakralnej w Rumi. 

Nie poprzestają na prestiżowych trofeach, w celu popu-
laryzacji literatury chóralnej różnych stylów i epok wymy-
ślili cieszący się już znakomitą sławą Międzynarodowy Fe-
stiwal Muzyki im. prof. Józefa Świdra. 

Studencki Zespół Pieśni i Tańca „Katowice” 

W 2019 roku będzie świętował 50. urodziny. Członkowie 
SZPiT „Katowice” mówią o sobie, że są owocem miłości. 
Miłości do folkloru. Założyciele roztańczonej organizacji 
studenckiej – choreograf Józef Zielina, chórmistrz Włady-
sław Byszewski oraz wirtuoz akordeonu Stanisław Wod-
nicki – stworzyli podwaliny zespołu, który wciąż tryska 
wigorem, zaraża radością płynącą ze śpiewu i tańca. Strój 
ludowy stał się ich biletem na podróże do wszystkich za-
kątków świata, wszędzie tam, gdzie odbywają się konkursy, 
przeglądy, festiwale. Wracają z cennymi nagrodami i pełni 
niezapomnianych wrażeń, poznają bowiem tradycyjną kul-
turę ludową odwiedzanych krajów, a także współczesną co-

dzienność ich mieszkańców, zawierają nowe 
znajomości i przyjaźnie. Koncertowali niemal 
w całej Europie, a także w Peru, Argentynie, 
Macedonii, Tunezji, Meksyku, Brazylii i In-
diach.

Naukę śpiewu i tańca prowadzi wykwalifi-
kowana kadra, choreografami są Zofia i Jan 
Czechlewscy, wieloletni soliści Zespołu Pieśni 
i Tańca „Śląsk”, a chórmistrzem Adam Kawa 
z Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice „Ca-
merata Silesia”. Nad organizacją pracy zespo-
łu czuwa od lat kierująca nim Barbara Uracz. 
Bogaty repertuar zespołu koncentruje się wo-
kół folkloru wielu regionów Polski: nie tylko 
Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego, ale również 
Cieszyna, Opola, Krakowa, Krosna, Lublina, 
Łowicza, Żywiecczyzny, Spiszu, a także mu-Fo
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zyki Chopina i tańców narodowych, na szczególne okazje 
bawią rock’n’rollem, a nawet kankanem.

W 1979 roku SZPiT „Katowice” zainicjował Międzyna-
rodowy Studencki Festiwal Folklorystyczny, na który za-
prasza zespoły z całego świata, każdego roku mieszkańcy 
miast uniwersyteckich (i nie tylko) wyczekują rozśpiewa-
nych, kolorowych korowodów.

Członkowie zapraszają w swoje szeregi wszystkich, któ-
rzy już kochają folklor, a także tych, którzy dopiero chcą 
zacząć z nim przygodę.

Międzywydziałowy Zespół Folkowy „FolkUŚ”

Zespół istnieje od 8 lat, uczestniczą w nim studenci Wy-
działu Artystycznego i Wydziału Etnologii i Nauk o Edu-
kacji. Grupa skupia się wprawdzie głównie na folklorze 
muzycznym Śląska Cieszyńskiego i Beskidu Żywieckiego, 
jednak swój repertuar wzbogaca także m.in. o pieśni bał-
kańskie (muzyka folkowa, world music, muzyka etniczna 
etc.). Prezentuje znane i mniej znane utwory kultury trady-
cyjnej, wykonuje je jednak w zupełnie nowych, najczęściej 
własnych, ciekawych i urozmaiconych aranżacjach. Łączy 
wiele stylów muzycznych, od jazzu i swinga poprzez reggae 
do rock and rolla. Koncertuje w kraju i za granicą, w kam-
pusach uniwersyteckich, kościołach, klubach studenckich 
i salach muzycznych Cieszyna i okolic. Tradycją stały się 
wieczory kolędowe i spotkania z osobami samotnymi. 
W 2011 roku zespół zyskał status koła naukowego, jest więc 
także organizatorem konferencji naukowych i inicjatorem 
projektów badawczych oraz sze-
regu akcji społecznych.

Ciekawymi przedsięwzięciami 
zespołu były m.in. inscenizacja 
FolkUŚ-owej Szopki Noworocznej 
do scenariusza autorstwa dwóch 
wokalistek, a także wideoklip Ko-
lędUŚa z udziałem pracowników 
administracyjnych i naukowych 
cieszyńskich wydziałów Uni-
wersytetu Śląskiego: etnologów, 
pedagogów, muzyków, grafików, 
projektantów gier i przestrzeni 
wirtualnej. Młodzi członkowie 
„FolkUŚ-a” tryskają pomysła-

mi, przyciągają żywiołowością i umiejętnością stworzenia 
wspaniałej atmosfery.

