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Uczymy,
odkrywamy,
inspirujemy!

Drodzy Maturzyści!
Już niedługo przed Wami pierwszy
w życiu egzamin, który jest pewnego
rodzaju przepustką w dorosłe życie.
Jego wynik będzie miał istotny wpływ
na Wasze dalsze losy, rozwój osobisty
oraz karierę zawodową. W najbliższym czasie będziecie musieli także
dokonać niełatwego wyboru kierunku
studiów oraz uczelni. W tym ważnym
roku Uniwersytet Śląski będzie Was
wspierał, chcemy Wam pomóc w podjęciu tych trudnych decyzji, dlatego
przygotowaliśmy numer specjalny
„Gazety Uniwersyteckiej UŚ”, w którym prezentujemy to, co możemy Wam
zaoferować.
Uniwersytet Śląski w Katowicach
w 2018 roku skończył 50 lat i w ciągu półwiecza wyrósł na prężną, nowoczesną, innowacyjną i przyjazną
młodym ludziom uczelnię. Tworzy ją
12 Wydziałów: Artystyczny; Biologii
i Ochrony Środowiska; Etnologii i Nauk
o Edukacji; Filologiczny; Informatyki
i Nauki o Materiałach; Matematyki,
Fizyki i Chemii; Nauk o Ziemi; Nauk
Społecznych; Pedagogiki i Psychologii; Prawa i Administracji; Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego;
Teologiczny oraz jednostki międzywydziałowe i ogólnouczelniane. Nasza
uczelnia oferuje przyszłym studentom
naukę na 76 kierunkach studiów i 234
specjalnościach. Uniwersytet kształci
obecnie blisko 25 tys. studentów i dokPismo ukazuje się od 1992 roku
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słowo od rektora

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk

torantów. Co roku uatrakcyjniamy
naszą ofertę edukacyjną, otwierając
nowe kierunki i specjalności. W roku
akademickim 2018/2019 uruchomiliśmy dwa nowe kierunki: na Wydziale
Artystycznym – muzyka w multimediach, studia I stopnia stacjonarne
ze specjalnościami: dźwięk w grach
i kompozycja muzyczna w sztukach
audiowizualnych, a na Wydziale Filologicznym – architektura informacji,
studia I stopnia stacjonarne.
Naszą szeroką ofertę kształcenia
wzbogacamy o propozycje rozwijania
indywidualnych umiejętności i pasji.
Na wydziałach działają liczne koła
naukowe, zespoły artystyczne, dynamicznie rozwijają się i odnoszą sukcesy sekcje sportowe.
W trosce o najlepszych studentów
w roku akademickim 2017/2018 roku
uczelnia uruchomiła unikatowy program wsparcia finansowego. Granty
Rektora Uniwersytetu Śląskiego to
inicjatywa skierowana do studentów
I roku rozpoczynających naukę na
studiach licencjackich lub jednolitych
studiach magisterskich. Konkurs ma
wspierać zdolnych, młodych ludzi,
którzy osiągają wysokie wyniki w nauce i mają pomysł na projekt badawczy
lub edukacyjny. O grant mogą ubiegać
się laureaci olimpiad przedmiotowych,
którzy tytuł laureata uzyskali w roku
rozpoczęcia studiów, a także osoby,
które uzyskały w części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym lub
dwujęzycznym 100% punktów możliwych do zdobycia.
Badacze z Uniwersytetu Śląskiego,
do których należą nie tylko pracowni-

cy, ale również doktoranci i studenci,
realizują wiele projektów badawczych
i rozwojowych, a także badawcze prace zlecone na zamówienie podmiotów
gospodarczych, jednostek administracji państwowej, jednostek naukowych,
sądów i innych instytucji. Wysoki poziom badań naukowych potwierdzają
m.in. kategorie przyznane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ostatniej ocenie parametrycznej
jednostek naukowych (siedem wydziałów otrzymało kategorię A, a pozostałych pięć kategorię B) oraz przyznanie
Centrum Studiów Polarnych (na lata
2014–2018) statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW),
w którym jednostką wiodącą jest Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Trzeba podkreślić, że o status
KNOW mogą ubiegać się jednostki
prowadzące badania naukowe na najwyższym poziomie oraz zapewniające
wysokiej jakości kształcenie.
Drodzy Maturzyści, życzę Wam
wiary we własne siły oraz wytrwałości w dążeniu do celu. Mądrze wykorzystujcie wiedzę zdobytą w szkole.
Wierzę, że kierunek studiów, który
wybierzecie, spełni Wasze oczekiwania, a czas spędzony na naszej uczelni przyniesie Wam dużo satysfakcji
i będzie wspaniałą intelektualną
przygodą. Jesteśmy otwarci na Wasze
pomysły, kreatywność i nowe idee.
Pamiętajcie, że wstępując w progi Uniwersytetu Śląskiego, zawsze możecie
liczyć na wsparcie ze strony kadry
naukowej, starszych kolegów i koleżanek, a także moje.
Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
Rektor Uniwersytetu Śląskiego
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Uniwersytet w liczbach
8 czerwca 1968 roku powołano do
życia Uniwersytet Śląski w Katowicach. Uczelnia powstała z połączenia
katowickiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej z Filią Uniwersytetu Jagiellońskiego (istniejącą pod tą nazwą
od roku 1966). Uczelnia rozpoczęła
działalność, licząc 5724 studentów
(na studiach dziennych, wieczorowych i zaocznych) kształcących się
na 4 Wydziałach: Humanistycznym;
Matematyki, Fizyki i Chemii; Prawa
i Administracji oraz Wychowania
Technicznego (w 1971 roku zmieniono nazwę na Wydział Techniki,
a w 2003 roku na Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach). Dwa lata
później powołano do życia Filię UŚ
w Cieszynie. W 1973 roku utworzono
3 nowe Wydziały: Filologiczny, Nauk
Społecznych oraz Biologii i Ochrony
Środowiska. W 1974 roku powstał Wydział Nauk o Ziemi, w 1976 Wydział
Pedagogiki i Psychologii, a w 1978
Wydział Radia i Telewizji. W 1989
roku Senat Uniwersytetu Śląskiego
podjął uchwałę dotyczącą utworzenia
Wydziału Teologicznego, sprawie nie
nadano jednak biegu. Powołanie Wydziału zostało uchwalone ostatecznie
w 2000 roku, a swoją siedzibę otrzymał dopiero w roku 2004. W 2005
roku z rozwiązanej Filii UŚ w Cieszynie powstały dwa ostatnie Wydziały:
Artystyczny oraz Etnologii i Nauk
o Edukacji.

56 doktorów honoris causa
Godność doktora honoris causa jest
zaszczytnym wyróżnieniem 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 niego wartości.
W ciągu 50 lat istnienia uczelnia przyznała 56 doktoratów honorowych.
Wśród wyróżnionych znalazły się
znakomite osobistości – naukowcy,
ludzie kultury, przedstawiciele świata
polityki i osoby zasłużone dla regionu, w tym między innymi prof. Irena
Bajerowa, prof. Stanisław Barańczak,
Josif Brodski, prof. Jerzy Buzek, Jacques Derrida, ks. kard. Zenon Grocholewski, ks. prof. Michał Heller, Eugéne

Fot. Agnieszka Sikora

50 lat

Ionesco, Ryszard Kapuściński, Wojciech Kilar, Sławomir Mrożek, prof.
Walery Pisarek, Tadeusz Różewicz,
prof. Jerzy Stuhr, Jerzy Ziętek, abp dr
Damian Zimoń, Tomas Tranströmer.
W październiku 2018 roku tytuł doktora honoris causa otrzyma prof. John
Maxwell Coetzee, laureat literackiej
Nagrody Nobla w 2003 roku.

250 tysięcy absolwentów
Od początku istnienia Uniwersytetu Śląskiego mury uczelni opuściło
ponad 250 tys. absolwentów. Dyplom
ukończenia studiów odebrali m.in.:
Krystyna Bochenek, Maciej Dejczer,
Marta Fox, Jerzy Illg, Bożydar Iwanow,
Waldemar Krzystek, Wojciech Kuczok,

Magdalena Łazarkiewicz, Michał Ogórek, Przemysław Pełka, Magdalena
Piekorz, Maciej Pieprzyca, Jakub Porada, Renata Przemyk, Michał Rosa, Tomasz Rożek, Szczepan Twardoch, Andrzej Zydorowicz. Na Uniwersytecie
Śląskim odebrali wszechstronne wykształcenie i zetknęli się z inspirującymi wykładowcami, co na pewno pomogło im odnieść sukcesy w tak wielu
obszarach. Mamy nadzieję, że i Wy kiedyś dołączycie do tego zacnego grona!
Uczelnia stara się utrzymywać kontakt
ze swoimi absolwentami, wspierać ich
rozwój oraz pomagać w podnoszeniu
kwalifikacji. W tym celu powołano do
życia Stowarzyszenie Absolwentów
Uniwersytetu Śląskiego.
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Studia na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska dają
możliwość rozwijania przyrodniczych zainteresowań i pasji
pod kierunkiem znakomitych specjalistów, wysokiej klasy
kadry naukowej. Opisywanie zjawisk zachodzących w naturze, projektowanie i prowadzenie eksperymentów naukowych, sporządzanie specjalistycznych dokumentacji i ekspertyz biologicznych i przyrodniczych wymagają wiedzy
interdyscyplinarnej. Nie ma jednak potrzeby studiowania
osobno nauk opisujących bioróżnorodność świata żywego,
mikrobiologii, biologii komórki, anatomii roślin, histologii,
embriologii i biologii rozwoju, biofizyki, biochemii, biologii
molekularnej, genetyki z inżynierią genetyczną, cytogenetyki, hodowli tkankowych, fizjologii roślin i zwierząt, ekologii,
ochrony środowiska, podstaw inżynierii bioprocesowej, analityki chemicznej, prawa, ekonomiki produkcji czy zasad organizacji produkcji, wystarczy jeden kierunek – biotechnologia.
Studiowanie na kierunku ochrona środowiska zapewnia zdobycie wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych ze szczególnym
uwzględnieniem ekologii, zagrożeń cywilizacyjnych i problemów zrównoważonego 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) oraz biologia żywności i żywienia.

