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Wstęp

Szanowni Państwo,

przedstawiamy pierwszą edycję przewodnika komunikacyjnego Uniwersytetu Śląskiego. Porad-
nik powstał jako odpowiedź na pytania zadawane podczas spotkań przedstawicieli wydziałów 
UŚ z pracownikami Centrum Komunikacji Medialnej i Centrum Promocji. Staraliśmy się wsłuchać 
w Państwa potrzeby. Poszukiwaliśmy odpowiedzi, staraliśmy się przygotować dla Państwa narzę-
dzia, które usprawnią naszą komunikację. 

W trakcie przygotowywania instrukcji okazało się, że zadanie jakie sobie postawiliśmy jest ogrom-
ne. W efekcie ilość przygotowanych przez nas treści również jest duża. Mamy nadzieję, że nie znie-
chęci to Państwa, szczególnie że staraliśmy się w taki sposób podzielić materiał, aby był przejrzysty 
– każdy z rozdziałów poprzedzony jest informacją o tym, co można w nim znaleźć. Najważniejsze 
treści przedstawiliśmy w formie infografik, wybrane informacje są zawarte w tabelach (np. bardzo 
ważna tabela o zasadach przepływu komunikatów i informacji pomiędzy wydziałami a mediami 
ogólnouczelnianymi) lub w postaci innych przejrzystych form. 

Dla kogo jest nasz poradnik? Najprościej byłoby powiedzieć, że dla każdego, kto czuje potrzebę 
komunikowania o działalności prowadzonej na Uniwersytecie Śląskim. Podejmując jednak próbę 
bardziej szczegółowego wskazania grup docelowych, uznaliśmy że szczególnie skorzystają z niego:

• prodziekani zajmujący się komunikacją i promocją wydziałów,
• osoby odpowiedzialne na wydziałach za prowadzenie komunikacji z wykorzystaniem stron 

internetowych i mediów społecznościowych,
• osoby zainteresowane promowaniem swojej działalności naukowej, badawczej, dydaktycznej, 

innej związanej z UŚ,
• organizatorzy wydarzeń,
• pracownicy, studenci i doktoranci UŚ zainteresowani kontaktem z jednostkami administracji 

odpowiedzialnymi za komunikację i promocję.

Szczególną uwagę poświęciliśmy kwestiom związanym z budową stron internetowych (część I) – 
zdajemy sobie sprawę z tego, że serwis internetowy UŚ po zmianach wywołuje wiele wątpliwości. 
W pierwszej kolejności chcemy Państwu zaproponować działania w zakresie uspójnienia wyko-
rzystania funkcjonalności na stronie oraz wspólnej analizy budowy menu stron wydziałowych 
i instytutowych. Osobny rozdział podręcznika poświęcamy naszym propozycjom dotyczącym przy-
gotowania treści w języku polskim, które docelowo mają być tłumaczone na język angielski i będą 
stanowić podstawę anglojęzycznych wersji stron wydziałowych i instytutowych. 

W poradniku znajdą Państwo także informacje, rady, dobre praktyki i wskazówki dotyczące pro-
wadzenia działalności w mediach społecznościowych (część II). Poruszyliśmy także trudny temat 
indywidualnego wykorzystania mediów społecznościowych, zwłaszcza w okresach występowania 
kryzysów społeczno-politycznych. 
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Dla osób, które zainteresowane są tworzeniem multimediów oraz organizacją wydarzeń online 
przeznaczona jest część III. Opis zasad związanych z komunikacją wizualną, przygotowany przez 
Centrum Promocji znajdziecie Państwo w części IV. Niezwykle istotne są również treści dotyczące 
dostępności cyfrowej i zgodności z normą WCAG 2.1, które znajdują się w części V. Ostatnia część 
podręcznika zawiera rady dotyczące zasad komunikacji prowadzonej w uczelni, a także procedury 
i rady zw. z popularyzacją nauki i współpracą z wybranymi mediami akademickimi.

Uzupełnieniem poradnika są również oczekiwane przez Państwa załączniki, które dostępne są 
w poszczególnych rozdziałach, a także zbiorczo na końcu tekstu. Zachęcamy między innymi do 
zapoznania się ze schematem przepływu informacji pomiędzy instytutami i wydziałami a publika-
torami ogólnouczelnianymi, z przykładowym planem komunikacyjnym, czy ze spisem działań (wraz 
z listą kontaktową), które można realizować wspólnie z działami administracji ogólnouczelnianej.

Zdajemy sobie sprawę, że nasz poradnik nie jest formułą skończoną. Wiemy, że będą Państwo mieli 
liczne uwagi do przygotowanych przez nas treści – zachęcamy do tego aby potraktować poradnik, 
jako narzędzie, które będziemy wspólnie rozwijać. Jesteśmy otwarci na propozycje zmian oraz na 
wszelkie korekty procedur. W przypadku niektórych zagadnień wskazujemy, że nadal poszukujemy 
odpowiednich rozwiązań i możliwych do zastosowania procedur. Zakładamy, że zostaną one opisa-
ne w kolejnej edycji podręcznika. 

W sprawie zmian, uwag, potencjalnych usprawnień podręcznika zapraszamy do kontaktu pod adre-
sami: wiadomosci@us.edu.pl oraz monika.jodlowska@us.edu.pl i radoslaw.aksamit@us.edu.pl. 

Za pomoc w przygotowaniu poradnika serdecznie dziękujemy przedstawicielom wydziałów Uni-
wersytetu Śląskiego – bez Państwa pytań i uwag przygotowanie tej treści byłoby niemożliwe. 
Podziękowania za wsparcie kierujemy także do Inspektora Ochrony Danych Osobowych UŚ, pra-
cowników Działu Organizacyjno-Prawnego UŚ oraz do Zespołu Radców Prawnych UŚ. 

Zespół Centrum Komunikacji Medialnej 
oraz Centrum Promocji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

https://uniwersytetslaski-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/monika_jodlowska_o365_us_edu_pl/Ej0AlnJilEdCgp2GbI-2vxYBa9IdeYOLOWM8hz2maOnK8Q?e=4Gyytl
https://uniwersytetslaski-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/monika_jodlowska_o365_us_edu_pl/Ej0AlnJilEdCgp2GbI-2vxYBa9IdeYOLOWM8hz2maOnK8Q?e=4Gyytl
https://uniwersytetslaski-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/monika_jodlowska_o365_us_edu_pl/Es-BlFrVtntCngeE_0yZObEBaikHRbCaiLvLwAdQ0tg9YA?e=L2NR13


</>

{  }

I

Strony WWW



8

Zasady komunikowania treści pomiędzy 
serwisem głównym a serwisami wydziałowymi 
i instytutowymi. Przepływ treści pomiędzy 
instytutami, wydziałami a publikatorami 
centralnymi

Wsłuchując się w Państwa uwagi, doszliśmy do wniosku, że konieczne jest ustalenie zasad przepły-
wu informacji pomiędzy wydziałami a działami administracji ogólnouczelnianej, które zajmują się 
przygotowywaniem treści na potrzeby stron internetowych, a także do mediów społecznościowych. 
Sugerowane przez nas rozwiązanie opiera się o skatalogowanie treści oraz ustalenie: kto tworzy 
treść oraz w jakim kierunku ją przekazuje.

zasadach przepływu informacji (gdzie publikowane są różne rodzaje informacji, jaki 
jest podział informacji pomiędzy stronami wydziałowymi, a instytutowymi, itp.),

komunikowaniu, które pozwala na planowanie oraz o komunikowaniu ad hoc,

różnicach w informowaniu z wykorzystaniem serwisów ogólnouczelnianych i serwi-
sów wydziałowych oraz instytutowych.