Warto się przekonać, jak funkcjonuje kultura tradycyjna 
w nowoczesnym świecie.

Cieszyńska Orkiestra Dęta 
Bogata tradycja muzykowania na instrumentach dętych 

na Śląsku ma swoich znakomitych kontynuatorów. To Cie-
szyńska Orkiestra Dęta, która wkrótce będzie świętować 
30-lecie istnienia. Tworzą ją studenci Instytutu Muzyki 
Wydziału Artystycznego w Cieszynie. Pomysłodawcy – 
prof. Józef Świder, ówczesny dyrektor Instytutu Wycho-

wania Muzycznego, i mgr. inż. Jan Kulig, 
dyrektor administracyjny ówczesnej Filii 
Uniwersytetu Śląskiego – nie zrazili się po-
czątkowymi trudnościami i po zakupieniu 
niezbędnego instrumentarium powierzyli 
organizację orkiestry kapelmistrzowi or-
kiestr górniczych mgr. Stanisławowi Śmie-
tanie (absolwentowi Akademii Muzycznej 
im. Karola Szymanowskiego w Katowicach 
w klasie puzonu prof. Feliksa Kwiatkow-
skiego, późniejszego profesora UŚ w Kate-
drze Dyrygowania i Dydaktyki Muzycznej), 
który szybko zmobilizował muzyków do in-
tensywnych ćwiczeń. Na efekty nie trzeba 
było długo czekać: już po kilku miesiącach 
orkiestra zaprezentowała się na galowym 
koncercie XII Ogólnopolskiego Festiwalu 
Polskiej Pieśni Chóralnej w Katowicach, 

w kolejnych latach posypały się liczne zaproszenia do 
udziału w prestiżowych wydarzeniach muzycznych w re-
gionie, muzycy wyruszyli z koncertami do Austrii (Graz) 
i Włoch (Monte Urano). W 1995 roku w Skoczowie na Ka-
plicówce artyści koncertowali podczas wizyty papieża Jana  
Pawła II. Sukcesy cieszyńskiego zespołu przywróciło zain-
teresowanie dyrygenturą orkiestr dętych. Od 2012 roku or-
kiestrą kieruje dr Karol Pyka z Instytutu Muzyki UŚ. Muzycy 
zdobyli wiele nagród i wyróżnień, m.in. złoty medal z wy-
różnieniem w Rastede (Niemcy) dla połączonych orkiestr: 
Cieszyńskiej Orkiestry Dętej UŚ Katowice i Orkiestry Dętej 
Państwowej Szkoły Muzycznej z Jastrzębia-Zdroju), 1. miej-
sce w konkursie w Ostrawie, 1. nagrodę z wyróżnieniem na 
59. Europejskim Festiwalu Orkiestr Dętych w Neerpelt (Bel-
gia), w 2017 roku 1. miejsce na 5. Międzynarodowym Festi-
walu Orkiestr Dętych Gminy Krzyżanowice. 
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Dzielimy się wiedzą
Śląski Festiwal Nauki 

Największym wydarzeniem naukowym w re-
gionie jest Śląski Festiwal Nauki. Cieszy się 
ogromną popularnością. Celem Festiwalu jest 
pokazanie, że nauka może być interesująca, fa-
scynująca i inspirująca. Miłośników zdobywa-
nia wiedzy przyciąga różnorodność tematyczna 
i niezwykle atrakcyjny sposób prezentacji, po-
czynając od widowiskowych eksperymentów, 
przez różnorodne pokazy i wykłady po występy 
artystyczne. Każdego roku kilka tysięcy uczest-
ników ma okazję zobaczyć, czym zajmują się ba-
dacze śląskich uczelni. Nie tylko naukowcy, ale 
również studenci i doktoranci, przedstawiają 
swoje dokonania i pasje. Pokazy, warsztaty i wy-
kłady dostosowane są do odpowiednich grup 
wiekowych, tak aby każdy mógł znaleźć coś in-
teresującego dla siebie. Odwiedzjący mogą m.in. 
dowiedzieć się, jak działa drukarka 3D, poznać 
tajniki robotów medycznych, zdobyć wiedzę o metodach 
szyfrowania, podłączyć się do generatora Van de Graaffa 
i naładować do takiego napięcia, aby eksperyment zjeżył 
włosy na głowie, dowiedzieć się, dlaczego nie można być 
wiecznie młodym, czy komputer może przewidzieć przy-
szłość, w jaki sposób przygotowuje się prognozę pogody 
oraz dlaczego pokrzywa parzy. Chemicy przygotowują 
wybuchowe eksperymenty, astrofizycy opowiadają, jakie 
są szanse, że ludzkość kiedyś skolonizuje inne ciała nie-
bieskie, zaś dzięki biologom uczestnicy mają możliwość sa-
modzielnego wykonania preparatu oraz przeprowadzenia 
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obserwacji mikroskopowych. Wśród zaproszonych gości 
nie brakuje znanych i lubianych popularyzatorów nauki. 
Śląski Festiwal Nauki Katowice 2016 odwiedzili m.in. dr 
Tomasz Rożek, dziennikarz naukowy, fizyk, popularyzator 
nauki, który poprowadził spotkanie „Sonda+”, oraz Wiktor 
Niedzicki, popularyzator nauki, dziennikarz, prezenter ra-
diowy i telewizyjny. Ze specjalnymi mobilnymi pokazami 
przyjechali popularyzatorzy z Centrum Nauki Kopernik, 
jednej z największych tego typu placówek w Europie. Poja-
wili się także rycerze z Chorzowskiego Bractwa Rycerskie-
go Bożogrobców. 

