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Akademia 
Dyplomacji

Zajęcia Akademii Dyplomacji są adresowane 

do osób chcących pogłębić wiedzę na temat 

współczesnego świata i stosunków międzynaro-

dowych w wymiarze regionalnym, europejskim 

i światowym. Program Akademii Dyplomacji 

obejmuje protokół dyplomatyczny z elementami 

etykiety, wykłady specjalizacyjne z wybranych 

problemów współczesnego świata, warsztaty 

z zakresu sztuki komunikowania i kompetencji 

miękkich oraz zajęcia językowe. Ponadto do 

absolwentów tego programu, zainteresowanych 

poszerzaniem swojej wiedzy, kierowany jest 

dwusemestralny kurs Post-Akademii Dyplomacji. 

Z kolei uczniom szkół średnich proponujemy 

Akademię Dyplomacji Młodzieży, czyli program 

szkoleń z zakresu etykiety, zasad savoir-vivre oraz 

komunikacji społecznej. Wykładowcami Akademii 

Dyplomacji są pracownicy Uniwersytetu Śląskie-

go, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu 

Warszawskiego, a także Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów, Sejmu RP, Konsulatu Honorowego 

Republiki Francuskiej w Katowicach oraz biur 

poselskich.

Słuchacze uczestniczą w wizycie 

studyjnej w Ambasadzie Republiki Francuskiej 

w Polsce, Sejmie RP oraz Kancelarii Prezesa 

Rady Ministrów.

akademiadyplomacji.us.edu.pl



Centrum 
Dydaktyki
Akademickiej

centrumdydaktyki.us.edu.pl

Centrum Dydaktyki Akademickiej jest jednostką 

wspierającą pracowników uniwersytetu 

w rozwoju dydaktycznym.

Działalność Centrum Dydaktyki Akademickiej

obejmuje szkolenia i konsultacje m.in. z zakresu 

metodyki, narzędzi cyfrowych, projektowania 

zajęć dopasowanych do potrzeb grupy, psychologii 

uczenia się i nauczania oraz komunikacji z grupą. 

W zakresie dydaktyki szkoły wyższej Centrum 

współpracuje ze Szkołą Doktorską Uniwersytetu 

Śląskiego. 

Przede wszystkim umożliwia wymianę 

doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy 

nauczycielami akademickimi.



Centrum 
Studiów 
Podyplomowych

studiapodyplomowe.us.edu.pl

Studia podyplomowe na Uniwersytecie 

Śląskim dają możliwość zdobycia na renomowa-

nej uczelni dodatkowych kwalifikacji 

i umiejętności niezbędnych na rynku pracy. 

Oferujemy zajęcia dydaktyczne pozwalające na 

pogłębienie wiedzy w wybranej dziedzinie,

a nowoczesne programy i metody nauczania 

odpowiadają oczekiwaniom kandydatów, którym 

zależy na poszerzeniu wiedzy, doskonaleniu 

umiejętności czy rozwijaniu zainteresowań. 

Studia podyplomowe na Uniwersytecie Śląskim 

są miejscem wymiany doświadczeń między 

praktykami z różnych obszarów zawodowych 

oraz okazją do uczenia się od najlepszych dydak-

tyków. Gwarantują zdobycie nowych kwalifikacji 

i rozwinięcie potencjału, co stanowi atut 

na współczesnym rynku pracy.

    



Centrum 
Dydaktyki 
Szkolnej

Centrum Dydaktyki Szkolnej to jednostka 

poświęcona rozwojowi pracowników oświaty             

i kształceniu przyszłych nauczycieli. Współtworzą    

ją Uniwersytet Śląski dla Nauczycieli oraz        

Blok Kształcenia Nauczycielskiego. 

Szkolenia prowadzone przez Uniwersytet Śląski dla 

Nauczycieli mają na celu wsparcie merytoryczne      

i metodyczne, doskonalenie zawodowe, rozwój 

osobisty dydaktyków i pedagogów. 

UŚ  dla Nauczycieli oferuje warsztaty w formie 

kameralnej, szkolenia rad pedagogicznych oraz 

duże konferencje edukacyjne. 

Blok Kształcenia Nauczycielskiego to propozycja 

skierowana do studentów Uniwersytetu Śląskiego, 

którzy są zainteresowani uzyskaniem uprawnień do 

wykonywania zawodu nauczyciela. Program BKN 

jest realizowany zgodnie z obowiązującymi standar-

dami kształcenia nauczycielskiego i odbywa się       

w kilku wariantach, dostosowanych do poziomu 

studiów i posiadanych kompetencji.