Wydział Filologiczny

Sosnowiec
ul. Gen. S. 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

Wydział Filologiczny jest jednym z najlepszych
ośrodków polonistycznych w Polsce i należy do
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 języków, m.in.:
angielskiego, niemieckiego, francuskiego, włoskiego, szwedzkiego, hiszpańskiego, rosyjskiego,
portugalskiego. Studenci mogą także poznawać
tak egzotyczne języki, jak chiński, arabski, japoński, koreański czy hindi. W części katowickiej
Wydziału znajdują się instytuty i katedry koordynujące kierunki studiów: architektura informacji
(innowacyjny kierunek studiów licencjackich łączący w oryginalny sposób technologie informacyjno-komunikacyjne z zagadnieniami humanistycznymi i społecznymi), filologia polska, filologia klasyczna, międzynarodowe studia
polskie, kulturoznawstwo, kultury mediów, mediteranistyka, komunikacja promocyjna i kryzysowa, sztuka pisania, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo. Od kilku lat dużą popularnością wśród kandydatów na studia cieszy się specjalność projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania (SPRINT – WRITE).
Spektakularnym sukcesem pracy zespołu studentów i pracowników Wydziału 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.
Fot. Szymon Nawrat

Fot. Małgorzata Łuczyna

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

informacje
Katowice
ul. Bankowa 11b
tel.: 32 359 20 60, 32 359 15 05
sekrwpia@us.edu.pl
www.wpia.us.edu.pl

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 przyszłości aplikacji: sędziowskiej, prokuratorskiej,
adwokackiej, notarialnej czy radcowskiej.
WPiA proponuje studia na trzech kierunkach – prawo, administracja (specjalności: administracja ogólna i bezpieczeństwo wewnętrzne)
oraz przedsiębiorczość. W celu zapoznania z praktycznymi aspektami
zawodu prawnika i ułatwienia absolwentom wyboru przyszłej aplikacji
w trakcie nauki studenci odbywają fakultatywne miesięczne praktyki
w organach wymiaru sprawiedliwości, administracji rządowej i samorządowej, 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 kraju Szkoła Prawa i Kultury Chińskiej, której program realizowany jest we współpracy z dwoma chińskimi uniwersytetami: Beijing Foreign Studies University w Pekinie oraz Northeastern University
w Shenyang.

Cieszyn
ul. Bielska 62
tel.: 33 85 46 164, 33 85 46 240
wart@wart.us.edu.pl
www.wart.us.edu.pl

Wydział Artystyczny

Wydział Artystyczny Uniwersytetu Śląskiego mieści się
w urokliwej stolicy Śląska Cieszyńskiego. Atmosfera średniowiecznego grodu, bogactwo regionalnej kultury, a także specyfika miasta granicznego zapewniają znakomite warunki studiującym.
Wydział Artystyczny proponuje kształcenie w dziedzinie
nauk muzycznych i plastycznych na kierunkach: edukacja
artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, grafika, projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej, malarstwo i projekty interdyscyplinarne, muzyka w multimediach.
Wśród absolwentów cieszyńskiego Instytutu Muzyki jest
wielu światowej klasy artystów i naukowców. Instrumentalności, śpiewacy, kompozytorzy, folkloryści, muzykolodzy, a także orkiestry dęte, smyczkowe, zespoły folklorystyczne czy
chór „Harmonia” sławią śląską uczelnię, zdobywając najwyższe nagrody w prestiżowych konkursach na całym świecie.
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych skierowana jest do wszystkich zainteresowanych wszechstronnym
rozwojem artystycznym. 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.
Fot. Małgorzata Łuczyna

Fot. Agnieszka Szymala

Wydział Prawa i Administracji
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Katowice
ul. Grażyńskiego 53
tel.: 32 359 97 09
pips@us.edu.pl
www.wpips.us.edu.pl

Wydział Pedagogiki i Psychologii kształci elity intelektualne, 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 wyzwaniom. Program kształcenia dostosowany jest zarówno do
potrzeb rynku pracy, jak i odpowiada zapotrzebowaniom
społecznym.
Kierunek pedagogika oferuje dziesięć specjalności: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika resocjalizacyjna
z profilaktyką społeczną, pedagogika resocjalizacyjna z penitencjarystyką, pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią, promocja zdrowia z profilaktyką uzależnień, edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza ze wsparciem rodziny, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z animacją zabawy, pedagogika rewalidacyjna, wychowanie przedszkolne z nauczaniem języka obcego (języka angielskiego). Równie szeroką gamę możliwości oferuje kierunek pedagogika specjalna. Wydział oferuje ponadto studia na
kierunkach arteterapia i zarządzanie zasobami ludzkimi.
Studenci psychologii zdobywają wiedzę z zakresu psychologii ogólnej, psychologii społecznej, psychologii rozwoju człowieka
i psychopatologii. 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, psychologia sądowa,
psychologia pracy i organizacji, psychologia zdrowia i jakości życia, psychologia rozwoju człowieka i rodziny w cyklu życia.

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji

Cieszyn
ul. Bielska 62
tel.: 33 854 61 03
etnologia@us.edu.pl
www.weinoe.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
plemiennych, ludowych, aż po tradycje społeczeństw nowoczesnych. Wydział oferuje sześć kierunków: animacja
społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną; edukacja kulturalna, etnologia i antropologia kulturowa; oligofrenopedagogika z arteterapią; pedagogika i pedagogika osób
niepełnosprawnych z arteterapią; e-learning w środowisku
zróżnicowanym kulturowo.
Program kształcenia opiera się na standardach międzynarodowych i obejmuje zarówno analizę funkcjonowania
tradycji w społeczeństwie nowoczesnym (ze szczególnym uwzględnieniem Śląska i Europy Środkowej), jak i problematykę 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
specyfiki 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 edukacyjnej i społecznej, rozumienia jej społeczno-kulturowego kontekstu, prowadzenia badań, samodzielnego rozwiązywania
problemów teoretycznych i praktycznych.
Fot. Małgorzata Łuczyna

Fot. Małgorzata Łuczyna

Wydział Pedagogiki i Psychologii

informacje
Katowice
ul. Bankowa 14
tel.: 32 359 15 50
dziekanat@mfc.us.edu.pl
www.wmfch.us.edu.pl

Wydział należy do elitarnej grupy najlepszych jednostek
w kraju. O tak wysokim poziomie naukowym decyduje
przede wszystkim znakomita kadra akademicka – pracownicy Wydziału corocznie publikują blisko 300 prac
naukowych, uczestniczą w kilkuset konferencjach krajowych i międzynarodowych, współpracują z najlepszymi
uczelniami i instytucjami naukowymi w Europie, Ameryce
Północnej, 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 następujących kierunkach: matematyka, biofizyka (tylko trzy uczelnie w Polsce oferują ten kierunek), fizyka techniczna, technologia chemiczna, informatyka stosowana, chemia, fizyka, fizyka medyczna, ekonofizyka.

Wydział Informatyki
i Nauki o Materiałach

Sosnowiec
ul. Żytnia 12
tel.: 32 269 18 46
www.wiinom.us.edu.pl

Studiujący na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ
otrzymują gruntowną wiedzę w ramach kierunków: informatyka,
inżynieria materiałowa, inżynieria 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 materiałach inżynierskich
metalowych, ceramicznych, polimerowych i kompozytowych, na
temat doboru materiałów inżynierskich do różnych zastosowań,
technologii wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu materiałów, metod kształtowania i badania struktury materiałów inżynierskich w różnych produktach. Kierunek oferuje wiele specjalności, m.in.: programista gier komputerowych, inżynieria
oprogramowania, projektowanie aplikacji webowych.
Studia na kierunku inżynieria materiałowa prowadzone są na czterech specjalnościach: nauka o materiałach, biomateriały,
materiały funkcjonalne oraz recykling materiałów. Inżynieria biomedyczna kształci specjalistów z zakresu szeroko pojętej
informatyki medycznej obejmującej m.in. takie zagadnienia, jak systemy medycyny obrazowej, medyczne bazy danych, oraz
nowości, jak bioinformatyka.
Kierunek mechatronika gwarantuje znakomite wykształcenie podstawowe w zakresie mechaniki, budowy i eksploatacji
maszyn, elektroniki, informatyki, automatyki i robotyki oraz sterowania i komputerowego wspomagania. Instytut Informatyki oferuje możliwość uzyskania certyfikatów związanych z branżą IT.
Fot. Szymon Nawrat

Fot. Małgorzata Łuczyna

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
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Katowice
ul. Bankowa 11
tel.: 32 359 11 12
www.wns.us.edu.pl