Noc Biologów 
Noc Biologów to ogólnopolska akcja, w ramach której jed-

nostki naukowe z całego kraju promują wśród uczniów i stu-
dentów wiedzę związaną z roślinami, zwierzętami i mikro-
organizmami. Pracownicy, doktoranci i studenci Wydziału 
Biologii i Ochrony Środowiska UŚ co roku przygotowują boga-
ty program przybliżający nauki przyrodnicze, udostępniając 
swoje laboratoria, w których żyją ciekawe zwierzęta, owady 
oraz prowadzone są eksperymentalne uprawy, a także zapo-

znając uczestników z tematyką i wynikami prowadzonych na 
Wydziale badań. 

Hasłem przewodnim szóstej edycji było „Życie na krawę-
dzi”. Bogaty program wypełniły wykłady dotyczące m.in. zja-
wiska wymierania gatunków, życia w lodach Arktyki, świata 
wodnego. Uczestnicy mogli także zgłębić tajniki przystoso-
wania się roślin żyjących na torach i poznać sposoby uprawy 
trufli. Wiele cennych wiadomości zdobyli miłośnicy leśnych 
wędrówek, obserwując niezwykłą różnorodność owocników 

grzybów, ich fantazyjne barwy i kształty 
a także poznając niezbędne zasady obo-
wiązujące podczas grzybobrania, aby 
uniknąć pomyłki i zatrucia. Uczestnicy 
mogli poznać wpływ stresu na organizm 
i dowiedzieć się, dlaczego ludzie częściej 
niż inne zwierzęta zapadają na choroby 
będące konsekwencjami długotrwałego 
stresu, mogli także obejrzeć na prepara-
tach histologicznych różne etapy rozwo-
ju zwierząt oraz przejść lekcję survivalu 
z niesporczakami, czyli niezwykłymi 
zwierzętami, które potrafią przetrwać 
w przestrzeni kosmicznej, znosząc tem-
peratury od niemalże zera absolutnego 
do 150ºC. 
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także szukać odpowiedzi na pytania związane z etymolo-
gią interesujących nas wyrazów oraz ich poprawną wymo-
wą. Bogate archiwum (ponad 3000 odpowiedzi na zadane 
wcześniej pytania) znacznie skraca poszukiwania, odnośnik 
znajduje się na stronie Poradni. Warto również śledzić profil 
Poradni na Facebooku (www.facebook.com/por.jez.ijp.us). 

Uniwersytet Śląski dla regionu
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Święto Liczby Pi
Tradycyjnie w marcu na Wydziale Matematy-

ki, Fizyki i Chemii UŚ odbywa się Święto Liczby 
Pi. Zostało ono zapoczątkowane w 1988 roku 
w Instytucie Exploratorium w Stanach Zjedno-
czonych, stając się jednocześnie okazją do popu-
laryzacji nauk ścisłych. Data wydarzenia nie jest 
przypadkowa, wybrano ją z powodu skojarzenia 
z cyframi 3.14, gdyż w amerykańskim zapisie 
daty pojawiają się pierwsze trzy cyfry rozwinię-
cia liczby Pi. Ponadto 14 marca jest dniem uro-
dzin Alberta Einsteina, którego znaczenia dla 
nauki nie sposób przecenić. Od starożytności 
liczba Pi fascynowała najtęższe umysły, także 
i w czasach współczesnych wciąż inspiruje do 
naukowych dociekań. Program katowickiego 
święta od wielu lat wypełniają interesujące wykłady popu-
larnonaukowe, różnorodne warsztaty, a także pokazy i licz-
ne konkursy z nagrodami. Tak duża dawka wiedzy służy 
podstawowemu celowi – ma zarazić młodych pasją do nauk 
ścisłych. Każdego roku pojawia się wiele atrakcji: wykłady 

popularnonaukowe, ciekawe eksperymenty fizyczne i che-
miczne, zagadki logiczne i łamigłówki. Festiwal adresowa-
ny jest przede wszystkim do uczniów szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych, ma być zachętą do podjęcia w przy-
szłości studiów na kierunkach ścisłych. 