W tym rozdziale piszemy o:

W ramach realizacji komunikacji proponujemy rozwiązanie polegające na wyróżnieniu dwóch dróg 
komunikacji o istotnych wydarzeniach, informacjach, akcjach i wszystkim, o czym chcemy wspólnie 
komunikować. Część informacji powstaje przy udziale wydziałów i instytutów, a w przypadku nie-
których z nich będziemy chcieli wykorzystywać informacje w ramach głównych serwisów komuni-
kacyjnych uczelni. 

Przez serwisy główne rozumiemy:
• stronę główną UŚ wraz z podserwisami (pracownik, student, doktorant, kandydat, absolwent),
• media społecznościowe ogólnouczelniane (m.in. FB, Twitter, Instagram, LinkedIn),
• newsletter ogólnouczelniany,
• newsletter studencki.

Zasady komunikacji wewnętrznej (przepływ informacji)1.1.

1

Serwisy główne

Serwisy wydziałowe

Serwisy instytutowe
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O tym, czy dana informacja trafi do obiegu w ramach serwisów głównych, decyduje:
• związek informacji z całą społecznością akademicką,
• wpływ informacji na zwiększenie widzialności (w tym widzialności międzynarodowej) uczelni,
• prestiżowość wydarzenia/akcji/działania,
• wpływ informacji na realizację działań w ramach III misji uczelni,
• czas poprzedzający wydarzenie – w przypadku wydarzeń zgłoszonych zbyt późno, na przykład 

2–3 dni przed wydarzeniem, szansa na publikację maleje. Zdecydowanie większą szansę na 
publikację mają informacje, które związane są z realizowanym w porozumieniu z Centrum 
Komunikacji Medialnej i Centrum Promocji planem komunikacyjnym (o planach komunikacyj-
nych piszemy w rozdziale 6.1. części VI podręcznika),

• kolejka pozostałych informacji, o których w danym momencie informuje uczelnia.

Proponowane przez nas zasady przekazywania treści pomiędzy stronami instytutowymi, wydziało-
wymi a publikatorami centralnymi w przypadku stron WWW przedstawia tabela:

Poniżej przedstawiamy instrukcję mówiącą o tym, jak odczytywać tabelę z opisem treści:

Informacja „Publikacja ogólnouczelniana” odnosi się do tego czy 
dana treść powinna trafić do serwisów głównych. Możliwe opcje 
to: „tak”, „nie” oraz „jeżeli jest możliwość”. Ta ostatnia opisuje 
sytuację, w której dana treść trafia do serwisów głównych, jeśli 
znajdzie się dla niej miejsce do publikacji (to z kolei zależy od 
liczby informacji w planie komunikacji serwisów głównych).

Informacja „Gdzie?” informuje o tym, gdzie w przypadku publika-
cji ogólnouczelnianych informacja trafia w pierwszej kolejności.

Informacja „Inne?” informuje, do jakich serwisów w ramach 
serwisów głównych dana informacja może (ale nie musi) trafić 
w dalszej kolejności.

Informacje „Publikacja wydziałowa” i „Publikacja instytutowa” 
odnoszą się do tego, czy dana treść powinna trafić do serwisów 
wydziałowego lub instytutowego. Działanie tej kolumny jest 
analogiczne do kolumny „Publikacja ogólnouczelniana”.

ZASADY PRZEKAZYWANIA TREŚCI

Publikacja
ogólnouczelniana

Gdzie?

Inne? Wpisz ręcznie!

Publikacja wydziałowa

Publikacja instytutowa

Które treści 
trafiają do 
serwisów 
głównych?

Zasady komunikowania treści pomiędzy serwisem głównym a serwisami wydziałowymi (...)1

Instrukcja 
przepływu 
treści pomiędzy 
serwisami 

https://uniwersytetslaski-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/monika_jodlowska_o365_us_edu_pl/Ej0AlnJilEdCgp2GbI-2vxYBa9IdeYOLOWM8hz2maOnK8Q?e=4Gyytl
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Informacja „Kolejność” dotyczy tego, jaka jest kolejność wymiany in-
formacji pomiędzy serwisami głównymi a serwisami wydziałowymi 
i instytutowymi. Mamy w tym wypadku następujące możliwości: 

• Najpierw wydział – zakładamy, że źródłem informacji jest wy-
dział; prosimy o zaplanowanie informacji, jej przygotowanie 
i opublikowanie, a następnie przesłanie adresu z informacją 
na adres: wiadomosci@us.edu.pl. W przypadku tej opcji ro-
zumiemy ją tak, że wydział sam decyduje czy dana informacja 
pojawia się na stronie wydziałowej, instytutowej czy na obu 
(dowolna jest także wybrana kolejność)

• Najpierw serwisy główne – zakładamy, że źródłem informacji 
są serwisy główne; prześlemy do Państwa link do opubliko-
wanej informacji z prośbą o opublikowanie na odpowiednich 
stronach (wydziałowych lub instytutowych).

• Obojętne (lub zależy od charakteru wydarzenia) – w tej sytu-
acji zakładamy, że możliwe jest zarówno działanie, o którym 
piszemy w punkcie a), jak i działanie z punktu b); w razie 
wątpliwości co do działania prosimy o kontakt z Centrum 
Komunikacji Medialnej wiadomosci@us.edu.pl.

• Nie dotyczy – ten parametr pojawia się w przypadku infor-
macji, które pojawiają się jedynie na stronach wydziałowych 
i/lub instytutowych i nie trafiają do serwisów głównych; 
autorem treści jest w tym wypadku wydział.

Poniżej przedstawiamy zasady komunikacji dwustronnej na linii A) Wydziały – serwisy główne oraz 
B) Serwisy główne – Wydziały z wykorzystaniem różnych strategii działania. Zakładamy, że część 
działań umożliwia zapewnienie wcześniejszego planowania – dotyczy to przede wszystkim komu-
nikatów związanych z dużymi wydarzeniami czy projektami. Mamy również świadomość, że niektó-
re informacje pojawiają się nagle i wymagają szybkiej reakcji w celu wypromowania. 

Zwracamy również Państwa uwagę na pojawiającą się potrzebę informowania z wykorzystaniem 
Państwa publikatorów o treściach dotyczących wydarzeń, akcji czy projektów ogólnouczelnianych.

A. Komunikacja WYDZIAŁY – SERWISY GŁÓWNE

a. Proponujemy Państwu możliwość budowania planów komunikacyjnych dla wydarzeń/projek-
tów/innych działań w przypadku komunikacji długofalowej. Więcej o przygotowywaniu planów ko-

Kolejność (RELACJA SER-
WISY GŁÓWNE - STRONY 
WYDZIAŁOWE /W TYM 

INSTYTUTOWE/)

Komunikacja o treściach planowanych oraz treściach 
ad hoc

1.2.