Wydział Nauk Społecznych jest jednym z najpopularniejszych wśród kandydatów na studia na Uniwersytecie Śląskim. Studia prowadzone są tu na 13 kierunkach.
Oprócz tradycyjnych, jak historia, socjologia, politologia,
historia sztuki, filozofia, dziennikarstwo i komunikacja
społeczna, praca socjalna, pojawiły się kierunki kształcące
specjalistów w nowych dziedzinach wykreowanych przez
rynek pracy XXI wieku, są to m.in.: kognitywistyka (studia
pozwalają na nabycie praktycznych umiejętności i kompetencji społecznych zbudowanych w oparciu o dorobek wielu nauk: humanistycznych, społecznych, przyrodniczych),
środkowoeuropejskie studia historyczne (zestaw merytorycznej wiedzy o przeszłości m.in. z zakresu podstaw historii politycznej, gospodarczej, kultury oraz wojskowości Czech, Polski i Słowacji), turystyka historyczna (umożliwia
zdobycie wiedzy o przeszłości z zakresu m.in. historii cywilizacji, kultury, dziejów podróżowania i turystyki; geografii
turystycznej i fizycznej wybranego regionu) czy doradztwo polityczne i publiczne. Nowoczesną ofertą jest także możliwość kształcenia umiejętności prowadzenia procesu coachingowego oraz rozmów konsultingowych z obszaru filozofii
życia – zdobycie tych kompetencji zapewnia studiowanie na kierunku doradztwo filozoficzne i coaching. Uniwersytet
Śląski był pierwszą uczelnią w Polsce, która powołała do życia ten dziś bardzo popularny kierunek.
Propozycją wychodzącą naprzeciw rosnącym zagrożeniom społecznym i walce z terroryzmem jest nowatorski program kształcenia na kierunku bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe przygotowujący absolwentów do trafnego
identyfikowania zagrożeń i właściwego wyboru środków w celu ich eliminowania bądź ograniczania.

Katowice
ul. Jordana 18
tel.: 32 356 90 54
dziekanat@wtl.us.edu.pl
www.wtl.us.edu.pl

Wydział Teologiczny

Wydział Teologiczny mieści się w jednym z najnowocześniejszych i najpiękniejszych obiektów Uniwersytetu Śląskiego. Wysoka jakość kształcenia, kadra
naukowa na światowym poziomie, znakomicie wyposażone sale wykładowe,
bogata i bardzo cenna Biblioteka Teologiczna decydują 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, interdyscyplinarnych badań naukowych.
Wydział Teologiczny oferuje kształcenie nie tylko przyszłym duchownym
Kościoła katolickiego (kierunek teologia), przygotowuje 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.
Kierunek nauki o rodzinie oferuje specjalności: mediator i asystent rodziny, poradnictwo małżeńskie i rodzinne oraz opiekun
osoby starszej i osoby niepełnosprawnej, która zapewnia 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.
Fot. Agnieszka Sikora

Fot. Szymon Nawrat

Wydział Nauk Społecznych

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

Sosnowiecki Wydział Nauki o Ziemi jest wizytówką
polskiej nauki. Geografia, geologia, geofizyka, turystyka,
inżynieria 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 Szkolnictwa Wyższego. Przy Wydziale działa Centrum Studiów Polarnych prowadzące badania środowiska
przyrodniczego Arktyki i Antarktyki, które oprócz sosnowieckiego Wydziału współtworzą Instytut Geofizyki PAN
i Instytut Oceanologii PAN. Centrum posiada status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego.
Doskonałe zaplecze dydaktyczne, nowoczesne wyposażenie 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, a dociekliwość prowadzi 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.

Katowice
ul. Bytkowska 1b
tel.: 32 258 70 11

Wydział Radia i Telewizji
im. Krzysztofa Kieślowskiego

Katowice
ul. św. Pawła 3
tel.: 32 359 24 11
writv@us.edu.pl
www.writv.us.edu.pl

Lista nagród, wyróżnień i sukcesów studentów i absolwentów
Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego jest niezwykle długa. Śląska filmówka może poszczycić się najwyższymi
standardami kształcenia i znakomitą kadrą akademicką. Wśród
nauczycieli większość to ścisła czołówka polskiej kinematografii,
reżyserzy, scenarzyści, operatorzy, dźwiękowcy, dokumentaliści,
producenci, kierownicy produkcji, dziennikarze, publicyści, medioznawczy, performerzy. Są tu m.in.: Dagmara Drzazga, Marcin
Koszałka, Krzysztof Lang, Jerzy Łukaszewicz, Maciej Pieprzyca,
Violetta Rotter-Kozera, Bogdan Tosza, Krzysztof Zanussi.
Działalność akademicka Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego koncentruje się na kilku obszarach. 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 International Student Film Festival, podczas którego odbywa się prezentacja twórczości studentów uczelni filmowych z całego
świata.
Nowa siedziba Wydziału przy ul. Św. Pawła w Katowicach budzi zasłużony podziw. Gmach wygrał plebiscyt na nagrodę
architektoniczną Bryła Roku 2017. Gmach otrzymał także Nagrodę Architektoniczną Polityki oraz Nagrodę Roku Grand
Prix Stowarzyszenia Architektów Polskich. W budynku znajdują się 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.
Fot Justyna Koziarz

Fot. Szymon Nawrat

Wydział Nauk o Ziemi
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Katowice
ul. Bankowa 12
tel.: 32 359 20 59
ism@us.edu.pl
www.ism.us.edu.pl

Fot. Agnieszka Szymala

Kolegium Indywidualnych
Studiów Międzyobszarowych

Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych to Uniwersytet Śląski dostępny w całości do wyboru. Student przyjęty do Kolegium ISM sam decyduje, co będzie studiował, wybierając kierunek wiodący spośród wszystkich,
jakie oferuje UŚ. Celem tej formy studiowania jest stworzenie przez studenta indywidualnego i unikalnego programu
kształcenia w oparciu o wybrany kierunek oraz zajęcia prowadzone na całym Uniwersytecie Śląskim. Przykładowo,
można połączyć biotechnologię z informatyką i uzupełnić je o elementy prawa albo studiować filozofię, a swój program
wzbogacać o zagadnienia z fizyki i teologii. W ramach ISM można uzyskać nawet dwa dyplomy w trakcie jednych studiów.
Studia w Kolegium ISM wymagają dojrzałości i umiejętności podejmowania decyzji, ale student nie zostaje z tym sam.
Towarzyszy mu tutor – doświadczony nauczyciel akademicki, którego zadaniem jest wspieranie studenta w tworzeniu
swojego programu studiów oraz dbanie o jego rozwój naukowy i zawodowy. Oprócz tego tutor realizuje razem ze studentem zaplanowane wspólnie projekty naukowe, społeczne lub artystyczne.
Studenci ISM uczestniczą w zajęciach razem ze studentami regularnych kierunków i otrzymują taki sam dyplom jak
oni. Mają więc te same kierunkowe kompetencje i uprawnienia, ale ich wiedza i doświadczenia są znacznie bogatsze.
Uczą się systematycznej pracy i odpowiedzialnego podejmowania decyzji. Dodatkowo studenci ISM szlifują swój warsztat pisarski, ponieważ każdy semestr zamykają esejem, który przedstawiają swojemu tutorowi, a także uczą się pracy
zespołowej na specjalnie w tym celu zorganizowanych zajęciach. Te dwie umiejętności – sprawne formułowanie myśli
na piśmie oraz zdolność do efektywnej pracy w grupie – to kompetencje niezwykle cenione przez każdego pracodawcę.
Studia pierwszego stopnia to czas dokonywania bardzo poważnych wyborów. Wiele osób, idąc na studia, nie ma jeszcze sprecyzowanych planów na przyszłość. Ponieważ w Kolegium ISM student układa indywidualny program studiów
na każdy kolejny semestr, może bardziej świadomie zdecydować o tym, jaka będzie jego dalsza droga, zweryfikować
wcześniejsze błędne decyzje lub bardziej zagłębić się w zagadnienia, które dopiero odkryje w czasie studiów. Aby umożliwić studentom ISM jak najwszechstronniejszy rozwój, Kolegium organizuje specjalnie dla nich dodatkowe zajęcia do
wyboru prowadzone przez wybitne osobowości ze świata nauki i kultury. ISM oferuje studia I stopnia (licencjackie/
inżynierskie – 3 lata/ 3,5 roku), II stopnia (magisterskie – 1,5 roku/2 lata) oraz jednolite (magisterskie – 5 lat).
Kolegium ISM to studia dla pełnych pasji, poszukujących indywidualistów.

rekrutacja i kształcenie

Rekrutacja na studia na Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2019/2020 rozpocznie się 1 czerwca 2019 roku

Jak zostać studentem UŚ?
Postępowanie kwalifikacyjne
Rekrutacja prowadzona jest przez system Internetowej
Rejestracji Kandydatów (IRK), w którym kandydaci wybierają 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. Szczegółowe kryteria przyjęć dostępne są w katalogu kierunków na stronie: www.kandydat.us.edu.pl.
Uniwersytet Śląski oferuje kształcenie w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na 12 wydziałach zlokalizowanych w Katowicach, Sosnowcu, Chorzowie oraz w Cieszynie.
Kandydaci na studia mają do wyboru aż 76 kierunków
studiów, w tym:
• 54 programy studiów prowadzonych na poziomie I stopnia (licencjackie) i 10 programów studiów inżynierskich,
• 5 programów jednolitych studiów magisterskich,
• 53 programy studiów II stopnia (magisterskie),
• międzyobszarowe studia indywidualne.
Oferta obejmuje ponad 234 specjalności prowadzone w ramach kierunków studiów, liczne specjalizacje,

P UN KT
I N FO R MA C YJN Y
JEST CZYNNY
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZ. 7.30–15.30

DZIAŁ KSZTAŁCENIA
Katowice, ul. Bankowa 12, pok. 10
tel. 32 359 18 10, 32 359 18 80,
32 359 17 70, 32 359 16 22
tel. kom. 667 771 009
e-mail: rekrutacja@us.edu.pl
www.kandydat.us.edu.pl