Ogólnopolski Festiwal Ekspresji 
Jest wydarzeniem o charakterze naukowo-artystycz-

nym skupiającym przedstawicieli środowiska nauki, sztuki 
i kultury, a przede wszystkim edukatorów oraz wychowaw-
ców dzieci i młodzieży. Pomysłodawczynią wydarzenia jest 
prof. dr hab. Katarzyna Krasoń – pedagog twórczości, pro-
dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii, założycielka 
Centrum Ekspresji Dziecięcej. 

W 2017 roku odbyła się jubileuszowa XV edycja festiwa-
lu, jej organizatorami byli: Zakład Pedagogiki Twórczości 
i Ekspresji Dziecka Uniwersytetu Śląskiego, Zakład Muzy-
koterapii Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskie-
go w Katowicach, Centrum Ekspresji Dziecięcej, Biblioteka 
Śląska oraz Miejski Dom Kultury „Koszutka” w Katowicach. 
Poszczególne edycje koncentrowały się wokół różnorodnych 
tematów. Program jubileuszowej edycji, której hasło brzmia-

ło: „Ekspresja, intersemiotyka, polisensorycz-
ność”, koncentrował się na obcowaniu dzieci, 
młodzieży i dorosłych ze sztuką. Festiwalowi 
towarzyszył namysł naukowo-metodyczny – 
XV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Sztu-
ka i edukacja. Edukacja przez sztukę” zorgani-
zowana na Wydziale Pedagogiki i Psychologii 
Uniwersytetu Śląskiego. W ramach konferencji 
odbyły się spotkania dla nauczycieli, happe-
ningi, wystawy i koncerty, nie zabrakło warsz-
tatów inspirujących do pracy z podopiecznymi 
i zajęć wydobywających potencjał kreacyjny 
młodszych i starszych uczestników. Istotną 
część wydarzenia rokrocznie stanowią prezen-
tacje artystyczne dzieci i młodzieży – wycho-
wanków przedszkoli, szkół, placówek specjal-
nych, warsztatów terapii zajęciowej, zespołów 
muzycznych i grup teatralnych.

Internetowa Poradnia Językowa
Z wszelkimi wątpliwościami natury językowej można 

zgłaszać się do Internetowej Poradni Językowej (www.po-
radniajezykowa.pl) działającej przy Instytucie Języka Pol-
skiego im. Ireny Bajerowej, a prowadzonej przez dr hab. 
Katarzynę Wyrwas, którą wspiera liczne grono znakomitych 
językoznawców. Poradnia udziela wskazówek do-
tyczących poprawności gramatycznej, leksykal-
no-stylistycznej, ortograficznej, składniowej oraz 
interpunkcyjnej. Pod wskazanym adresem można 
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Media uniwersyteckie

W roku 2017 „Gazeta Uniwersytecka UŚ” świętuje 25-le- 
cie istnienia. Numer „0” ukazał się w lipcu 1992 roku, 
zaś pierwszy w październiku 1992 roku i kosztował…  
3000 zł. Obecnie gazeta jest bezpłatna, dostępna na wszyst-
kich wydziałach uczelni, w rektoracie oraz we wszystkich 
bibliotekach uniwersyteckich. Od samego początku pismo 
skierowane było do całej społeczności akademickiej: na-
ukowców, studentów, pracowników uczelni, gazeta dystry-
buowana jest także na największych uczelniach w Polsce, 
w instytucjach kultury, bibliotekach, muzeach i szkołach 
uniwersyteckich. „Gazeta” relacjonuje wszystkie najważ-
niejsze wydarzenia z życia uczelni oraz konferencje, przy-
bliża działalność naukową, innowacyjne projekty badaw-
cze, aktywność studenckich kół naukowych, ze szczególną 
uwagą obserwuje dokonania młodych naukowców, pamięta 
również o absolwentach UŚ i opisuje ich losy. W każdym nu-
merze znaleźć można także felietony, wywiady, fotorepor-
taże oraz nowości Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego. 
Poza wydaniem tradycyjnym „Gazeta Uniwersytecka UŚ” 
dostępna jest w wersji elektronicznej: na stronie interneto-
wej oraz na platformie ISSUU. 
➙ www.gazeta.us.edu.pl 
➙ www.facebook.com/GazetaUniwersyteckaUS 
➙ www.issuu.com/uniwersytetslaski