centrumdydaktyki.us.edu.pl

nauczyciel.us.edu.pl, bkn.us.edu.pl



Executive 
Master 
of Business 
Administration

Executive Master of Business Administration 

to program prowadzony we współpracy 

z Gdańską Fundacją Kształcenia Menedżerów, 

skierowany do kadry zarządzającej na najwyż-

szych stanowiskach menedżerskich. Celem 

studiów jest dostarczenie słuchaczom najnowszej 

wiedzy z dziedziny zarządzania, która jest

podstawą praktycznych umiejętności: analizy 

i rozwiązywania problemów firmy, tworzenia 

strategii rozwojowych, podejmowania decyzji, 

negocjowania, komunikacji i współdziałania 

w różnorodnych warunkach gospodarczych oraz 

społecznych. Ponadto w czasie studiów ma 

miejsce wymiana wiedzy pomiędzy uczestnikami 

posiadającymi doświadczenie biznesowe, co 

pozwala na efektywny networking. Program 

International Executive Master of Business 

Administration łączy kompetencje w zakresie 

zarządzania, finansów oraz umiejętności 

miękkich, które pomagają w zdobyciu, 

uporządkowaniu i pogłębieniu umiejętności 

menedżerskich. Indywidualne sesje coachingowe 

ułatwiają każdemu słuchaczowi integrację wiedzy 

i umiejętności oraz rozwój osobistego potencjału. 

Od 1 stycznia 2017 absolwenci programu MBA 

zwolnieni  są z egzaminu, uprawniającego do 

zasiadania w radach nadzorczych spółek 

z udziałem Skarbu Państwa.

gfkm.pl, mba.us.edu.pl

Nasze programy MBA są walidowane 
przez uznane szkoły biznesowe – 
Porto Business School, Aix-Marseille Graduate 
School of Management oraz Rotterdam 
School of Management.



Kongres 
Oświaty

Kongres Oświaty to wydarzenie integrujące 

środowisko nauczycieli i edukatorów. 

Jest organizowane od 2013 roku przy wsparciu 

zewnętrznych partnerów, takich jak Kuratorium 

Oświaty czy Urząd Miasta Katowice. Kongres 

Oświaty jest skierowany do dyrektorów,

nauczycieli, rodziców, uczniów i wszystkich tych, 

którzy chcą wdrażać nowe rozwiązania edukacyj-

ne. Jest on nie tylko okazją do wzbogacenia 

wiedzy na temat nowoczesnych metod kształce-

nia i innowacji w edukacji, ale przede wszystkim 

platformą integrującą środowiska pedagogiczne. 

Współorganizatorem wydarzenia jest Uniwersytet 

Śląski dla Nauczycieli.

kongresoswiaty.us.edu.pl



Uniwersytet 
Śląski 
Młodzieży

Uniwersytet Śląski Młodzieży koncentruje się 

na rozwijaniu zainteresowań i pasji naukowych 

u uczniów w wieku 13-17 lat. 

Organizujemy spotkania warsztatowe z zakresu 

nauk humanistycznych oraz ścisłych. 

Proponujemy spotkania w niewielkich grupach 

o dużej różnorodności tematycznej oraz kursy 

przygotowujące do egzaminu kończącego szkołę 

podstawową. 

usm.us.edu.pl



Uniwersytet 
Trzeciego 
Wieku

Wszyscy, którzy na emeryturze mają więcej 

wolnego czasu i chcą go poświęcić na rozwój

i poszerzanie swojej wiedzy, mogą skorzystać 

z bogatej oferty Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

Zajęcia odbywają się w Katowicach, Sosnowcu 

i Jastrzębiu-Zdroju. Uniwersytet Trzeciego Wieku 

prowadzi wykłady o tematyce ogólnej 

(m.in. humanistyka, ekologia, ekonomia, historia, 

obcych. Bogata oferta zajęć ruchowych obejmuje 

m.in. gimnastykę klasyczną i rehabilitacyjną, 

pilates, tańce europejskie, jogę oraz pływnie

i gimnastykę w wodzie. Działalność Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku nie ogranicza się jedynie 

do regularnych zajęć i wykładów, aktywnie działa 

samorząd, rozmaite grupy i kluby (są to klub 

podróżnika, koło historyczne, grupa miłośników 

słowa). Słuchacze biorą udział w wielu wydarze-

niach kulturalnych, np. koncercie noworocznym, 

wspólnym kolędowaniu, wyjazdach sanatoryjnych, 

turniejach brydża sportowego i spotkaniach 

długoletnich słuchaczy.

utw.us.edu.pl



Uniwersytet Śląski Maturzystów jest 

jednostką przygotowującą do egzaminów 

maturalnych. Dla tych, którzy wolą rozplanować 

naukę i systematycznie powtarzać materiał, 

prowadzone są intensywne powtórki maturalne. 

Z kolei dla tych, którzy wolą szybko i skutecznie 

powtórzyć najważniejsze zagadnienia, powstały 

nocne powtórki maturalne odbywające się 

w ostatnim tygodniu kwietnia. W ofercie znaj-

dują się zajęcia z niemal wszystkich przedmio-

tów maturalnych na poziomie podstawowym 

(przedmioty obowiązkowe) i rozszerzonym 

(przedmioty dodatkowe). 

Zajęcia łączą ćwiczenia warsztatowe, mapy 

myśli, multimedia oraz pracę projektową. 

