


Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji UŚ w Cieszynie ma charakter 

interdyscyplinarny, skupiając przedstawicieli nauk społecznych i 

humanistycznych oraz środowisk artystycznych – muzycznych i 

plastycznych. 

Zainteresowania badawcze i działalność artystyczna przekłada się 

na prowadzoną na Wydziale dydaktykę, co oznacza że studenci 

poznają nie tylko wiedzę teoretyczną danych dyscyplin, ale 

również i ich praktyczny wymiar.

Szeroko zakrojona współpraca z otoczeniem pozwala na 

budowanie kapitału społecznego w regionie.



Infrastruktura Wydziału tworzy kampus wpisujący się 

w ideę miasteczka akademickiego. 

Ściśle przylegające do siebie budynki dydaktyczne, 

akademiki (przystosowane do osób niepełnosprawnych), 

obiekty sportowe (basen, hala, siłownie, boiska), aula, 

galeria sztuki, biblioteka, czytelnia, stołówka, centrum 

konferencyjne oraz klub studencki — to sieć naczyń 

połączonych, które tworzą miejsce integracji i współpracy.



Ulokowanie ośrodka w jednym z najciekawszych kulturowo 

regionów Polski i Europy, zakorzenienie w lokalnych 

tradycjach pedagogicznych, etnograficznych i artystycznych 

oraz dydaktyczny profil wzorowany na europejskich 

standardach – to wartości, które są naszym potencjałem. 

Świetna lokalizacja – centrum niewielkiego, przyjaznego 

studentom zabytkowego miasta, otwartego na działania 

studenckie – inspirują do działania!



Studiowanie w Cieszynie to:

• możliwość rozwoju pod okiem świetnych dydaktyków 

uznanych w kraju i zagranicą,

• duża mobilność dzięki ożywionej współpracy krajowej 

(program MOST) oraz międzynarodowej (programy 

ERASMUS i NAWA),

• aktywność naukowa i studencka w wydarzeniach 

krajowych i międzynarodowych: konferencjach, 

wystawach, koncertach, konkursach artystycznych,

• zróżnicowana oferta dydaktyczna na poziomie studiów 
licencjackich, magisterskich i podyplomowych,

• nowoczesne kierunki kształcenia dostosowane do 
potrzeb rynku pracy.



Kierunki studiów

• EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

• MUZYKA W MULTIMEDIACH

• EDUKACJA ARTYSTYCZNA ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH

• GRAFIKA

• MALARSTWO I PROJEKTY INTERDYSCYPLINARNE

• PROJEKTOWANIE GIER I PRZESTRZENI WIRTUALNYCH



Kierunki studiów

• ANIMACJA SPOŁECZNO-KULTURALNA Z EDUKACJĄ KULTURALNĄ 

• EDUKACJA KULTURALNA 

• ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA



Kierunki studiów

• PEDAGOGIKA

• PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA 

• PEDAGOGIKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ARTETERAPIĄ

• PEDAGOGIKA SPECJALNA



• możliwość pracy w instytucjach kulturalno-oświatowych, instytucjach kultury, 
galeriach, muzeach, mediach, 

• możliwość pracy w samorządach lokalnych, organizacjach pozarządowych,

• możliwość pracy w żłobkach, przedszkolach, klasach I-III szkoły podstawowej, 

• możliwość pracy w placówkach kształcenia specjalnego, integracyjnego, 
poradniach psychologiczno-pedagogicznych, instytucjach opieki dziennej i całkowitej 
(DPS, WTZ),

• możliwość pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, 
zakładach poprawczych i karnych, 

• możliwość pracy jako asystent rodziny, koordynator pieczy zastępczej,

• możliwość pracy jako specjalista ds. rewitalizacji społecznej, imigrantów, 
edukator z zakresu dziedzictwa i ekologii kulturowej, 

Perspektywy zawodowe



Perspektywy zawodowe

• możliwość pracy jako ekspert ds. prowadzenia badań jakościowych 
w sektorze kreatywnym, zwłaszcza w branży gier wideo, jako pracownik agencji badań 
rynku, analityk potrzeb konsumenckich,

• możliwość pracy jako projektant gier i przestrzeni wirtualnej,  

• możliwość pracy jako specjalista w obszarze kompozycji i aranżacji, metod cyfrowej 
rejestracji dźwięku, przetwarzania cyfrowego, dźwięku przestrzennego, 

• możliwość pracy jako specjalista postprodukcji dźwięku w rzeczywistości wirtualnej, 
m.in. w grach oraz programach edukacyjnych, 

• studia przygotowują do samodzielnej działalności twórczej lub projektowej 
w zakresie sztuki, muzyki, dizajnu czy działań społeczno-kulturalnych.



Możliwości praktyk
Integralną częścią programu kształcenia 
są praktyki zawodowe, których celem 
jest uzyskanie praktycznych umiejętności 
zawodowych już w trakcie studiów.

W zależności od kierunku praktyki 
odbywają się w:

• placówkach oświatowych,

• placówkach kształcenia specjalnego,

• instytucjach kultury,

• organizacjach pozarządowych,

• agencjach reklamowych,

• mediach,

• studiach nagrań,

• firmach z rynku gier i rozrywki interaktywnej.  



Nasi absolwenci

Anna Cieplak Bartosz Gajda Klaudia Roksela



Aktywność studencka

• Koło Animatorów, Koło  Naukowe Etnologów, Koło Naukowe Pedagogów, Koło Naukowe Pomocy Społecznej, 
Koło Kurant, Koło Naukowe Witrażu i Szkła Artystycznego „LUX”, Koło 4MA, Koło Ton, Studenckie Koło 
Naukowe Zintegrowanej Edukacji Wczesnoszkolnej, Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej. 



Tylko w Cieszynie 

• Chór „Harmonia”

• Zespół Folkowy „Folkuś”

• „Niemy” Chór

Nasi studenci organizują lub współpracują jako 
wolontariusze najważniejsze wydarzenia kulturalne 
w Cieszynie:

CzAs Kina / Kino Na Granicy / Teatr na granicy / Noc Muzeów
/ ART+ — przegląd twórczości / Letnia Akademia Gier /  

Cieszynalia / Akademickie Mistrzostwa Polski w siatkówce 
i koszykówce, i piłce halowej



Dział Kształcenia

ul. Bankowa 12, pok. 10, 40-007 Katowice

czynne: poniedziałek–piątek | godz. 7.30–15.30

tel.: +48 32 359 18 10, +48 32 359 18 80, 

+48 32 359 17 70, +48 32 359 16 22

tel. kom.: +48 667 771 009

e-mail: rekrutacja@us.edu.pl



Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 854 63 40

e-mail: tadeusz.stoszek@us.edu.pl
www.us.edu.pl/wydzial/wsne