Portal popularnonaukowy Uniwersytetu Śląskiego 
„Przystanek Nauka” wystartował na początku 2015 roku. 
Popularyzacja badań prowadzonych na naszej uczelni oraz 
przełomowe odkrycia w świecie nauki – to obszary, któ-
rym redaktorzy portalu poświęcają najwięcej miejsca. Poza 

tym czytelnicy „Przystanku Nauka” znajdą na nim filmy,  
e-wykłady, blogi naukowe, recenzje nowych książek po-
pularnonaukowych oraz kalendarium wydarzeń ze świata 
nauki. Partnerami portalu są instytucje naukowe z całej 
Polski, m.in. Park Nauki i Rozrywki w Krasiejowie, Narodo-
we Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS 
w Krakowie, Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świer-
ku, Planetarium i Obserwatorium im. Mikołaja Kopernika 
w Chorzowie oraz krakowskie wydawnictwo Copernicus 
Center Press. „Przystanek Nauka” otrzymał wyróżnienie 
specjalne w kategorii nauka w internecie w konkursie Popu-
laryzator Nauki 2015, organizowanym przez Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz serwis Nauka w Polsce 
Polskiej Agencji Prasowej. 
➙ przystaneknauka.us.edu.pl 
➙ www.facebook.com/przystaneknauka

To miejsce idealne dla wszystkich, którzy marzą o pracy 
radiowca. „Egida” – jedno z najstarszych w Polsce mediów 
akademickich – powstała w 1969 roku i była pierwszym przy-
stankiem w karierze kilku znanych dzisiaj dziennikarzy. Roz-
głośnia systematycznie rozszerza swój zasięg: niegdyś sły-
szana tylko w akademikach w Katowicach-Ligocie, od kilku 
lat jest także radiem internetowym, a wiosną 2015 roku roz-
poczęła 24-godzinne nadawanie. W październiku 2015 roku 
po raz pierwszy w swojej historii „Egida” nadawała na falach 
radiowych (na częstotliwości 96.9 FM w Katowicach i sąsied-
nich miastach), po raz drugi w eterze znalazła się natomiast 
w maju 2016 roku. Wielkim marzeniem wielu osób i ich celem 
na najbliższe lata jest wprowadzenie „Egidy” na fale UKF na 
stałe. W egidowej ramówce znajdują się audycje prezenter-
skie i publicystyczne, serwisy informacyjne, a także oczy-
wiście programy autorskie, wśród których dominują audycje 
muzyczne. Miejsce znajdzie się dla wszystkich, nawet naj-
bardziej egzotycznych preferencji muzycznych. W „Egidzie” 
chętnie witani są też pasjonaci realizacji radiowej oraz ci, 
którzy chcieliby poznać jej tajniki (studenci mogą pracować 
na wysokiej klasy sprzęcie emisyjnym), a także osoby zainte-
resowane kwestiami promocji i wizerunku.
➙ www.egida.us.edu.pl 
➙ www.facebook.com/radio.egida

Kto jednak uważa, że mediami o największej sile oddzia-
ływania są bezsprzecznie telewizja i internet, na Uniwer-
sytecie Śląskim znajdzie idealne ich połączenie w postaci 
działającej od 2011 roku Telewizji Internetowej Uniwersy-
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tetu Śląskiego (UŚ TV). Uniwersytecka Telewizja zajmuje 
się realizacją materiałów informacyjnych dotyczących 
wydarzeń na Uniwersytecie Śląskim. Przygotowuje rela-
cje z imprez odbywających się na terenie Górnego Śląska, 
jak również materiały promocyjne czy programy cyklicz-
ne. W UŚ TV można zobaczyć materiały popularnonau-
kowe, wywiady z ekspertami oraz autorskie cykle, takie 
jak „Okiem Eksperta”, „#WowToDziała!” oraz „Czy wiesz, 
że”. Telewizja przeprowadza również transmisje interne-
towe z uroczystości oraz wydarzeń o charakterze nauko-
wym. Studenci współpracujący z redakcją UŚ TV uczą się 
wszechstronnej pracy dziennikarza jako reportera, opera-
tora i montażysty.
➙ www.telewizja.us.edu.pl 
➙ www.facebook.com/ustvkatowice 
➙ www.youtube.com/user/telewizjaus

Osoby, które nie najlepiej czują się za mikrofonem, ale 
dysponują za to lekkim piórem i chcą zdobyć doświadcze-
nie w pracy dziennikarza prasowego, powinny zgłosić się 
do redakcji Magazynu „Suplement”. Pismo to stały element 
życia studenckiego na Uniwersytecie Śląskim już od 2003 
roku. Dzięki merytorycznym zmianom wprowadzonym 
w 2016 roku czasopismo zyskało bardziej publicystyczny, 
a mniej informacyjny charakter. W parze z interesującymi 
treściami idzie atrakcyjna, niespotykana wcześniej w cza-
sopismach tego rodzaju oprawa graficzna. Studenci przygo-
towujący „Suplement” starają się poruszać ważne tematy 
i pomagać czytelnikom w poszukiwaniu nowych inspiracji 
i pomysłów na własną aktywność − artystyczną, naukową 
czy zawodową. Współredagowanie magazynu to również 
okazja do zapoznania się z procesem powstawania perio-
dyku – od tworzenia tekstów, przez projektowanie oprawy 
graficznej i skład, aż do przygotowywania materiałów do 
druku. 
➙ www.magazynsuplement.us.edu.pl 
➙ www.facebook.com/magazynsuplement  
➙ www.issuu.com/magazynsuplement