Pomoc w rozwiązywaniu arkuszy maturalnych 

oferują prawdziwi pasjonaci: wykładowcy 

Uniwersytetu Śląskiego oraz najlepsi nauczycie-

le z naszego regionu, doświadczeni dydaktycy

i naukowcy.
Uniwersytet
Śląski 
Maturzystów

maturzysta.us.edu.pl

Nasi absolwenci świetnie radzą sobie 

na egzaminach maturalnych i dostają 

się na wymarzone kierunki na uczelniach 

w Polsce i za granicą!
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Otwarte
kursy

Otwarte Kursy to popołudniowe zajęcia 

kierowane do osób od 18. roku życia, aktywnych 

studentów oraz wszystkich, którzy chcą zdobyć, 

uzupełnić lub poszerzyć wiedzę.

 

Różnorodna oferta obejmuje kursy akademickie, 

zajęcia rozwijające pasje, kształcenie 

praktyczne i zdobywanie nowych kompetencji. 

Niewielkie grupy, szybka ścieżka i kontakt 

z trenerem ułatwiają rozwój i zwiększają dynami-

kę uczenia się. 

Zajęcia odbywają się w trzymiesięcznych cyklach

i cechują się dużą różnorodnością tematyczną. 

Oferujemy również zamknięte szkolenia dla firm, 

instytucji i organizacji.

uniwersytetotwarty.us.edu.pl



Unibot

Unibot (uniwersytet+robotyka) to zajęcia 

dla dzieci z zakresu robotyki i programowania. 

Oferta jest kierowana do dzieci od 7. roku życia 

i do nauczycieli. Obejmuje zajęcia prowadzone 

na uniwersytecie oraz w szkołach. Podczas 

warsztatów uczestnicy drukują w 3D, kodują 

z LEGO oraz próbują swoich sił w turniejach 

robotów pod okiem matematyków, programistów

i projektantów. Szkoły mogą skorzystać z propo-

zycji warsztatów dotyczących biomimetyzmu, 

programowania i druku 3D. 

Szkolenia dla nauczycieli, prowadzone we współ-

pracy z Uniwersytetem Śląskim dla Nauczycieli, 

obejmują programowania w Phytonie

i JavaScript oraz programowanie z LEGO. 

Poza działalnością edukacyjną zespół bierze także 

udział w turniejach łazików marsjańskich, 

pracach badawczych i targach edukacyjnych.

            

Unibot był koordynatorem Strefy Kosmicznej 

na III Śląskim Festiwalu Nauki w 2019 roku, 

a także brał udział w PAMELA MISSION, 

wysyłając sondę badawczą w stratosferę.

unibot.us.edu.pl
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Uniwersyteckie 
Miasteczko 
Naukowe

Co roku we wrześniu Uniwersytet Otwarty 

organizuje wydarzenie dla uczniów i nauczycieli 

szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

– jest to Uniwersyteckie Miasteczko Naukowe.

Przygotowujemy wówczas kilka przystanków 

naukowych, oferujących co roku inne interaktyw-

ne wykłady z wybranej dziedziny wiedzy. 

Są to: „Osobliwości Świata Fizyki”, „Biorobotyka”, 

„Spotkania z nauką” oraz „Niesamowita historia 

ludzkości”. Każdy przystanek oferuje wykłady 

prowadzone przez popularyzatorów nauki 

z Uniwersytetu Śląskiego oraz pracowników 

innych placówek naukowo-badawczych ze Śląska. 

uniwersytetotwarty.us.edu.pl

W wykładach Uniwersyteckiego Miasteczka 

Naukowego co roku bierze udział 

ok. 17 tysięcy uczniów!



Uniwersytet 
Śląski Dzieci

Uniwersytet Śląski Dzieci pozwala zaspokajać 

w przestrzeni akademickiej naturalną u najmłod-

szych ciekawość świata. Studenci UŚ Dzieci biorą 

udział w warsztatach, seminariach, laboratoriach 

i wykładach, dołączając do grup Poszukiwaczy 

(5-6 lat), Odkrywców (7-9 lat), Młodych Naukow-

ców (10-12 lat) i Ekspertów (13-15 lat). 

Zajęcia i warsztaty prowadzą naukowcy, pasjonaci 

i popularyzatorzy nauki nie tylko z Uniwersytetu 

Śląskiego, ale także m.in. z Planetarium Śląskiego, 

Centrum Nauki Kopernik i Europejskiej Organiza-

cji Badań Jądrowych CERN. 

UŚ Dzieci rozwija także talenty artystyczne 

w ramach Studenckiego Chóru Gioia, Małej 

Akademii Teatru i Tańca Flooreski, Laboratorium 

Ekspresji Dziecięcej LED, grupy filmowej Kocham 

Kino! grupy astronomicznej Niebo w Praktyce 

i grupy modelarstwa lotniczego Eskadra UŚD.

dzieci.us.edu.pl

UŚ Dzieci jest członkiem założycielem 

Stowarzyszenia EUCU.NET i współpracuje 

z wieloma uniwersytetami i instytucjami 

w Europie i na świecie, a studenci UŚD 

nawiązują kontakty z kolegami z innych 

krajów i biorą udział w konferencjach, 

projektach i konkursach międzynarodowych.