Komunikowanie 
dla działań 
długofalowych

Komunikowanie 
o wydarzeniach
ad hoc

a

Zasady komunikowania treści pomiędzy serwisem głównym a serwisami wydziałowymi (...)1
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munikacyjnych mówimy w części VI naszego przewodnika.
W przypadku chęci komunikowania o wydarzeniach/projektach, a także wszelkich innych działaniach 
długofalowych bardzo prosimy o kontakt mailowy pod adresem: wiadomosci@us.edu.pl, radoslaw.
aksamit@us.edu.pl oraz promocja@us.edu.pl. Przedstawiciele Centrum Komunikacji Medialnej oraz 
Centrum Promocji skontaktują się z Państwem w celu umówienia spotkania. Podczas spotkania prze-
dyskutujemy Państwa potrzeby w zakresie:

• planowania działań komunikacyjnych, 
• wykorzystania różnych kanałów komunikacji, 
• wykorzystywania płatnych form reklamy,
• przygotowania oprawy graficznej dla komunikacji. W niektórych przypadkach możemy rów-

nież udzielić wsparcia w zakresie opracowania kompletnej identyfikacji wizualnej, przygoto-
wania strony wydarzenia, realizacji transmisji online. Należy jednak pamiętać, że im więcej 
działań należy podjąć, tym więcej czasu potrzebujemy. Każda sytuacja jest jednak indywidu-
alna dlatego prosimy o kontakt w celu podjęcia ustaleń.

Efektem spotkania będzie opracowanie planu działań wraz z planem komunikacyjnym Państwa ini-
cjatywy, który zostanie włączony w ogólnouczelniany plan komunikacyjny. Pozwoli to na najlepsze 
możliwe wyeksponowanie Państwa wydarzenia/projektu/inicjatywy. Szczególnie istotne w tym wy-
padku jest rozpoczęcie wspólnych działań odpowiednio wcześnie. Optymalny termin rozpoczęcia 
prac nad promocją i komunikacją wydarzenia to co najmniej 4 tygodnie przed jego datą.

b. Budowanie bieżących planów komunikacyjnych 
Zachęcamy Państwa również do stałego przygotowywania własnych planów komunikacyjnych. Taki 
plan składa się z kalendarza, a także wyodrębnionych kolumn, które zawierają różne kanały komuni-
kacyjne (strony WWW, media społecznościowe, inne formy komunikacji). Do poszczególnych kanałów 
wpisujemy planowane tematy komunikacji, planowane treści pisane czy multimedialne.

Zapraszamy do zapoznania się z planem ogólnouczelnianym:

Czemu ma służyć taki plan? Zachęcamy Państwa, jako przedstawicieli wydziałów odpowiedzial-
nych za ich komunikację do przygotowywania planów w celu uporządkowania terminów zwią-
zanych z przepływem informacji. Przygotowanie planów wydziałowych, do których dostęp będą 
miały również działy administracji ogólnouczelnianej odpowiedzialne za komunikację, pozwoli 
nam na lepsze informowanie o sprawach istotnych dla Państwa. Mówiąc w skrócie – będziemy 
dzięki temu lepiej wiedzieli, co się u Państwa dzieje. Jednocześnie narzędzie to będzie mogło 
służyć do komunikacji zwrotnej – jeśli będzie nam zależało na poinformowaniu społeczności 
akademickiej o pewnych kwestiach z użyciem stron wydziałowych i instytutowych, będziemy 
mogli dodać taką informację do Państwa planu komunikacyjnego. 

Praca z użyciem planów to spore wyzwanie, jednak ma to być przede wszystkim pomocne nam na-
rzędzie. Przyzwyczajenie się do niego powinno przynieść nam w najbliższym czasie sporo pozytyw-

PLAN OGÓLNOUCZELNIANY

Budowanie 
długofalowego 
planu komuni-
kacyjnego

b

Zasady komunikowania treści pomiędzy serwisem głównym a serwisami wydziałowymi (...)1

Budowanie 
bieżących planów 
komunikacyjnych 
dla wydziałów 
i jednostek

mailto:radoslaw.aksamit%40us.edu.pl?subject=
mailto:radoslaw.aksamit%40us.edu.pl?subject=
https://uniwersytetslaski-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/monika_jodlowska_o365_us_edu_pl/Es-BlFrVtntCngeE_0yZObEBaikHRbCaiLvLwAdQ0tg9YA?e=L2NR13
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nych efektów. Oczywiście, jeśli nie zdecydujecie się Państwo na prowadzenie własnych planów, to 
indywidualnie będziemy proponowali każdemu wydziałowi inne formy wzajemnej komunikacji.

c. Informowanie ad hoc  
Zdajemy sobie sprawę z tego, że niektóre informacje nie mogą być w pełni zaplanowane. Często 
spotykamy się z sytuacjami, w których konieczne jest poinformowanie o pewnej sytuacji czy wy-
darzeniu, która trafiła do nas w sposób niezapowiedziany. W przypadku sytuacji nagłych prosimy 
o informowanie o nich pod adresem wiadomosci@us.edu.pl. Pracownicy Centrum Komunikacji 
Medialnej zrobią wszystko, aby Państwa informacja została odpowiednio wyeksponowana. Należy 
jednak wziąć pod uwagę czynniki, o których pisaliśmy wyżej, a które decydują, czy dana informacja 
pojawi się w obiegu serwisów głównych. Bardzo często taka informacja przegrywa rywalizację z in-
nymi treściami, zwłaszcza takimi, dla których przygotowano plany komunikacyjne. Zazwyczaj udaje 
się ją zamieścić w wybranych kanałach komunikacyjnych (np. zamiast głównej strony internetowej 
uczelni trafia ona do mediów społecznościowych).

d. Informacje w serwisach wyspecjalizowanych (pracownik, IDB, zdalny.us.edu.pl)
Część z informacji, które do nas Państwo przesyłacie trafia do serwisów wyspecjalizowanych, które 
są częścią serwisu głównego. Nie należy traktować publikacji w tych serwisach, jako mniej warto-
ściowych od serwisu głównego. Publikacja na stronach student, pracownik, doktorant czy absol-
went pozwala na lepsze dopasowanie informacji do grupy docelowej.

B. Komunikacja SERWISY GŁÓWNE – WYDZIAŁY

a. Informacje o akcjach ogólnouczelnianych
Treści dotyczące akcji/wydarzeń/działań ogólnouczelnianych pojawiają się najpierw w ramach serwi-
sów głównych uczelni, a następnie są przesyłane do osób odpowiedzialnych za serwisy wydziałowe 
wraz z prośbą o publikację. Treści te dotyczą najczęściej najważniejszych działań komunikacyjno-or-
ganizacyjnych uniwersytetu, dlatego tak ważne jest sprawne dotarcie do wszystkich grup odbior-
czych. Jest to możliwe dzięki sprawnej publikacji informacji i wskazanych treści w serwisach wydzia-
łowych. Wraz z informacją o treści, która wymaga publikacji, będziemy również przesyłali informacje 
dotyczące terminów utrzymania publikacji (istotne jest to m.in. w przypadku sliderów) oraz wszelkie 
wskazówki istotne z punktu widzenia działań komunikacyjnych. Przykładem treści, o których publi-
kacje prosimy są np.: informacje o szczepieniach, zapowiedzi Sceny Premier Naukowych, informacje 
o programie projakościowym, itp. 