Fot. Agnieszka Szymala
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studia interdyscyplinarne, międzyobszarowe oraz 8 programów studiów w języku angielskim.
Uniwersytet Śląski nie określa minimalnych progów
punktowych. Spośród osób, które zarejestrowały się
w systemie IRK na dany kierunek czy specjalność, przyjmowani są do wyczerpania limitu miejsc ci kandydaci,
którzy otrzymali w postępowaniu rekrutacyjnym najwięcej punktów. 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 rekrutacyjnej. Do dokonania w swoim imieniu
wszystkich czynności związanych z procesem rekrutacji
można upoważnić dowolną osobę. Wzór upoważnienia
do wypełnienia i wydrukowania dostępny jest na stronie
internetowej.
Ci, którzy nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia z powodu wyczerpania limitu miejsc na kierunku i znaleźli się
na liście rezerwowej, po upływie terminu złożenia dokumentów przez osoby zakwalifikowane do przyjęcia powinni sprawdzić ponownie listę osób zakwalifikowanych.
W przypadku zwalniania się miejsc na liście zakwalifikowanych istnieje możliwość zakwalifikowania na studia
z listy rezerwowej z zachowaniem kolejności wynikającej
z liczby uzyskanych punktów.

rekrutacja i kształcenie
Rejestracja bez tajemnic
Proces rejestracji w systemie IRK jest bardzo prosty, zajmuje nie więcej niż 15 minut i wymaga jedynie komputera
z dostępem do internetu. Rejestracji na studia można dokonać także z zagranicy.

Opłata rekrutacyjna
Wysokość opłaty rekrutacyjnej jest ustalana corocznie.
Na Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2018/2019
wynosi:
• 80 zł za kierunki, na których kryteria przyjęć przewidują konkurs świadectw;
• 40 zł za kierunki, na które przyjmuje się tylko na podstawie złożenia wymaganych dokumentów;
• 150 zł za kierunki z egzaminami wstępnymi.
Laureaci i finaliści centralnych olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów ogólnopolskich wnoszą
symboliczną opłatę 1 zł i są przyjmowani na określone
kierunki studiów bez postępowania kwalifikacyjnego na
podstawie oryginału dokumentu wydanego przez komitet
organizacyjny danej olimpiady lub konkursu ogólnopolskiego oraz złożonych dokumentów.
ETAPY REKRUTACJI
Rejestracja w Systemie IRK

Wybierz kierunki studiów
Wnieś opłatę rekrutacyjną

Wyniki egzaminów maturalnych

Egzaminy wstępne
Sprawdź wyniki rekrutacji

Dostarcz dokumenty na uczelnię

Kandydat, który nie został przyjęty na wybrany kierunek lub specjalność studiów, może w ramach wniesionej
opłaty rekrutacyjnej przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego 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.

OPIS KROKÓW DO WYKONANIA PRZEZ KANDYDATA
➤ Załóż konto w Systemie IRK.
➤ Uzupełnij dane osobowe.
➤ Wprowadź informacje dotyczące wykształcenia: nowa matura, stara matura,
dyplom IB itd.
➤ Wskaż dowolną liczbę kierunków studiów.
➤ Pamiętaj – za każdy wybrany kierunek system naliczy opłatę rekrutacyjną!
➤ Otrzymasz w systemie indywidualny numer konta bankowego.
➤ Sposób wniesienia opłaty jest dowolny: przelew internetowy, przekaz
pocztowy. Przy wnoszeniu opłaty w ostatnim dniu rejestracji pamiętaj,
aby opłatę wnieść w sposób gwarantujący najszybszy przepływ środków
finansowych.
➤ Ostatni dzień rejestracji jest ostatnim dniem na wniesienie opłaty.
➤ Dla 97% kandydatów z nową maturą wyniki maturalne pobierane są
z Krajowego Rejestru Matur (KReM).
➤ Kandydaci, którzy w deklaracji maturalnej nie wyrazili zgody na
udostępnianie wyników maturalnych uczelniom, oraz kandydaci z maturą
zdawaną przed rokiem 2005 muszą wgrać skan świadectwa na swoje konto
w systemie lub dostarczyć je we wskazanym terminie do komisji na wydziale.
➤ Sprawdź, w której grupie kandydatów jesteś!
➤ Na nielicznych kierunkach, gdzie kryteria przyjęć przewidują rozmowę
kwalifikacyjną lub praktyczny sprawdzian umiejętności, kandydaci
przystępują do egzaminów w wyznaczonych terminach.
➤ Listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia publikowane są na
stronie 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 określonym terminie.
➤ Wgraj zdjęcie w formie elektronicznej do Elektronicznej Legitymacji
Studenta na swoje konto w systemie.
➤ Wydrukuj z systemu podanie – ankietę o przyjęcie na studia.
➤ Skompletuj wszystkie potrzebne dokumenty i dostarcz je do dziekanatu
kierunku na wydziale.
➤ Dokumenty należy złożyć w ściśle określonym terminie podanym przy liście
kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.
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W Studenckiej Strefie Aktywności znajdują się biura wspierające działalność studentów
i doktorantów Uniwersytetu Śląskiego

Informacja, pomoc i doradztwo
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 Studentów. Oprócz podstawowych form wsparcia
studenci mają do dyspozycji pokój relaksacyjny, salę szkoleniową oraz konferencyjną.

Jaką pomoc możesz uzyskać?
Obsługi Studentów można załatwić wszystkie sprawy
związane z dostosowaniem studiów do specjalnych potrzeb kształcenia. COS 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 konkretne wsparcie w wyrównywaniu szans.
➙	Pomoc materialna i akademiki. COS zajmuje się różnego rodzaju sprawami socjalnymi, czyli pomocą materialną: stypendiami, zapomogami, ubezpieczeniem
zdrowotnym, dodatkami mieszkaniowymi, kredytami
oraz akademikami. Jeśli masz nietypową sprawę, której mimo prób nie udało się rozwiązać w dziekanacie,
przyjdź do Strefy. Na pewno uzyskasz pomoc w jej rozwiązaniu.
➙	Organizacje i inicjatywy studenckie. Z COS zetkniesz
się też na pewno, jeśli aktywnie włączysz się w działalność studencką. Centrum udziela wsparcia organizacjom studenckim w realizacji różnorodnych inicjatyw.
Doradza w ich organizacji oraz podpowiada, jak i gdzie
można uzyskać pomoc materialną. Udziela również
porad prawnych z zakresu toku studiów (dotyczących
m.in. interpretacji przepisów i regulaminu studiów),
jest także organizatorem wielu projektów, akcji, konkursów, szkoleń i warsztatów dla studentów.
➙	Pomoc psychologiczna. COS organizuje pomoc psychologiczną dla studentów. Jeśli masz problem, z którym nie dajesz sobie rady, czujesz, że potrzebujesz
fachowej pomocy, umów się na spotkanie. Pamiętaj,
że w trudnych sytuacjach zawsze możesz na nas liczyć.
➙ Planowanie przyszłości zawodowej. W Biurze Karier
można uzyskać wszelką pomoc w planowaniu przyszłości zawodowej, korzystając m.in. z fachowego doradztwa czy coachingu kariery. Niezwykle przydatne
w odnalezieniu się w przyszłości na rynku pracy są
także proponowane przez BK próbne rozmowy kwalifikacyjne, testy kompetencji, jak również różnorodne
szkolenia dotyczące zagadnień związanych z rynkiem
pracy; tu także można zapoznać się z wieloma propo-

Fot. Agnieszka Szymala

➙	Wsparcie osób z niepełnosprawnościami. W Centrum

zycjami atrakcyjnych miejsc praktyk specjalistycznych
i przyszłej pracy w całej Polsce.
Znakomitą atmosferę zapewnia przyjazny, kolorowy
design Strefy, a wyjątkowym pomieszczeniem jest pokój
relaksacyjny, w którym można nie tylko wygodnie usiąść,
posłuchać kojącej muzyki, ale także skorzystać z lamp do
światłoterapii, pobawić się gadżetami 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!

Gdzie?
Studencka Strefa Aktywności znajduje się w centralnym
miejscu uczelni, czyli rektoracie (Katowice, ul. Bankowa
12). Na jednym z korytarzy znajdują się wszystkie biura
i jednostki administracyjne wspierające działalność studentów. Mieści się tu Centrum Obsługi Studentów (COS)
oraz Biuro Karier (BK).
COS
		
		
		
		

– www.student.us.edu.pl;
e-mail: dlastudenta@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
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Doświadczenia zdobyte w trakcie realizacji części studiów lub praktyki za granicą mogą
zadecydować o sukcesie zawodowym i całej przyszłości. To szansa, z której można i należy skorzystać

Erasmus+ otwiera świat
Uniwersytet Śląski oferuje liczne możliwości wyjazdów na
uczelnie na całym świecie, przede wszystkim na uczelnie
europejskie – na podstawie dwustronnych umów o współpracy oraz dzięki międzynarodowym, badawczym i edukacyjnym programom wymiany akademickiej. Każdego
roku ponad 2500 studentów i pracowników naukowych
Uniwersytetu Śląskiego wyjeżdża do 75 krajów świata.

Jeżeli nawet nie uda Ci się skorzystać z oferty programu Erasmus+ i wyjechać na studia lub praktykę, program i tak zapewni Ci żywy i bezpośredni kontakt ze
światem. Prawdopodobnie spotkasz studentów, którzy
jako uczestnicy Erasmusa podejmą studia na Uniwersytecie Śląskim. W jego ramach jest również realizowana
wymiana pracowników uczelni, prawie na pewno więc
będziesz mieć szansę uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez przyjeżdżających na Uniwersytet Śląski
pracowników zagranicznych uczelni partnerskich.