W sieci warto też odszukać Studencki Serwis Rozwoju 
„Więc Jestem!” Tworzą go zarówno studenci, jak i pracow-
nicy UŚ. Portal towarzyszy mentalnie studentowi od mo-
mentu wyboru kierunku, poprzez cały okres studiowania, 
rozwój kariery, wymiany zagraniczne, charakterystycz-
ne kryzysy i problemy studenckiego życia, aż po moment 
zakończenia studiów i konieczność odnalezienia się na 
rynku pracy. We wszystkich tych wyzwaniach studenckie-
go życia portal stara się wspierać swoich czytelników po-
przez publikację artykułów analizujących psychologiczne 
aspekty zmagania się z problemami i przedstawianie po-
zytywnych rozwiązań. Struktura portalu podąża za wie-
lowymiarowością i bogactwem życia, ujmując je z ośmiu 
perspektyw: czuję, myślę, studiuję, rozwijam się, jestem 
wśród ludzi, pracuję, mam problem i tworzę. W każdym 
z działów znajdują się artykuły, wywiady, filmy, reportaże, 
galerie zdjęć, a także narzędzia służące ocenie własnego 
potencjału rozwojowego. Zupełnie niezależnym działem 
„Więc Jestem!” jest pomoc psychologiczna, oferująca m.in. 
bazę instytucji niosących pomoc w sytuacjach kryzysu 
oraz istotne wskazówki dotyczące korzystania ze specja-
listycznej pomocy psychologicznej i psychoterapeutycz- 
nej.
➙ www.wiecjestem.us.edu.pl

Media społecznościowe
Uniwersytet Śląski prężnie działa w przestrzeni mediów 

społecznościowych i umiejętnie wykorzystuje najnowsze 
trendy do przekazywania informacji na temat bieżącego 
życia uczelni oraz popularyzowania wiedzy. Zachęcamy 
do obserwowania nie tylko oficjalnego fanpage’a UŚ na 
portalu Facebooku (www.facebook.com/Uniwersytet-
Slaski), ale także do zaglądania na uczelnianego Insta-
grama (www.instagram.com/uniwersytetslaski) oraz 
do śledzenia konta UŚ na Twitterze (twitter.com/usinka-
towice).

Z myślą o kandydatach na studia funkcjonuje również 
na Facebooku fanpage Rekrutacja UŚ (www.facebook.
com/rekrutacjaUniwersytetSlaski). Tutaj można znaleźć 
wszystkie aktualne i niezbędnie informacje dotyczące na-
boru na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jedno-
lite studia magisterskie, sposobu rejestracji, potrzebnych 
dokumentów i opłat rekrutacyjnych oraz wolnych miejsc, 
odpłatności i warunków, jakie trzeba spełnić, aby otrzymać 
pokój w akademiku.

Warto zaglądać również na fanpage Biura Karier Uniwer-
sytetu Śląskiego (www.facebook.com/biurokarier), gdzie 
publikowane są ogłoszenia dotyczące ciekawych warsz-
tatów organizowanych dla studentów oraz absolwentów 
uczelni. Pracownicy Biura informują także o różnych moż-
liwościach znalezienia pracy oraz wzięcia udziału w warto-
ściowych stażach i praktykach. 

Fo
t.

 A
gn

ie
sz

ka
 S

ik
or

a



28 informacje

Na Uniwersytecie Śląskim działa wiele organizacji, stowarzyszeń i kół naukowych

Każdy, kto pragnie uczestniczyć 
w życiu uczelni, realizować swoje 
pasje, rozwijać zainteresowania 
naukowe czy podnosić sprawność 
fizyczną, bez trudu znajdzie grupę, 
w której zaspokoi swoją ciekawość 
świata, nauczy się funkcjonowania 
w zespole i rozwinie talenty. 

Rozwijanie pasji 

Niezależne Zrzeszenie Studentów 
Jest organizacją, która zajmuje się 

wszystkim, co dotyczy studentów, 
dlatego jej działalność jest ogromnie 
zróżnicowana. Podstawowym zada-
niem NZS jest integracja środowiska 
akademickiego oraz reprezentowa-
nie jego potrzeb i oczekiwań. Inicju-
ją szereg imprez kulturalnych, akcji 
społecznych i charytatywnych, reali-
zują także wiele projektów, są to m.in. 
Drogowskazy Kariery, konkurs Stu-
dencki Nobel (mający na celu wyło-
nienie najlepszego studenta w Polsce), 
Wampiriada, czyli akcja honorowego 
krwiodawstwa oraz „Wielkie korepe-
tycje z historii” poszerzające świa-
domość historyczną młodych Pola- 
ków. 