W przypadku gdy pojawią się wątpliwości co do umieszczania treści na stronach wydziału, prosimy 
o kontakt pod adresem wiadomosci@us.edu.pl. Pomożemy Państwu np. w podjęciu decyzji kiedy 
i gdzie na stronie wydziału powinna pojawić się informacja. Możemy również pomóc np. w doborze 
treści publikowanych w sliderze aby uniknąć nadmiaru informacji w tej sekcji strony.

b. Informacje o sytuacjach nagłych i kryzysowych
Szczegóły komunikowania w zakresie sytuacji nagłych i kryzysowych są zawarte w części VI poradnika. 
Zakładamy jednak, że w przypadku komunikowania się uczelni w takich sytuacjach, konieczne jest utrzy-
mywanie spójnego przekazu. Będziemy Państwa informować o przygotowywanych do publikacji komuni-
katach i przekazach, które powinny zostać umieszczone na stronach i w mediach społecznościowych. 

Informowanie 
o wydarzeniach 
i działaniach 
ad hoc

Zasady komunikowania treści pomiędzy serwisem głównym a serwisami wydziałowymi (...)
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b
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wydziałom
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Zwróciliście Państwo uwagę, że obecny podział treści pomiędzy strony wydziałowe i instytutowe 
jest niejasny. Proponujemy zatem podział, który wynika między innymi z przedstawionej wyżej tabeli 
opisującej przepływ treści pomiędzy stronami instytutowymi i wydziałowymi. Jednocześnie należy 
pamiętać o kilku podstawowych zasadach dotyczących serwisów wydziałowych i instytutowych:

serwisy wydziałowe mają służyć przede wszystkim informowaniu 
o najważniejszych sprawach dotyczących wydziału, jego funkcjo-
nowaniu, jego społeczności, wydarzeń, sukcesów, itp.

serwisy instytutowe mają służyć przede wszystkim informowa-
niu o najważniejszych sprawach dotyczących instytutów oraz 
ich działalności badawczej.

wybrane treści mogą pojawiać się równolegle na stronach wy-
działowych i instytutowych. Szczegółowa propozycja podziału 
i przepływu treści znajduje się w załączniku. 

zarówno strony wydziałowe, jak i instytutowe mogą również słu-
żyć do wyróżniania wybranych treści z wykorzystaniem dopaso-
wanych do tego celów funkcjonalności.

Jednocześnie w sytuacji, gdyby Państwa zdaniem konieczne było jak najszybsze, niezależne od 
komunikatów w serwisach głównych poinformowanie odbiorców o Państwa stanowisku, bardzo 
prosimy o kontakt bezpośredni z kierownikiem Centrum Komunikacji Medialnej (radoslaw.aksa-
mit@us.edu.pl) lub rzecznikiem prasowym (rzecznik@us.edu.pl) uczelni w celu przedyskutowania 
takiej możliwości.

Podział rodzajów treści pomiędzy serwisy wydziałowe 
i instytutowe

1.3.

Informowanie 
o stanowiskach 
wydziałów 
w sprawach 
kryzysowych

Zasady komunikowania treści pomiędzy serwisem głównym a serwisami wydziałowymi (...)1

Jaka jest rola 
serwisów głów-
nych (ogólno-
uczelnianych), 
serwisów 
wydziałowych
i serwisów 
instytutowych

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vha9jGhpl0XwxCjTPXXa71eQo1Rg5_fFy4U25svpt8w/edit#gid=0
jodlowska
Podświetlony
link do folderu: https://uniwersytetslaski-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/monika_jodlowska_o365_us_edu_pl/Ej0AlnJilEdCgp2GbI-2vxYBa9IdeYOLOWM8hz2maOnK8Q?e=ZkjM9m
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Zasady przekazywania treści do publikacji na 
stronach ogólnouczelnianych

2

Wiemy już, w jaki sposób dzielić treści, analizować ich przeznaczenie oraz kto powinien być odpo-
wiedzialny za przygotowanie treści różnego rodzaju. Teraz pora na ustalenie sposobu przekazywa-
nia komunikatów przeznaczonych do publikacji w serwisach całej uczelni (strony, media społecz-
nościowe, inne formy komunikowania).

sposobach przekazywania informacji do publikacji w serwisach ogólnouczelnianych,

przekazywaniu informacji o działaniach ogólnouczelnianych do publikacji w serwi-
sach wydziałowych i instytutowych.

W tym rozdziale piszemy o:

Głównym adresem do przesyłania treści do publikacji w serwisie głównym www.us.edu.pl jest 
e-mail: wiadomosci@us.edu.pl. Adres ten jest obsługiwany przez pracowników zespołu ds. stron 
internetowych i mediów społecznościowych Centrum Komunikacji Medialnej. Skrzynka mailowa 
jest oparta o system SOS (System Obsługi Spraw), która po przesłaniu wiadomości generuje auto-
matyczną odpowiedź informującą o przyjęciu zgłoszenia. Informacja po przyjęciu przez pracowni-
ków CKM jest przetwarzana. Oto możliwe scenariusze:

Przesyłanie treści z instytutów i wydziałów 
do serwisów ogólnouczelnianych

2.1.

Korzystanie
z adresu e-mail 
wiadomosci@
us.edu.pl w celu 
przekazywania 
treści z Wydziałów

Informacja zostanie opublikowana lub zaplanowana do publikacji w jednym z kanałów 
komunikacyjnych uczelni
(wybrana strona internetowa, wybrany profil w mediach społecznościowych, newsletter, itp.)

a

Informacja zostanie przekazana do jednostki z prośbą o uzupełnienie informacji.b

Informacja zostanie przekazana do jednostki z informacją o przyczynie braku publikacji.c

Informacja zostanie przekazana wewnętrznie do jednego z zespołów funkcjonujących w ra-
mach Centrum Komunikacji Medialnej (CKM) lub Centrum Promocji (CP) – pracownicy tych 
zespołów mogą chcieć uzyskać informację w celu zaplanowania rozszerzonej komunikacji 
(w oparciu o plany komunikacyjne z części VI przewodnika) lub przygotowania dodatkowych 
materiałów (np. filmów, infografik, itp.).

d

https://us.edu.pl/
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Zachęcamy Państwa do przesyłania wszelkich informacji istotnych dla wydziałów, bądź instytutów. 
W przypadku treści, których źródłem (miejscem pierwszej publikacji) są strony wydziałowe lub in-
stytutowe, prosimy o przesłanie linku do wpisu z Państwa serwisu, który zostanie udostępniony na 
stronie głównej lub w dedykowanym serwisie (student/doktorant/kandydat/absolwent/pracownik). 
Możecie Państwo od razu taki wpis przekazać także do odpowiedniego serwisu. Na przykład infor-
macja o sukcesie studentów przesłana na stronę www.us.edu.pl/student powinna trafić na e-mail: 
dlastudenta@us.edu.pl. 

Spis dodatkowych adresów mailowych do przesyłania treści bezpośrednio do serwisów dedykowanych:
• serwis pracownik: dhr@us.edu.pl; 
• serwis student: dlastudenta@us.edu.pl; 
• serwis doktorant: szkola.doktorska@us.edu.pl;
• serwis kandydat: rekrutacja@us.edu.pl;
• serwis absolwent: absolwent@us.edu.pl. 