O programie

Program edukacyjny Unii Europejskiej Erasmus+, w ramach którego studenci mogą odbywać część studiów,
a także praktyk zawodowych na różnych zagranicznych
uczelniach i w przedsiębiorstwach, jest szansą na zdobycie doświadczenia, szkolenie języka, a jednocześnie
umożliwia poznanie innych kultur i zawarcie nowych,
cennych znajomości. Uniwersytet Śląski dzięki ponad
700 umowom zawartym z partnerami w różnych krajach świata oferuje wiele możliwości umiędzynarodowienia studiów. W ramach programu Erasmus+ na studia i praktyki wyjeżdża rocznie
ponad 300 studentów UŚ. Stoją przed nimi
otworem uczelnie we wszystkich krajach
członkowskich UE, a także w Islandii,
Liechtensteinie, Norwegii (państwach Europejskiego Obszaru
Gospodarczego) oraz Macedonii, Turcji i wielu innych
krajach świata. Program
skierowany jest do
PORTUGALIA
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20
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Erasmus Student Network
Wszelkie obawy przed wyjazdem w nieznane pozwala
rozwiać Erasmus Student Network (ESN) – ogólnoeuropejska organizacja studencka zajmująca się wspieraniem i
promowaniem mobilności w ramach międzynarodowych
programów wymiany studenckiej oraz opieką nad studentami przebywającymi za granicą. Od 2015 roku również
na Uniwersytecie Śląskim działa sekcja Erasmus Student
Network (ESN). Na przykładzie jej działalności można zapoznać się z systemem opieki, organizacji wolnego czasu,
jak również szerokim wachlarzem dodatkowych zajęć
oferowanych studentom podczas trwania wymiany. Katowicki Erasmus Student Network zapewnia znalezienie
opiekuna ułatwiającego obcokrajowcom stawianie pierwszych kroków w Polsce, pomaga w poszerzaniu kompetencji językowych i nawiązaniu międzynarodowych przyjaźni. W ramach tygodnia adaptacyjnego (Orientation Week)
organizuje udział w licznych wydarzeniach kulturalnych,
społecznych i rozrywkowych, ułatwiając poznanie kultury, obyczajów i tradycji kraju. Członkowie ESN na Uniwersytecie Śląskim potrafią łączyć naukę z zabawą, wspierają
mobilność, promują tolerancję, starają się działać tak, aby
wszyscy, którzy korzystają z oferty programu Erasmus+,
wynieśli z tego doświadczenia jak najwięcej korzyści oraz
miłych wspomnień.

miesięcznie. W przypadku wyjazdów do państw partnerskich program dofinansowuje także koszty podróży. Stawka tego dofinansowania zależy od odległości (od 180 do
1100 euro). Osoby mające specjalne potrzeby wynikające
ze stanu zdrowia mogą ubiegać się o pełne finansowanie
uzasadnionych kosztów rzeczywistych (kosztów podróży
i pobytu opiekuna, kosztów zatrudnienia asystenta, specjalnych materiałów dydaktycznych, specjalnych kosztów
zakwaterowania, zwiększonych kosztów utrzymania, lekarstw czy zabiegów rehabilitacyjnych), które są rozliczane na podstawie dowodów księgowych.

Erasmus ma 31 lat. 20 lat jest obecny w Polsce
To wiek wskazujący na to, że mamy do czynienia z programem sprawdzonym i dojrzałym. Erasmus w Europie powstał w 1987 roku. Do Polski zawitał w 1998 roku i w 2018
roku świętujemy jego 20-lecie. Przez te lata z programu
skorzystało ponad 4 tysiące studentów Uniwersytetu Śląskiego. Warto przyczynić się do dalszego zwiększenia tej
liczby.

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Zajrzyj na stronę: erasmus.us.edu.pl.

Dofinansowanie

Fot. Roman Łuszczki

Miesięczna wysokość stypendium podczas wyjazdu
na studia waha się od 350 do 650 euro (w zależności od
kraju pobytu). W przypadku praktyk kwota ta wynosi od
450 do 600 euro. Studenci znajdujący się w trudniejszej
sytuacji finansowej (otrzymujący stypendium socjalne)
i planujący wyjazd na studia lub praktykę do kraju programu Erasmus+ (poza krajami partnerskimi) mogą starać
się o dodatkowe dofinansowanie w wysokości 200 euro
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Uniwersytet Śląski dba o rozwój pasji artystycznych swoich studentów oraz pracowników

Zespoły artystyczne
Chór Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia”

Fot. Adam Karski

Koncertują w kraju i na scenach niemal całego świata.
Na prestiżowych międzynarodowych konkursach zdobywają główne nagrody, wyróżnienia, dyplomy – są nie tylko

Studencki Zespół Pieśni i Tańca „Katowice”
Członkowie SZPiT „Katowice” mówią o sobie, że są owocem miłości. Miłości do folkloru. W 2019 roku zespół będzie świętował 50. urodziny. Założyciele roztańczonej or-

Fot. szpiT „Katowice”

wizytówką śląskiej Alma Mater i całego regionu, ale także świadectwem wysokiego poziomu kultury muzycznej
Polski. Chór „Harmonia” z pietyzmem kontynuuje tradycje założonego w 1908 roku Towarzystwa Śpiewaczego
„Harmonia” w Cieszynie; pod egidą
Uniwersytetu Śląskiego występują od
1971 roku. W swoim bogatym repertuarze zespół posiada utwory a cappella kompozytorów wszystkich epok,
z muzyką współczesną włącznie oraz
dzieła oratoryjno-kantatowe. Chór
występował z wieloma orkiestrami,
m.in. z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach, Orkiestrą Narodowego Forum
Muzyki im. Witolda Lutosławskiego
we Wrocławiu, Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Krakowie,
Polską Orkiestrą Muzyki Filmowej,
orkiestrami filharmonicznymi z Katowic, Krakowa, Zabrza i Białegostoku, Orkiestrą Państwowej Opery w Koszycach i Opery Krakowskiej. Zespół
„Harmonia” występował pod batutami światowej sławy
dyrygentów, byli to m.in.: Jose Maria Florencio, Antoni
Wit, Paul McCreesh, Mirosław Jacek Błaszczyk, Sławomir
Chrzanowski, Igor DohoviČ, Heiko Mathias Forster, Michał Dworzyński, Piotr Sułkowski, Maciej Tworek, Marcin
Nałęcz Niesiołowski, Jan Wincenty Hawel. W swoim dorobku fonograficznym zespół ma dziesięć płyt.
W bogatej kolekcji nagród, które zdobyli chórzyści, znajdują się m.in.: Wielka Nagroda Festiwalu Kultury 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, Złota
Wstęga Solczy na Festiwalu Chóralnym w Ejszyszkach na
Litwie, złoty dyplom, a także nagroda za najlepsze wykonanie utworu w języku kaszubskim na Międzynarodowym Konkursie Muzyki Sakralnej w Rumi.
11 listopada 2017 roku śpiewacy „Harmonii” wystąpili podczas
koncertu, którego gwiazdą był
włoski tenor i multiinstrumentalista Andrea Bocelli. Koncert
odbył się w Tauron Arenie w Krakowie, wysłuchało go ponad 20
tys. osób. Chór Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia” jest także organizatorem Międzynarodowego
Festiwalu Muzyki im. Prof. Józefa Świdra. 10 grudnia 2017 roku
podczas koncertu wieńczącego
trzecią edycję z chórem wystąpił
kompozytor Krzesimir Dębski.

ganizacji studenckiej: choreograf Józef Zielina, chórmistrz
Władysław Byszewski oraz wirtuoz akordeonu Stanisław
Wodnicki stworzyli podwaliny zespołu, który wciąż tryska wigorem, zaraża radością płynącą ze śpiewu i tańca.
Strój ludowy stał się ich biletem na podróże do wszystkich
zakątków świata, wszędzie tam, gdzie odbywają się konkursy, przeglądy, festiwale. Wracają z cennymi nagrodami
i pełni niezapomnianych wrażeń, poznają tradycyjną kulturę ludową odwiedzanych krajów oraz współczesną codzienność ich mieszkańców, zawierają nowe znajomości
i przyjaźnie. Koncertowali niemal w całej Europie, a także
w wielu krajach świata, między innymi w: Peru, Argenty-

informacje
nie, Tunezji, Meksyku, Brazylii i Indiach. Naukę śpiewu
i tańca prowadzi wykwalifikowana kadra, a nad organizacją pracy zespołu czuwa od lat kierująca nim Barbara
Uracz.
W 1979 roku Studencki Zespół Pieśni i Tańca „Katowice”
zainicjował Międzynarodowy Studencki Festiwal Folklorystyczny, na który zapraszane są zespoły studenckie z całego świata, każdego roku mieszkańcy miast uniwersyteckich (i nie tylko) wyczekują rozśpiewanych, kolorowych
korowodów. W 2019 roku zespół będzie świętował 50.
urodziny. Członkowie zespołu zapraszają w swoje szeregi
wszystkich, którzy już kochają folklor, a także tych, którzy
dopiero chcą zacząć z nim przygodę.