Europejskie Forum Studentów 
AEGEE 

To największa interdyscyplinarna 
organizacja studencka w Europie, czło-
nek Europejskiego Forum Młodzieży 
współpracujący UNESCO i OBWE. Ce-
lem AEGEE jest rozwijanie otwartego 
i tolerancyjnego społeczeństwa przez 
promowanie współpracy, komunikacji 
i integracji między młodymi ludźmi 
w Europie i poza jej granicami. AEGEE 
popularyzuje ideały, takie jak otwar-
tość w wyższej edukacji, pokój i bez-
pieczeństwo, aktywne obywatelstwo 
i wymiana kulturalna. Jest pionierem 
dyskusji tematycznych, zajmując się 
m.in. zagadnieniami gospodarki eu-
ropejskiej, bezpieczeństwa, ekologii, 
międzynarodowej mobilności pracy, 
AIDS i prawami człowieka. AEGEE 
Katowice proponuje szereg ciekawych 
szkoleń, a także możliwość uczestni-
czenia w realizacji niezwykłych pro-
jektów.

Europejskie Stowarzyszenie 
Studentów Prawa ELSA Poland 

Zrzesza studentów prawa i młodych 
prawników z 36 krajów europejskich. 
W Polsce działa tylko w 15 ośrodkach 
akademickich, jednym z nich jest Uni-
wersytet Śląski. Działalność ELSA 
Katowice, zarówno ta o zasięgu uczel-
nianym, jak i międzynarodowym, ma 
przede wszystkim charakter eduka-
cyjno-naukowy. Jej fundamentem jest 
organizacja konferencji, seminariów 
i praktyk studenckich, koncentruje się 
głównie wokół przedsięwzięć mają-
cych na celu przybliżenie praktycznej 
strony zagadnień prawnych. Uczest-
nictwo w stowarzyszeniu pozwala 
zrozumieć, dlaczego tak ważny jest 
sprawiedliwy świat, w którym szanu-
je się godność ludzką i różnorodność 
kulturową. 

Koła naukowe 
Uczestnictwo w kołach naukowych 

zapewnia studentom pogłębianie 
wiedzy, zdobywanie doświadczenia 
i realizację swoich pasji. Prowadzą 
badania naukowe, wydają publikacje, 
biorą udział w konferencjach, orga-
nizują szkolenia, a także spotkania 
z wybitnymi ludźmi nauki, kultury 
i polityki. Realizując projekty, uczą 
się również pozyskiwania partnerów 
biznesowych, poszukiwania źródeł 
finansowania oraz zarządzania cza-
sem i ludźmi. Na każdym Wydziale 
funkcjonuje kilka bądź kilkanaście 
kół naukowych, a ich różnorodność 
tematyczna jest odzwierciedleniem 
niezwykle zróżnicowanych zaintere-
sowań i pasji studentów.

Biolodzy z Koła Naukowego Zoolo-
gów „Faunatycy” podjęli się walory-
zacji entomofauny na terenie Śląskie-
go Ogrodu Botanicznego. Poloniści 
z Koła Kultury Języka Polskiego wyru-
szyli do Wodzisławia Śląskiego i włą-
czyli się do organizacji gry terenowej 
„Na tropie języka i w poszukiwaniu 
lepszej komunikacji”. Filolodzy z Koła 
Naukowego Arabistów Al-Asabiya 
działającego na Wydziale Filologicz-
nym zorganizowali akcję charytatyw-
ną „Studenci dla Syrii” oraz koncert 
„Orientalny Śląsk”, podczas którego 

mieszkańcy Katowic mieli okazję po-
słuchać tradycyjnej muzyki różnych 
krajów arabskich w wykonaniu wirtu-
oza oud Wassima Ibrahima. Koło Na-
ukowe „Komunikator” jest projektem 
studentów komunikacji promocyjnej 
i kryzysowej na Wydziale Filologicz-
nym. Zajmuje się organizacją konfe-
rencji naukowych oraz prowadzeniem 
warsztatów dla uczniów szkół średnich 
z zakresu autoprezentacji, efektywnej 
komunikacji czy mediów społeczno-
ściowych. Pasjonaci z Koła Naukowe-
go Kryminalistyki „Veritas”, jak na de-
tektywów przystało, są obecni niemal 
wszędzie, nawet w Polskiej Wytwórni 
Papierów Wartościowych i w Zakła-
dzie Medycyny Sądowej Śląskiego Uni-
wersytetu Medycznego w Katowicach, 
gdzie śledzili sekcję zwłok. Członko-
wie Koła Naukowego Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego oraz Koła Naukowego 
Prawa Medycznego działających na 
Wydziale Prawa i Administracji są or-
ganizatorami konferencji poświęco-
nych m.in. ratownictwu medycznemu, 
transplantologii, dawstwu (organów, 
krwi, szpiku), terroryzmowi, sektom 
czy zapobieganiu samobójstwom. Na 
Wydziale Artystycznym działa nato-
miast Studenckie Koło Artystyczno- 
-Naukowe Litografów „Kurant”. Jego 
członkowie zajmują się techniką lito-
grafii i różnymi metodami druku z ka-
mienia, algrafią, technikami druku 
wypukłego oraz płaskiego. 