O odpowiednim przygotowaniu merytorycznym i językowym treści powiemy nieco dalej. Już teraz 
jednak oferujemy swoją pomoc w zakresie odpowiedniego przygotowania treści do publikacji 
z uwzględnieniem:

• grupy docelowej,
• tematyki,
• miejsca publikacji.

Pracownicy Centrum Komunikacji Medialnej UŚ chętnie skonsultują z Państwem przygotowanie treści.

Jeśli chcieliby Państwo opublikować lub przesłać zdjęcia, materiały audio lub wideo w celu pu-
blikacji, konieczne jest dostarczenie zgody autora na ich wykorzystanie przez Uniwersytet Śląski. 
W przypadku materiałów multimedialnych również konieczne jest posiadanie i przechowywanie 
w Państwa dokumentacji zgody autora na wykorzystanie materiału przez Uniwersytet Śląski wraz 
ze zgodami na wykorzystanie wizerunku oraz klauzulą RODO.

Stosowne formularze możecie Państwo pobrać z folderu:

Temat ochrony danych osobowych oraz praw autorskich w kontekście publikacji kanałami uniwer-
syteckimi został szczegółowo opisany w rozdziale 3 części I.

FORMULARZE ZGÓD

Zasady przekazywania treści do publikacji na stronach ogólnouczelnianych2

Jak przesyłać 
treści do serwisów 
dedykowanych?

Zasady RODO oraz 
związane z wyko-
rzystaniem wize-
runku, a publikacja 
treści na stronach 
uczelni

https://us.edu.pl/student/
https://uniwersytetslaski-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/monika_jodlowska_o365_us_edu_pl/EpJa8MsvgmpJv2FQyimg_ScBfYkNbuY7vMobgfE83Gipxw?e=r8Jbod
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Przesyłanie treści z działów administracji ogólnouczel-
nianej do publikacji przez wydziały i/lub instytuty

2.2.

Informacje do publikacji będą Państwu przesyłać bezpośrednio pracownicy Centrum Komunikacji 
Medialnej, którzy wezmą na siebie działania związane z przekazywaniem treści z innych działów 
(dotyczy to oczywiście tylko treści związanych z bezpośrednią działalnością uczelni, a także z działa-
niami promocyjnymi). Przesyłając informacje na wybrany temat, będziemy państwa informować o:

• wymaganym czasie publikacji (data początkowa i ewentualnie data końcowa),
• lokalizacji publikacji (wszystkie dostępne państwu serwisy WWW, media społecznościowe 

i inne lub tylko wybrane miejsca),
• ewentualnej kontynuacji komunikowania na wybrany temat (czy pojawią się kolejne informacje).

Do Państwa dyspozycji pozostaje także dedykowana grupa zamknięta na portalu Facebook (admi-
nistratorami grupy są Aleksandra Kiernas oraz Monika Jodłowska), w której również publikowane 
są bieżące informacje wymagające publikacji. Grupa ta kładzie nacisk przede wszystkim na publi-
kację treści dotyczących mediów społecznościowych, jednak zawiera także treści istotne z perspek-
tywy publikacji na stronach internetowych. Więcej na ten temat w części II poradnika dotyczącej 
mediów społecznościowych.

Zasady przekazywania treści do publikacji na stronach ogólnouczelnianych2

W jaki sposób 
przekazujemy 
informacje do 
Państwa?

Zamknięta grupa 
na Facebooku 
– bezpośrednia 
pomoc związana 
z komunikowa-
niem

https://www.facebook.com/groups/732077393557415/
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Przetwarzanie danych osobowych (klauzula 
RODO) oraz prawa autorskie

3

regulacjach dotyczących przetwarzania danych osobowych (klauzula RODO),

przestrzeganiu przepisów prawa autorskiego w związku z publikowaniem utworów 
(zdjęć, materiałów wideo itp.),

W tym rozdziale piszemy o:

formularzach zgód na publikację wizerunku, wykorzystanie materiału.

opracowanie: Inspektor Ochrony Danych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
kontakt: iod@us.edu.pl
 
Możemy rozróżnić dwa aspekty prawne dotyczące udostępniania utworu (każdego przejawu dzia-
łalności twórczej o indywidualnym charakterze utrwalonej w dowolnej postaci, w tym np. zdjęcia, 
filmu, nagrania multimedialnego itp.).

Jeśli wykonujemy zdjęcie lub przygotowujemy materiał audiowizualny, w tym film, na którym 
widnieje wizerunek osoby lub osób, należy zwrócić uwagę na to, czy spoczywa na nas obowiązek 
pozyskania zgody na publikację wizerunku oraz obowiązek informacyjny – klauzula RODO.

O przetwarzaniu wizerunku na podstawie ewentualnej zgody mówi Art. 81, ust. 1 Ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych.

Art. 81. 1. Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej.

W związku z tym, zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku osób znajdujących się 
na zdjęciu opieramy właśnie na tym artykule.

Przetwarzanie danych osób fizycznych, których wizerunek został utrwalony na zdjęciu, nagraniu 
filmowym lub w innym utworze. Osoby te należy podzielić na 2 grupy:

• osoby powszechnie znane, jeżeli wizerunek opublikowano w związku z pełnieniem przez 
nich funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych itp.;

• osoby niepubliczne, np. studenci, pracownicy UŚ.

Pozyskanie zgody w przypadku pierwszej grupy osób nie jest wymagane. Dla przykładu wykonanie 
zdjęcia/filmu z udziałem rektora UŚ lub jego zastępców, prezydenta Katowic, nie będzie wymagało 
uzyskania od nich zgody na publikację wizerunku. Warto jednak zaznaczyć, że przedstawienie wize-

1
Regulacje doty-
czące wykorzy-
stanie wizerunku 
i dotyczące RODO 
– to dwie różne 
kwestie!

Kiedy pozyski-
wanie zgody na 
wykorzystanie 
wizerunku nie jest 
konieczne?
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runku osoby powszechnie znanej powinno odbywać się w celach informacyjnych, promocyjnych itp. 
– z wyłączeniem: celów komercyjnych oraz publikacji wizerunku w związku z ich życiem prywat-
nym. Oczywiście przed rejestracją filmu, wykonaniem zdjęcia, należy poinformować osobę publicz-
ną o tym, kto i w jakim celu dokonuje rejestracji ich wizerunku, gdzie materiał będzie publikowany 
itp. Informacja taka może być przekazana ustnie przed rejestracją materiału, drogą mailową, np. 
wraz z zaproszeniem do udziału w sesji nagraniowej bądź innym środkiem komunikacji.

Nie musimy pozyskiwać również zgody na publikację wizerunku osób, które stanowią tło ogółu kadru.

Osoby niepubliczne, które nie stanowią tła ogółu kadru, muszą otrzymać stosowną klauzulę infor-
macyjną RODO oraz wyrazić – najlepiej w formie pisemnej – swoją zgodę na publikację ich wize-
runku.