Cieszyńska Orkiestra Dęta

Fot. Agnieszka Szymala

Bogata tradycja muzykowania na instrumentach dętych
na Śląsku była niegdyś wizytówką regionu. To wspaniałe
dziedzictwo kontynuuje Cieszyńska Orkiestra Dęta, która

Międzywydziałowy Zespół Folkowy „FolkUŚ”
Zespół powstał w 2009 roku, uczestniczą w nim studenci obu cieszyńskich wydziałów Uniwersytetu Śląskiego:
Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji oraz Wydziału Artystycznego. Grupa wprawdzie głównie skupia się na folklorze muzycznym Śląska Cieszyńskiego i Beskidu Żywieckiego, swój repertuar wzbogaca
jednak także m.in. o pieśni bałkańskie (muzyka folkowa, world music, muzyka etniczna etc.). Prezentuje znane i mniej znane utwory
kultury tradycyjnej, lecz wykonuje
je w zupełnie nowych, najczęściej
własnych, ciekawych i urozmaiconych aranżacjach. Zespół łączy
wiele stylów muzycznych, od jazzu
i swingu poprzez reggae do rock
and rolla. Koncertuje w kraju i za
granicą, w kampusach 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 również organizatorem konferencji naukowych
i inicjatorem projektów badawczych, a także szeregu akcji
społecznych.
Spektakularnymi przedsięwzięciami zespołu były m.in.
inscenizacja „FolkUŚ-owej Szopki Noworocznej” oraz
wideoklip „KolędUŚa”. Ten wyjątkowy projekt współtworzyli nauczyciele akademiccy i absolwenci Wydziału Artystycznego: etnolodzy, pedagodzy, muzycy, graficy, projektanci gier i przestrzeni wirtualnej. Członkowie „FolkUŚa”
tryskają pomysłami, przyciągają żywiołowością i umiejętnością stworzenia wspaniałej atmosfery.

Fot. Jan Hrdlicka

w 2017 roku świętowała 30. lecie istnienia. Tworzą ją studenci i pracownicy Instytutu Muzyki Wydziału Artystycznego w Cieszynie. Pomysłodawcy – prof. Józef Świder, ówczesny dyrektor Instytutu Wychowania Muzycznego, i mgr.
inż. Jan Kulig, dyrektor administracyjny Filii Uniwersytetu
Śląskiego – nie zrazili się początkowymi trudnościami i po
zakupieniu niezbędnego instrumentarium powierzyli organizację orkiestry kapelmistrzowi orkiestr górniczych
mgr. Stanisławowi Śmietanie (absolwent Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie
puzonu prof. Feliksa Kwiatkowskiego, późniejszy profesor
UŚ w Katedrze Dyrygowania i Dydaktyki Muzycznej), który szybko zmobilizował muzyków do intensywnych 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 regionie. Muzycy wyruszyli też z koncertami do Austrii
(Graz) i Włoch (Monte Urano). W 1995 roku
w Skoczowie na Kaplicówce artyści koncertowali podczas wizyty papieża Jana Pawła II.
Od 2012 roku orkiestrą kieruje dr Karol Pyka
z Instytutu Muzyki UŚ.
Cieszyński zespół zdobył już wiele nagród
i wyróżnień, m.in. złoty medal z wyróżnieniem (połączone orkiestry: Cieszyńska Or-

kiestra Dęta UŚ i Orkiestra Dęta Państwowej Szkoły Muzycznej z Jastrzębia-Zdroju) w Rastede (Niemcy), 1. miejsce
w konkursie w Ostrawie, 1. nagrodę z wyróżnieniem na 59.
Europejskim Festiwalu Orkiestr Dętych w Neerpelt (Belgia), 1. miejsce w V Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr
Dętych Gminy Krzyżanowice. Na XV Międzynarodowym
Festiwalu Orkiestr Dętych „Złota Trąbka” (2018) zespół
z Cieszyna otrzymał dwa srebrne dyplomy: o Puchar Starosty Bielskiego oraz w konkursie estradowym, dr. Karola
Pykę nagrodzono Dyplomem dla Najlepszego Kapelmistrza przeglądu orkiestr.
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Dzielimy się wiedzą
Śląski Festiwal Nauki Katowice

Fot. Agnieszka Szymala

Największym wydarzeniem popularnonaukowym w regionie jest Śląski Festiwal Nauki, którego celem jest
pokazanie, że nauka może być interesująca, fascynująca i inspirująca. Drugą edycję festiwalu w grudniu 2017
roku odwiedziło ponad 30 tys. gości,
którzy mieli do wyboru strefy reprezentujące poszczególne obszary wiedzy: nauki humanistyczne i społeczne, artystyczne, przyrodnicze, ścisłe,

Tradycyjnie w marcu na
Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ odbywa się
Święto Liczby Pi. Zostało
ono zapoczątkowane w 1988
roku w Instytucie Exploratorium w Stanach Zjednoczonych, stając się jednocześnie okazją do popularyzacji
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 rozwinięcia liczby Pi. 14 marca jest ponadto
dniem urodzin Alberta Einsteina, którego znaczenia

Fot. Tomasz Płosa

Święto Liczby Pi

techniczne i medyczne. Uczestników
przyciągają różnorodność tematyczna i atrakcyjny sposób prezentacji, poczynając od widowiskowych
eksperymentów, przez różnorodne
pokazy i wykłady po występy artystyczne. Pokazy, warsztaty i wykłady
dostosowane są do odpowiednich
grup wiekowych tak, aby każdy mógł
znaleźć coś interesującego dla siebie.
Podczas Śląskiego Festiwalu Nauki
Katowice 2017 dużym zainteresowa-

niem cieszyła się strefa Esport Point
skierowana zarówno do miłośników
e-sportu, jak i gier komputerowych.
Wydarzeniem towarzyszącym festiwalowi był Off Science, czyli Przegląd
Garażowych Wynalazków.
Wśród zaproszonych na festiwal
gości nie zabrakło znanych i lubianych popularyzatorów nauki, pisarzy
oraz osób ze świata kultury i sztuki. W 2017 roku festiwal odwiedzili
m.in.: dr Tomasz Rożek – dziennikarz
naukowy, autor programu
Sonda2, Wiktor Niedzicki –
popularyzator nauki, dziennikarz, prezenter radiowy
i telewizyjny, Filip Springer –
fotograf i reportażysta, Piotr
Baron – dziennikarz radiowej
Trójki.
Ważnym punktem festiwalu było wręczenie Śląskich
Nagród Naukowych. Wyróżnienie to promuje wybitne
dokonania śląskich naukowców, doktorantów i studentów reprezentujących różne dziedziny nauk i rodzaje
twórczości artystycznej.
Kolejna edycja Śląskiego
Festiwalu Nauki w Katowicach odbędzie się w styczniu
2019 roku.

Uniwersytet Śląski dla regionu
dla nauki nie sposób przecenić. Od
starożytności liczba Pi fascynowała
najtęższe umysły, także i współcześnie wciąż inspiruje do naukowych
dociekań. Program katowickiego
święta od wielu lat wypełniają interesujące wykłady popularnonaukowe,

różnorodne warsztaty, a także pokazy i liczne konkursy z nagrodami. Tak
duża dawka wiedzy służy podstawowemu celowi – ma zarazić młodych
ludzi pasją do nauk ścisłych. Każdego
roku pojawia się wiele atrakcji: wykłady popularnonaukowe, ciekawe

eksperymenty fizyczne i chemiczne,
zagadki logiczne i łamigłówki. Festiwal adresowany jest przede wszystkim do uczniów szkół wszystkich poziomów, ma być zachętą do podjęcia
w przyszłości studiów na kierunkach
ścisłych.

warunków, jakie spełniać musi planeta, żeby mogło na niej zaistnieć życie.
Słuchacze mogli dowiedzieć się również, jak ważna jest równowaga energetyczna, która zapewnia możliwość
przetrwania i dostosowania się do
wymagań środowiska, poznali także
strukturę raf koralowych, znaczenie
rzek dla rozwoju miast czy niesamowite adaptacje roślin i zwierząt do
skrajnie suchych środowisk pustynnych. Centrum Wody UŚ przy pomocy
sonaru zaprezentowało, w jaki sposób
można zlokalizować dowolny obiekt

w zbiorniku wodnym, zmierzyć głębokość akwenu i wyznaczyć mapę
dna. Obiektem zainteresowania było
również ciało człowieka, które w 70
proc. stanowi woda. Dzięki specjalnej
aparaturze można było sprawdzić, jak
roztwory wodne naszych ciał przewodzą prąd elektryczny, w jakim celu
powstają prądy i co może nam o ciele
powiedzieć badanie tych roztworów.
Atrakcją festiwalu był przebywający
w terrarium legwan Tyberiusz, gad
należący do gatunku osiągającego mistrzostwo w oszczędzaniu wody.

jącej przy Instytucie Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej, prowadzonej
przez dr hab. Katarzynę Wyrwas,
którą wspiera liczne grono znakomitych językoznawców. Poradnia
udziela wskazówek dotyczących po-

prawności gramatycznej, leksykalno-stylistycznej, ortograficznej, składniowej oraz interpunkcyjnej. Pod
wskazanym adresem można także
szukać odpowiedzi na pytania związane z etymologią interesujących nas
wyrazów oraz ich poprawną wymową. Bogate archiwum (ponad 3300
odpowiedzi na zadane wcześniej pytania) znacznie skraca poszukiwania.
Warto również śledzić profil Poradni
na Facebooku (www.facebook.com/
por.ez.ijp.us).