Członkowie Koła Naukowego „Komunikator”
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Studenci Uniwersytetu Śląskiego mają możliwość rozwijania swoich pasji sportowych 
w licznych sekcjach Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego 

KU AZS UŚ stwarza studentom możliwość trenowania  
w 48 sekcjach, które obejmują zarówno sporty 
drużynowe, jak i dyscypliny indywidualne. Każdego roku 
reprezentanci naszej uczelni zdobywają kilkadziesiąt 
medali podczas Akademickich Mistrzostw Polski (AMP) 
w wielu dyscyplinach. KU AZS UŚ w każdym sezonie jest 
również organizatorem kilku zawodów o randze finałów 
lub półfinałów AMP i zawsze zbiera pozytywne oceny za 
ich przygotowanie i przeprowadzenie.

W zdrowym ciele zdrowy duch

Jeśli cenicie wyżej współpracę w zespole i czerpiecie ra-
dość ze współdziałania, będąc studentami Uniwersytetu 
Śląskiego, możecie wybrać sekcję koszykówki, siatkówki, 
piłki ręcznej, lacrosse lub futsal (zarówno mężczyźni, jak 
i kobiety) oraz piłkę nożną (na razie tylko mężczyźni). Je-
śli natomiast lepiej czujecie się w sportach indywidualnych, 
możecie skorzystać z oferty sekcji lekkiej atletyki, biegów 
przełajowych, pływania, ergometru wioślarskiego, żeglar-
stwa, kolarstwa górskiego, narciarstwa alpejskiego, snowbo-
ardu, wspinaczki sportowej, tenisa ziemnego lub stołowego, 
badmintona, squasha, sportów walki (w tym aikido, akroba-

tyki XMA, judo, ju-jitsu, karate kyokushin, karate tradycyj-
nego, kendo, kung-fu), jogi, ćwiczeń aerobowych (aerobiku, 
aerobiku sportowego, fitnessu, stepu, zumby), kilku odmian 
tańca (tańca towarzyskiego, tańca jazzowego, salsy), trójbo-
ju siłowego, ćwiczeń cross workout, brydża sportowego i gry 
w szachy. Interesującą propozycją jest sekcja samoobrony –  
jej uczestnicy (głównie uczestniczki) poprzez rozwijanie 
technik kung-fu z niewielkim udziałem podstaw karate 
uczą się, jak czuć się pewniej w sytuacjach zagrożenia, które 
mogą spotkać ich w codziennym życiu. W roku akademic-
kim 2016/2017 działalność zainaugurowały dwie nowe sek-
cje: boksu oraz bachaty (coraz popularniejszy rodzaj tańca 
wywodzący się z Dominikany).

Akademickie Mistrzostwa Polski w trójboju siłowym
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Każdego roku reprezentanci KU AZS UŚ zdobywają kil-
kadziesiąt medali podczas Akademickich Mistrzostw Polski 
(AMP) w wielu dyscyplinach. Raz do roku wszyscy medaliści 
spotykają się na uroczystej Gali Mistrzów, która jest wyra-
zem uznania środowiska akademickiego Uniwersytetu Ślą-
skiego dla codziennego wysiłku treningowego oraz rzadkiej 
umiejętności łączenia obowiązków sportowych ze studio-
waniem i nauką. Oprócz zawodników tego dnia honorowani 
są także ich trenerzy, bez których o znakomite rezultaty by-
łoby bardzo trudno.

KU AZS UŚ w każdym sezonie jest również organizatorem 
kilku zawodów o randze finałów lub półfinałów AMP i za-
wsze zbiera pozytywne oceny za ich przygotowanie i prze-
prowadzenie. W roku akademickim 2016/2017 byliśmy go-
spodarzem rywalizacji w futsalu kobiet i mężczyzn, trójboju 
siłowym mężczyzn i jeździectwie (finały) oraz badmintonie 
i piłce ręcznej kobiet (półfinały). Ponadto w Katowicach naj-
silniejsze kobiety walczyły o Puchar Zarządu Głównego AZS 
w trójboju.

Zapraszamy do realizacji sportowych pasji i marzeń na 
Uniwersytecie Śląskim! Szczegółowe informacje o wszyst-
kich sekcjach oraz drużynach ligowych KU AZS UŚ dostępne 
są na stronie: azs.us.edu.pl. 

Reprezentantki AZS UŚ w aerobiku sportowym
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Akademickie Mistrzostwa Polski w jeździectwie
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