Stosowne formularze są dostępne do pobrania w folderze:

Klauzula RODO i zgoda na publikację wizerunku dotyczą materiałów realizowanych przez pra-
cowników UŚ dla potrzeb uczelni, a administratorem danych osobowych, w tym wizerunku osoby 
znajdującej się na zdjęciu/materiale audiowizualnym, w tym filmie jest Uniwersytet Śląski w Ka-
towicach. W przypadku, gdy materiał realizuje np. osoba trzecia spoza UŚ lub firma zewnętrzna, to 
oni są administratorami danych osobowych, w tym wizerunku osób zarejestrowanych w materiale. 
W takim wypadku należy pozyskać jedynie odpowiednią zgodę na wykorzystanie utworu lub spo-
rządzić umowę licencyjną.

opracowanie: Dział Organizacyjno-Prawny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Zgoda na wykorzystanie utworu/umowa licencyjna 

Konieczność pozyskania zgody na korzystanie z utworu istnieje co do zasady zawsze, kiedy chcemy 
wykorzystać efekt twórczości innej osoby.

Czym jest utwór i kiedy podlega ochronie?
• Chronionym na podstawie prawa autorskiego utworem jest każdy przejaw działalności twór-

czej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, 
przeznaczenia i sposobu wyrażenia (art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych).

Jakie cechy mogą świadczyć o tym, że dany wytwór jest utworem i podlega ochronie?
• jest rezultatem pracy człowieka – twórcy (twórcą nigdy nie jest instytucja, uniwersytet, przy-

roda; twórcą może być tylko człowiek),
• jest przejawem działalności twórczej (działalność o charakterze kreacyjnym, wytwór oryginalny),
• ma indywidualny charakter (odróżnia się od innych wytworów podobnego rodzaju i przeznaczenia)

FORMULARZE ZGÓD

Przetwarzanie danych osobowych (klauzula RODO) oraz prawa autorskie3

2

Kto, kiedy jest 
administratorem 
danych?

Kiedy musimy 
uzyskać zgodę 
na wykorzystanie 
utworu?

https://uniwersytetslaski-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/monika_jodlowska_o365_us_edu_pl/EpJa8MsvgmpJv2FQyimg_ScBfYkNbuY7vMobgfE83Gipxw?e=r8Jbod


19

• został ustalony w dowolnej postaci (uzewnętrznienie utworu; zapoznała się z nim co naj-
mniej jedna, inna niż twórca osoba).

Przykłady wytworów, które mogą stanowić utwór w rozumieniu prawa autorskiego: fotografia, gra-
fika, logo, plakat, okładka książki, mural, teledysk, piosenka, wykonanie piosenki, recytacja wiersza, 
rzeźba, mem, rysunek, tatuaż, film i wiele innych.

Jeśli dany wytwór stanowi utwór w rozumieniu prawa autorskiego, oznacza to, że podlega ochronie!

Co zrobić, aby legalnie korzystać z utworu?
• Trzeba pozyskać zgodę właściciela autorskich praw majątkowych do utworu (często jest nim 

sam twórca utworu).

Czym jest korzystanie z utworu?
• Korzystaniem z utworu są wszelkie działania zmierzające do utrwalenia, zwielokrotnienia 

lub rozpowszechnienia dzieła. Innymi słowy, wszelkie działania związane z utworem mogą 
stanowić korzystanie z niego, dlatego zawsze, gdy ktoś zamierza zrobić cokolwiek z dowol-
nym utworem, powinien zweryfikować, czy jest do tego uprawniony.

• Przykłady korzystania z utworu: zapisanie na dysku przenośnym lub w pamięci komputera, 
nagranie piosenki lub filmu, umieszczenie na stronie internetowej lub w social mediach, 
naniesienie na projekt plakatu, jego wydruk i kolportaż itp.

Właściciel autorskich praw majątkowych do utworu powinien udzielić zgody na korzystanie 
z utworu w formie pisemnej. W tym celu można zawrzeć z nim umowę licencji. Jest to najbezpiecz-
niejsza forma pozyskania zgody na korzystanie z utworu. Licencjobiorca jest uprawniony do korzy-
stania z utworu tylko w takim zakresie, jaki określa umowa, dlatego jej treść musi być dopasowana 
do indywidualnej sytuacji i potrzeb.

Przetwarzanie danych osobowych (klauzula RODO) oraz prawa autorskie3

Co jest utworem 
w rozumieniu pra-
wa autorskiego?

Jaka forma zgody 
na wykorzysta-
nie utworu jest 
dopuszczalna?
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Merytoryczne zasady tworzenia treści 4

wpływie identyfikacji odbiorcy oraz doboru kanału komunikacyjnego na charakter 
przygotowywanych treści,

zasadach przygotowywania tytułów,

W tym rozdziale piszemy o:

stosowaniu nagłówków o różnym rozmiarze,

podstawowych zasadach formatowania tekstu,

zasadach publikacji obrazów, grafik, infografik,

podstawowych zasadach pozwalających na przygotowanie lepszych treści (wraz 
z przykładami).

Treści, które do nas Państwo przesyłają lub które publikowane są na Państwa stronach interneto-
wych, powinny być przygotowywane zgodnie z kilkoma zasadami, które pozytywnie wpływają na 
ich odczytywanie przez odbiorcę. Przystępując do przygotowywania tekstu, zaleca się pamiętać 
o kilku zasadach:

Zidentyfikujmy odbiorcę (inaczej piszemy do odbiorcy, którym są 
studenci, a inaczej do badaczy zainteresowanych uczestnictwem 
w programie Inicjatywa Doskonałości Badawczej).

1

Zidentyfikujmy kanał komunikacyjny (różne strony oraz różne 
media kierują się innymi zasadami).

2

Pamiętajmy, aby nie pisać w sposób zbyt skomplikowany – 
w przypadku informowania o działalności uczelni, wydziałów czy 
instytutów kierujemy nasze treści do całej społeczności akade-
mickiej, a także do otoczenia zewnętrznego. Nie wszyscy nasi 
odbiorcy są specjalistami w naszej dziedzinie, ale wszyscy chętnie 
dowiedzą się czegoś o działalności, którą prowadzimy. Starajmy 
się więc mówić w sposób zrozumiały (unikając np. fachowego 
słownictwa tam, gdzie to możliwe).

3
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Tytuły powinny być zwięzłe – około 70 znaków wystarczy (ok. 14 
słów, max. 3 linijki na stronie głównej, gdzie wyświetla się tylko 
obrazek wyróżniający i tytuł wpisu). Starajmy się także nadawać 
tytuły, które wzbudzają zainteresowanie – nie muszą one być 
w pełni opisowe.

4

Nie nadużywajmy rozbudowanych zdań – krótkie i proste komu-
nikaty będą dużo łatwiejsze w odbiorze.

5

Tekst powinien być podzielony na akapity i śródtytuły.6

Należy również pamiętać o podstawowych zasadach formatowania tekstu:

Zgodnie z wymogami WCAG 2.1. tekst powinien być niewyjusto-
wany, wyrównany do lewej krawędzi, z wykorzystaniem fonta 
bezszeryfowego (w publikacji na stronach internetowych, zgod-
nego z Księgą Systemu Identyfikacji Wizualnej UŚ dostępną pod 
adresem: www.us.edu.pl/uczelnia/system-identyfikacji-wizualnej). 
Pismo o kroju pozbawionym ozdobników w postaci szeryfów to ta-
kie, w którym końcówki znaków są proste. Pismami bezszeryfowymi 
są m.in. Arial, Verdana czy uniwersytecki PT Sans. Przypominamy, że 
Uniwersytet Śląski, jako instytucja publiczna jest zobowiązany do 
przestrzegania zasad dotyczących dostępności WCAG 2.1., a także 
przepisów Ustawy o dostępności cyfrowej (https://isap.sejm.gov.pl/
isap.nsf/download.xsp/WDU20190000848/O/D20190848.pdf). 