Noc Biologów

Fot. Zbigniew Kuc

W organizację wydarzenia rokrocznie włączają się
przedstawiciele kilkudziesięciu ośrodków naukowych i botanicznych w Polsce, którzy przeprowadzają
wiele ciekawych pokazów,
spotkań, warsztatów i wykładów. Przygotowywane
są konkursy, quizy i wystawy. Naukowcy, studenci i doktoranci reprezentujący polskie wydziały
przyrodnicze oraz ogrody
botaniczne opowiadają, na
czym polega ich praca i jak
niezwykłe zjawiska można
obserwować, stosując bardzo proste metody. Swoje
laboratoria otwiera również Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego.
Hasło przewodnie siódmej edycji
brzmiało „Woda to życie”. Dla uczestników przygotowano łącznie 3 tys.
godzin wykładów, warsztatów, zajęć laboratoryjnych i pokazów, które
dotyczyły związków życia z wodą.
Podczas Nocy Biologów 2018 można
było wysłuchać wykładów poruszających tematykę m.in. problemów
organizmów zamieszkujących wody
naszej planety w dobie intensywnej
aktywności człowieka czy dotyczącą

Internetowa Poradnia
Językowa
Z wszelkimi wątpliwościami natury językowej można zgłaszać się
do Internetowej Poradni Językowej
(www.poradniajezykowa.pl) działa-
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Media uniwersyteckie
serwis Nauka w Polsce Polskiej Agencji Prasowej. „Przystanek Nauka” jest jednym ze współorganizatorów Śląskiego Festiwalu Nauki.
➙ www.przystaneknauka.us.edu.pl
➙ www.facebook. com/przystaneknauka
Miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego ukazuje się już od
26 lat. Numer „0” trafił do rąk czytelników w lipcu 1992
roku, natomiast numer pierwszy trzy miesiące później
i kosztował… 3000 zł. Obecnie gazeta jest bezpłatna, dostępna jest w rektoracie, na wszystkich wydziałach uczelni i w bibliotekach uniwersyteckich. „Gazeta” towarzyszy
całemu środowisku akademickiemu – naukowcom, pracownikom administracyjnym i studentom: relacjonuje wszystkie najważniejsze wydarzenia z życia uczelni,
przybliża działalność naukową wspólnoty uniwersyteckiej, czyli konferencje, innowacyjne projekty badawcze
i aktywność studenckich kół naukowych, ze szczególną uwagą obserwuje dokonania młodych naukowców,
pamięta również o absolwentach UŚ i opisuje ich losy.
W każdym numerze znaleźć też można felietony, wywiady, fotoreportaże oraz nowości Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego. Poza wydaniem tradycyjnym „Gazeta
Uniwersytecka UŚ” dostępna jest w wersji elektronicznej:
pod adresem www.gazeta.us.edu.pl oraz na platformie
ISSUU. Warto zaglądać także na profil miesięcznika na
portalu Facebook.
➙ 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,
którym redaktorzy portalu poświęcają najwięcej miejsca.
Poza tym czytelnicy „Przystanku Nauka” znajdą na nim
filmy, e-wykłady, blogi naukowe, recenzje książek popularnonaukowych oraz kalendarium wydarzeń naukowych.
Partnerami portalu są instytucje naukowe z całej Polski,
m.in.: Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS w Krakowie, Narodowe Centrum Badań
Jądrowych w Świerku, Planetarium i Obserwatorium im.
Mikołaja Kopernika w Chorzowie, Park Nauki i Rozrywki
w Krasiejowie oraz „Discovery Science” i wydawnictwo
Copernicus Center Press. „Przystanek Nauka” otrzymał
wyróżnienie specjalne w kategorii nauka w internecie
w konkursie Popularyzator Nauki 2015, organizowanym
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz
C–0; M–0; Y–0; K– 52% / #999998

Fot. Agnieszka Szymala
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„Przystanek Nauka” podczas Śląskiego Festiwalu Nauki 2017 na zainscenizowanych przystankach prowadził spotkania z ciekawymi gośćmi
nie tylko ze świata nauki

Centrum Medialne Uniwersytetu Śląskiego (CMUŚ) to
jedna z najmłodszych inicjatyw uniwersyteckich. Powstało na początku 2017 roku jako jednostka skupiająca media
akademickie Uniwersytetu Śląskiego (Radio Egida, Telewizja „UŚ TV” oraz Magazyn „Suplement”) i koordynująca
ich działania. Dzięki współpracy w ramach CMUŚ mediów
różnego typu lepiej i skuteczniej informujemy o wszystkim, co dzieje się na uczelni. Centrum spełnia również
niezwykle ważną funkcję dydaktyczną: właśnie w jego obrębie młodzi adepci trudnej sztuki dziennikarskiej mogą
zdobyć podstawową wiedzę i pierwsze doświadczenia
w pracy w mediach.

C–0; M– 25%; Y– 100%; K–0 / #fdc300

C– 100%; M– 56%; Y–0; K–0 / #0062ae

C–0; M–0; Y–0; K– 100% / #000000

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
przystankiem w karierze kilku znanych dzisiaj dziennikarzy. Rozgłośnia systematycznie rozszerza swój zasięg:
niegdyś słyszana tylko w akademikach w Katowicach-

informacje
-Ligocie, od kilku lat jest także radiem internetowym,
a wiosną 2015 roku rozpoczęła 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 sąsiednich 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 prezenterskie i publicystyczne, serwisy informacyjne, a także
oczywiście programy autorskie, wśród których dominują
audycje muzyczne. Miejsce znajdzie się dla wszystkich,
nawet najbardziej egzotycznych preferencji muzycznych.
W „Egidzie” chętnie witani są pasjonaci realizacji radiowej oraz ci, którzy chcieliby poznać jej tajniki (studenci
mogą pracować na wysokiej klasy sprzęcie emisyjnym),
a także osoby zainteresowane kwestiami promocji i wizerunku.
➙ www.egida.us.edu.pl
➙ www.facebook.com/radio.egida

Kto uważa, że mediami o największej sile oddziaływania są telewizja i internet, na Uniwersytecie Śląskim znajdzie idealne ich połączenie w postaci działającej od 2011
roku UŚ TV. Telewizja Internetowa Uniwersytetu Śląskiego zajmuje się realizacją materiałów informacyjnych
dotyczących życia akademickiego Uniwersytetu Śląskiego. Przeprowadza transmisje internetowe z uroczystości
oraz wydarzeń o charakterze naukowym, przygotowuje
programy cykliczne, materiały promocyjne czy popularnonaukowe, wywiady z ekspertami oraz z interesującymi
postaciami. W UŚ TV można zobaczyć autorskie cykle,
takie jak „Okiem Eksperta”, „#WowToDziała!” oraz „Czy
wiesz, że”. Studenci współpracujący z redakcją UŚ TV uczą
się wszechstronnej pracy dziennikarza jako reportera,
operatora i montażysty.
➙ www.telewizja.us.edu.pl
➙ www.facebook.com/ustvkatowice
➙ www.youtube.com/user/telewizjaus

Osoby, które nie najlepiej czują się z mikrofonem, ale
mają lekkie pióro i chcą zdobyć doświadczenie w pracy
dziennikarza prasowego, powinny zgłosić się do redakcji
magazynu „Suplement”. Od 2003 roku pismo jest stałym
elementem życia studenckiego na Uniwersytecie Śląskim.
Dzięki merytorycznym zmianom wprowadzonym w 2016
roku magazyn zyskał bardziej publicystyczny, a mniej
informacyjny charakter. W parze z interesującymi tre-

ściami idzie atrakcyjna, niespotykana wcześniej w czasopismach tego rodzaju oprawa graficzna. Studenci przygotowujący „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 cyklem wydawniczym periodyku – od tworzenia tekstów, przez projektowanie oprawy graficznej, skład, po przygotowywanie materiałów
do druku. „Suplement” w wersji online dostępny jest pod
adresem www.issuu.com/magazynsuplement.
➙ www.magazynsuplement.us.edu.pl
➙ www.facebook.com/magazynsuplement
➙ www.issuu.com/magazynsuplement

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 Facebook (www.facebook.com/UniwersytetSlaski), ale także do zaglądania na uczelnianego Instagrama
(www.instagram.com/uniwersytetslaski) oraz do śledzenia konta UŚ na Twitterze (twitter.com/usinkatowice).
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 naboru na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie, sposobu rejestracji, potrzebnych
dokumentów i opłat rekrutacyjnych oraz wolnych miejsc,
odpłatności i warunków, jakie trzeba spełnić, aby otrzymać pokój w akademiku.
Warto też śledzić fanpage Biura Karier Uniwersytetu
Śląskiego (www.facebook.com/biurokarier), gdzie publikowane są ogłoszenia dotyczące ciekawych warsztatów
organizowanych dla studentów oraz absolwentów uczelni. Pracownicy Biura informują także o różnych możliwościach znalezienia pracy oraz wzięcia udziału w wartościowych stażach i praktykach.
W sieci warto też odszukać Studencki Serwis Rozwoju
„Więc Jestem!” (www.wiecjestem.us.edu.pl). Tworzą go
zarówno studenci, jak i pracownicy UŚ. Portal towarzyszy
studentowi od momentu wyboru kierunku, poprzez cały
okres studiowania, rozwój kariery, wymiany zagraniczne,
charakterystyczne kryzysy i problemy studenckiego życia, aż po zakończenie studiów i konieczność odnalezienia
się na rynku pracy. Stara się wspierać swoich czytelników,
publikując artykuły analizujące psychologiczne aspekty
zmagania się z problemami i przedstawiając pozytywne
rozwiązania. Struktura portalu podąża za wielowymiarowością i bogactwem życia, ujmując je z ośmiu perspektyw:
czuję, myślę, studiuję, rozwijam się, jestem wśród ludzi,
pracuję, mam problem i tworzę. Niezależnym działem
jest pomoc psychologiczna oferująca m.in. bazę instytucji
niosących pomoc w sytuacjach kryzysu oraz istotne wskazówki dotyczące korzystania ze specjalistycznej pomocy
psychologicznej i psychoterapeutycznej.
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informacje

Na Uniwersytecie Śląskim działa wiele organizacji, stowarzyszeń, kół naukowych

Rozwijanie pasji
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.