7

W przypadku śródtytułów nie stosujemy wyboldowania (pogru-
biania) tekstu. Zamiast tego używamy nagłówka typu H3 (więcej 
na temat poprawnego stosowania nagłówków znajdą Państwo 
w rozdziale 5.3. Stosowanie nagłówków).

8

Dla zwiększenia przejrzystości treści (w przypadku wpisów w 
bloku wiadomości) stosujemy podział strony na 3 kolumny (2/3 
zajmuje tekst, 1/3 grafika).

9

Przy publikacji materiałów graficznych (plakatów, obrazków 
wyróżniających, sliderów, zdjęć) należy pamiętać o zapisywaniu 
tekstu alternatywnego, a więc takiego, który jest odczytywany 
przez czytniki dla osób niedowidzących i niewidomych. Ważne, 

10

Merytoryczne zasady tworzenia treści4

https://us.edu.pl/uczelnia/system-identyfikacji-wizualnej/
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000848/O/D20190848.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000848/O/D20190848.pdf
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aby tekst alternatywny nie był zbyt opisowy i długi – powinien 
zawierać najważniejsze informacje, wskazywać na relację grafiki 
z treścią informacji. Przygotowanie tekstu alternatywnego to 
rola autora komunikatu, do którego dołączona jest grafika – 
autor najlepiej zna intencje, jakie mu przyświecają przy doborze 
grafiki. Właśnie dlatego prosimy Państwa o uzupełnianie tek-
stów alternatywnych na Państwa stronach lub przesyłanie treści 
informacji do publikacji wraz z tekstem alternatywnym. Więcej 
informacji na temat tekstów alternatywnych znajduje się w czę-
ści V DOSTĘPNOŚĆ, którą przekażemy Państwu w najbliższym 
czasie.

Publikowane zdjęcia i grafiki muszą zawierać opisy (do podpisu 
pod zdjęciem) oraz informację o autorze zdjęcia. W przypadku 
zdjęć, które docelowo mają trafić do galerii prosimy również 
o przygotowywanie podpisów do zdjęć z uwzględnieniem imion 
i nazwisk osób, które się na nich znajdują.

11

12 Prosimy o dodawanie do wpisów (lub przesyłanie w formie 
załącznika do tekstu) obrazków wyróżniających, które będą 
wyświetlały się jako miniatura na stronie (format 2:3, rozmiar 
800×600 pikseli). Szczególnie istotne jest aby zdjęcia te miały 
właściwą rozdzielczość – w przeciwnym wypadku będą wyświe-
tlały się błędnie lub stracą jakość.

13 Publikując grafiki/zdjęcia należy sprawdzać, czy format jest 
odpowiedni, czy nie obcina tekstu na obrazie, czy wszystko 
wyświetla się poprawnie. Pamiętajmy o zachowaniu marginesów 
wolnych od tekstu, aby mieć pewność, że nic nie będzie ucięte.

14 Ważne jest również zwracanie uwagi na poprawny sposób wy-
świetlania treści i grafik zarówno w wersji desktopowej (trady-
cyjny komputer lub laptop), jak i mobilnej (wszelkie urządzenia 
mobilne, takie jak telefon komórkowy czy tablet).

15 Pliki graficzne wgrywane na serwer nie powinny być zbyt duże, 
rzutuje to bowiem na czas ładowania strony. Optymalny rozmiar 
dla zdjęć (w multimediach, obrazkach wyróżniających itp. to 
800×600 pikseli).

Merytoryczne zasady tworzenia treści4

800×600

800×600
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Przy publikacji infografik – konieczne jest tekstowe opisanie 
procesu prezentowanego na grafice (na stronie umieszczamy plik 
graficzny i poniżej odrębny plik tekstowy lub link do podstrony z 
opisem), ze względu na to, że programy czytające strony WWW 
nie odczytają tekstu z infografiki (w plikach .jpg lub .png nie ma 
możliwości zaznaczenia tekstu). Z uwagi na konieczność zastoso-
wania przez uczelnię wytycznych WCAG 2.1 dotyczących dostęp-
ności stron internetowych dla osób z niepełnosprawnościami, 
zaleca się prezentowanie treści w formie tekstowej. Jednak jeśli 
podejmiemy decyzję o publikacji infografik, należy zadbać o tek-
stowy odpowiednik grafiki. Dla przykładu – na stronie umiesz-
czona jest infografika dotycząca sposobu aplikowania do kon-
kursu, a poniżej umieszczony jest plik tekstowy (np. plik Word), 
który zawiera opis grafiki (tekst z grafiki wklejony jako treść, 
którą może rozpoznać program do czytania). Innym sposobem 
może być umieszczenie pod infografiką edytowalnego pliku pdf 
do pobrania. Przykład: https://us.edu.pl/inicjatywadoskonalosci/
idb-konkurs-pn-swoboda-badan-rozstrzygniety 

16

Kilka informacji o tytułach4.1.

Tytuły są szczególnie istotne, ponieważ w dużej mierze przyciągają odbiorców i wpływają bezpośrednio 
na naszą widzialność. Poniżej kilka rad dotyczących tego, jak tworzyć tytuły i czego w tytułach unikać.

Najważniejsze elementy, o których powinni Państwo pamiętać przy tworzeniu tytułów:

• zwięzłość, konkretnie opisanie w kilku słowach tego, co 
zawiera wpis,

• nie używanie określeń typu „zapraszamy na spotkanie”,
• nie używanie wykrzykników i innych znaków specjalnych,
• nie umieszczanie daty w tytule (wyświetla się ona automa-

tycznie po dodaniu wydarzenia do kalendarza),
• im krótszy i bardziej rzeczowy tytuł, tym lepiej (statystyki 

wykazują, że najlepiej sprawdzają się tytuły, które mają mini-
mum 4 słowa, a maksymalnie ok. 14 słów),

• stosowanie liczb (np. wskazanie kwoty dofinansowania uzy-
skanej na realizację projektu),

• używanie sformułowań, które będą przedstawiały istotę tekstu,
• formułowanie pytań, na które odbiorca chciałby poznać odpowiedź,
• zwracanie uwagi na najważniejszy przekaz, jaki niesie ze sobą 

dany tekst i zawarcie go w tytule.

Merytoryczne zasady tworzenia treści4

https://us.edu.pl/inicjatywadoskonalosci/idb-konkurs-pn-swoboda-badan-rozstrzygniety
https://us.edu.pl/inicjatywadoskonalosci/idb-konkurs-pn-swoboda-badan-rozstrzygniety
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Przykładowe tytuły i treści, których należy unikać4.2.

Poniżej prezentujemy linki do treści, na przykładzie których wskazujemy wybrane działania, które 
mogą poprawić ich jakość:

• „Dr Karol Pyka” – tytuł nic nam nie mówi, lepiej np. „Dr Karol Pyka stypendystą Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego”. Notka jest zbyt krótka, można dopisać np. bardziej szcze-
gółowy opis konkursu, składanego wniosku oraz biogram stypendysty. Autor zdjęć nie jest 
podpisany, brakuje także tekstu alternatywnego.