Niezależne Zrzeszenie Studentów
To organizacja tworzona przez ludzi
młodych, pełnych pasji, realizujących
swoje pomysły i cele. Zajmują
się oni wszystkim, co dotyczy
studentów, dlatego działalność
NZS jest ogromnie zróżnicowana. Jej podstawowym zadaniem jest integracja środowiska
akademickiego i reprezentowanie jego potrzeb i oczekiwań.
Członkowie organizacji inicjują
wiele imprez kulturalnych, akcji społecznych i charytatywnych, realizują także liczne projekty, jak m.in. Drogowskazy
Kariery, konkurs Studencki Nobel (mający na celu wyłonienie
najlepszego studenta w Polsce),
Wampiriada, czyli akcja honorowego krwiodawstwa, Wielkie
korepetycje z historii – poszerzające świadomość historyczną młodych Polaków, a także bezpłatne, niezwykle pożyteczne szkolenia
z zakresu pierwszej pomocy.
Fot. Grzegorz Adamek
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Europejskie Forum Studentów
AEGEE
To największa interdyscyplinarna organizacja studencka w Europie,
członek Europejskiego Forum Młodzieży współpracujący z UNESCO
i OBWE. Celem 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 otwartość w wyższej
edukacji, pokój i bezpieczeństwo,
aktywne obywatelstwo i wymianę
kulturalną. Jest pionierem dyskusji
tematycznych, zajmując się m.in. zagadnieniami gospodarki europejskiej,

z wybitnymi ludźmi nauki, kultury czy
polityki. W Kole Naukowym Kryminalistyki „Veritas” spotykają się miłośnicy detektywistycznych poszukiwań,
Europejskie Stowarzyszenie
poznają techniki kryminalistyczne,
Studentów Prawa ELSA Poland
zgłębiają tajniki takich dziedzin, jak
Zrzesza studentów prawa i młodych medycyna sądowa, psychologia sądoprawników z 43 krajów europejskich, wa czy proces karny. Pasjonaci biologii
działając w sieci poprzez Grupy Naro- rozwijają swoje zainteresowania w Indowe i Lokalne pod przewodnictwem terdyscyplinarnym Kole Naukowym
Zarządu Międzynarodowego (Inter- Przyrodników „Planeta”, prowadzą banational Board) z siedzibą w Bruk- dania związane ze stresem (abiotyczseli. W Polsce działa w 15 ośrodkach nym i biotycznym), zdobywają wiedzę
z mikrobiologii, eksperymentują z bakteriami i drożdżami, wykorzystując ich walory,
aby znalazły zastosowanie np.
w browarnictwie. Studenckie
Koło Psychoterapii i Treningu
Psychologicznego rozpracowuje zagadnienia z neuropsychologii, psychodietetyki, terapii
akceptacji i zaangażowania
ACT oraz neurofeedback. Doskonalenie zrozumienia, empatii, pomocy drugiemu człowiekowi nurtuje członków Koła
Naukowego „Theatrum”, a języka migowego, muzykoterapii
i Makatonu uczą na warsztaW ramach działalności Interdyscyplinarnego Koła Naukotach, kursach i szkoleniach
wego Przyrodników „Planeta” studenci Wydziału Biologii
i Ochrony Środowiska UŚ realizują projekt „BioWar”
pasjonaci z Koła Naukowego
Pedagogów. Biologia molekuakademickich, jednym z nich jest larna, genetyka i szeroko pojęta bioUniwersytet Śląski. Działalność ELSA technologia pochłania członków Koła
Katowice, zarówno ta o zasięgu uczel- Naukowego Biotechnologów GENEranianym, jak i międzynarodowym, ma tion. Członkowie Międzywydziałoweprzede wszystkim charakter eduka- go Koła Naukowego Kultury i Prawa
cyjno-naukowy. Jej fundamentem jest Chińskiego pasjonują się azjatycką
organizacja konferencji, seminariów kulturą, językiem, przestrzenią biznei praktyk studenckich, koncentruje su oraz prawem, a swoją wiedzą dziesię głównie wokół przedsięwzięć ma- lą się z mieszkańcami regionu. Koło
jących na celu przybliżenie praktycz- Naukowe Arabistów UŚ Al-Asabiya
nej strony zagadnień prawnych.
przygotowało akcję charytatywną na
rzecz głodujących dzieci w Jemenie pn.
Koła naukowe
Studenci dla Jemenu, a Koło Naukowe
Na każdym wydziale funkcjonuje Praw Zwierząt przeprowadziło zbiórkę
wiele kół naukowych, których różno- datków pieniężnych oraz darów rzerodność tematyczna jest odzwiercie- czowych na rzecz bezdomnych czwodleniem zróżnicowanych zaintereso- ronogów. Koło Kultury Języka Polskiewań i pasji studentów. Członkowie kół go działające przy Instytucie Języka
prowadzą badania naukowe, wydają Polskiego im. Ireny Bajerowej UŚ propublikacje, biorą udział w konferen- wadzi liczne warsztaty i gry edukacyjcjach bądź sami je organizują, przy- ne dla szkół, krzewiąc poprawną polgotowują szkolenia, a także spotkania szczyznę wśród młodzieży.
bezpieczeństwa, ekologii, międzynarodowej mobilności pracy, AIDS i prawami człowieka.

sport

Studenci Uniwersytetu Śląskiego mogą trenować w jednej z 49 sekcji zrzeszonych
w Klubie Uczelnianym AZS

Akademickie Mistrzostwa Polski w futsalu kobiet

wyrazem uznania środowiska akademickiego Uniwersytetu Śląskiego dla codziennego wysiłku treningowego oraz
rzadkiej umiejętności łączenia obowiązków sportowych ze
studiowaniem i nauką. Oprócz zawodników tego dnia honorowani są także ich trenerzy, bez których o znakomite
rezultaty byłoby bardzo trudno.
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 roku akademickim 2017/2018 AZS
był gospodarzem rywalizacji w snowboardzie (zawody odbyły się w Wiśle w ośrodku narciarskim Skolnity), trójboju
siłowym i jeździectwie (finały) oraz w koszykówce kobiet
i piłki nożnej mężczyzn (półfinały). Ponadto przy okazji
snowboardowych AMP uczelniany AZS przygotował zawody o Puchar Zarządu Głównego w Banked Slalomie – bardzo
efektownej konkurencji, w której poza szybkością przejazdu liczy się również jego widowiskowość.
Zapraszamy do realizacji sportowych pasji i marzeń na
Uniwersytecie Śląskim! Szczegółowe informacje o wszystkich sekcjach oraz drużynach ligowych KU AZS UŚ dostępne są na stronie: azs.us.edu.pl.

Fot. KU AZS UŚ

Dla wszystkich, którzy chcą kontynuować podjęte już
wcześniej treningi, a także dla tych, którzy poszukują
atrakcyjnych dyscyplin sportowych, Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego (KU AZS) UŚ przygotował
bogatą ofertę. Na ceniących współpracę w grupie czekają
m.in. sekcje: koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, lacrosse’a,
futsalu lub piłki nożnej (z wyjątkiem futbolu we wszystkich
tych dyscyplinach prowadzone są sekcje męskie i żeńskie).
Amatorzy sportów indywidualnych mają możliwość wyboru wśród wielu atrakcyjnych propozycji: mogą uprawiać
lekkoatletykę i biegi przełajowe, pływanie i żeglarstwo,
kolarstwo górskie i ergometr wioślarski, aerobik i aerobik
sportowy, cross workout, trójbój siłowy, mogą także uczestniczyć w zajęciach fitness pod okiem profesjonalnego trenera personalnego. Na wielbicieli tańca czekają sekcje salsy,
tańca towarzyskiego, jazzowego, zumba, a nawet Rueda de
Casino. Zwolennicy mniej wysiłkowych zmagań zapewne
odnajdą się w brydżu sportowym, szachach, tenisie ziemnym i stołowym, w squashu i badmintonie. Bogata jest rów-

Fot. KU AZS UŚ

Sport dla każdego

nież oferta sportów walki (aikido, akrobatyka XMA – tzw.
ekstremalne sztuki walki, boks, judo, karate tradycyjne
i kyokushin, kendo oraz kung-fu), nie brakuje także zimowych atrakcji, takich jak snowboard czy narciarstwo alpejskie.
Interesujące propozycje mają również sekcje samoobrony oraz wspinaczki sportowej (trening w jej ramach oparty
jest głównie na boulderingu, czyli wspinaczkę bez zabezpieczenia). Coraz większą popularność zyskują sporty elektroniczne, na UŚ nie mogło więc zabraknąć sekcji e-sportu.
Nieco inny, bardziej relaksacyjny charakter mają zajęcia
z jogi oraz w sekcji rekreacyjno-rehabilitacyjnej. Wsparcie
dla uczelnianych drużyn, na wzór amerykański, zapewniają członkinie sekcji cheerleadingu.
Każdego roku reprezentanci KU AZS UŚ zdobywają
w wielu dyscyplinach kilkadziesiąt medali podczas Akademickich Mistrzostw Polski (AMP). Raz do roku wszyscy medaliści spotykają się na uroczystej Gali Mistrzów, która jest

Fot. KU AZS UŚ

Zawody o Puchar Zarządu Głównego AZS w Banked Slalomie w Wiśle

Organizatorzy AMP w trójboju siłowym
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