• „Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi publikacjami naukowców Instytutu 
Nauk Politycznych.” – w tytule nie stosujemy kropek ani wyrażeń typu „serdecznie zaprasza-
my”, lepiej np. „Najnowsze publikacje naukowców z Instytutu Nauk Politycznych”. We wpisie 
nie ma żadnej notki oprócz wklejonego linku – w takich przypadkach należy dodawać wpis 
jako odnośnik do danej strony.

• „Konkurs SONATA BIS 10 rozstrzygnięty !” – nie stosujemy spacji przed znakami interpunk-
cyjnymi. Treść wpisu należy wyrównać do lewej, nie wyśrodkować. Unikamy wyboldowania 
(pogrubienia) tekstu. Nie używamy także zapisu wersalikami (wielkimi literami), chyba że tak 
jak w tym wypadku jest to oryginalny zapis stosowany przez NCN. Do wpisu warto dopisać 
krótkie opisy projektów. Grafika jest słabej jakości, brakuje tekstu alternatywnego.

• zbyt długie tytuły, które zaburzają wizualny wygląd strony:

Korekta tekstów4.3.

Przygotowane przez Państwa treści powinny być poddane standardowej korekcie językowej – co 
oczywiste, nie powinny one zawierać błędów ortograficznych, stylistycznych czy interpunkcyjnych. 
Zakładamy również, że Wydziały powinny zapewniać korektę merytoryczną tekstów. 

W przypadku tekstów, które trafiają do serwisów ogólnouczelnianych CKM zapewnia dodatkową 
korektę i dostosowanie treści przed publikacją. Niestety ze względu na dużą ilość treści, które 
tworzą wydziały nie jest możliwe prowadzenie korekty dla wszystkich treści przez CKM. W związku 
z tym sugerujemy realizację podstawowej korekty bezpośrednio na wydziałach.

Merytoryczne zasady tworzenia treści4

Jak przygotowywać 
lepsze tytuły?

https://us.edu.pl/instytut/ismuz/2021/02/12/dr-karol-pyka/
https://us.edu.pl/instytut/inp/2021/02/01/serdecznie-zapraszamy-do-zapoznania-sie-z-najnowszymi-publikacjami-naukowcow-instytutu-nauk-politycznych/
https://us.edu.pl/instytut/inp/2021/02/01/serdecznie-zapraszamy-do-zapoznania-sie-z-najnowszymi-publikacjami-naukowcow-instytutu-nauk-politycznych/
https://us.edu.pl/instytut/ibbios/2021/02/15/konkurs-sonata-bis-10-rozstrzygniety/
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Techniczne zasady publikowania treści 
na stronach WWW

5

technicznych zasadach tworzenia treści publikowanych na stronach internetowych,

zasadach linkowania treści pomiędzy serwisami uczelni,

W tym rozdziale piszemy o:

podstawowych zasadach dotyczących User Experience,

odpowiednim przygotowaniu treści pod kątem urządzeń mobilnych.

Rozdział poświęcony jest zagadnieniom technicznym dotyczącym sposobów publikacji wpisów 
(przede wszystkim aktualności, ale także innych form) na stronach internetowych Uniwersytetu 
Śląskiego. Treści będą przydatne dla redaktorów oraz administratorów serwisów UŚ. Zatem o czym 
warto pamiętać, przygotowując materiał do publikacji na stronie internetowej?

Unikalność i oryginalność treści5.1.

Treści, które wprowadzamy na stronę powinny być unikalne i oryginalne, czyli nie powinny być 
kopiowane 1:1 z innych stron – wiąże się to z kwestią możliwego naruszenia praw autorskich, ale 
aspekt ten ma przełożenie również na pozycjonowanie treści w wynikach popularnych wyszukiwa-
rek internetowych. 

Redakcja treści5.2.

Każdy tekst, zanim trafi do publikacji powinien zostać poddany redakcji. Redakcja to proces, na 
który składa się kilka czynności:

• dostosowanie treści do naszego odbiorcy,
• wyeliminowanie błędów językowych, ortograficznych i interpunkcyjnych,
• zapewnienie odpowiedniego formatowania wstępnego (tzn. takiego, które nie dotyczy fak-

tycznego formatowania tekstu w CMS-ie strony internetowej).
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Stosowanie nagłówków5.3.

Treści powinny być też odpowiednio ułożone – stosowanie nagłówków, które wskazują na hierar-
chię treści (nagłówki od H2 do H6; status H1 ma logo uczelni). 

Nagłówki to wyróżnione graficznie fragmenty tekstu, które krótko podsumowują przyporządkowa-
ną do nich treść. Ich głównym zadaniem jest zbudowanie uporządkowanej struktury tekstu oraz 
podzielenie treści na rozdziały i podrozdziały. Nagłówek H2 tworzy się automatycznie po wprowa-
dzeniu tytułu wpisu, dodając śródtytuły, wybieramy nagłówek H3.

Szybkość wczytywania można poprawić, pozbywając się ciężkich grafik i niepotrzebnych bibliotek. 
Jeśli tworzymy wpis, do którego wgrywamy plakat, obrazek wyróżniający itd. i próbujemy dopaso-
wać grafikę, po wgraniu do Biblioteki mediów właściwego pliku, pozostałe/niepotrzebne pliki naj-
lepiej przenieść do kosza i stamtąd usunąć. Wgrywanie dużej liczby plików do Biblioteki mediów 
spowoduje spowolnienie wczytywania danych na stronie.

Udostępnianie wpisów5.4.

Temat powiązany jest z częścią dotyczącą zasad przepływu informacji pomiędzy serwisami UŚ

W przypadku informacji wspólnych dla różnych serwisów uczelnianych powinny być one udo-
stępniane za pomocą linkowania zewnętrznego (wpis › link zewnętrzny). O informacji wspólnej 
mówimy np. w sytuacji, kiedy zgodnie z instrukcją przepływu treści, jakaś informacja znajduje się 

Techniczne zasady publikowania treści na stronach WWW5

H1

H2

H3

Jak radzić sobie 
ze zbyt dużymi 
plikami podczas 
tworzenia wpisów
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najpierw na stronie instytutu, a później trafia także na stronę wydziału. W takim wypadku nie 
powinniśmy dla obu tych stron tworzyć odrębnych treści (bo byłaby to podwójnie wykonana praca, 
która zmniejszyłaby również zasięgi i ruch sieciowy generowany dla tych treści, które faktycznie 
zaczęłyby ze sobą konkurować).

Udostępnianie wpisów pomiędzy stronami odbywa się za pomocą następującej sekwencji działań:

DODAJ WPIS

TYTUŁ

LINK ZEWNĘTRZNY

ODNOŚNIK

używamy opcji

(przeklejamy treść tytułu)

wklejamy link do wpisu 
z innego serwisu UŚ w polu

po prawej stronie w kolumnie 
pod datą publikacji
zaznaczamy opcję

dodajemy
obrazek wyróżniający

OPUBLIKUJ

Takim sposobem po kliknięciu w link na stronie, gdzie treść została udostępniona w drugiej ko-
lejności użytkownik zostanie przekierowany z naszego serwisu do strony docelowej, do której link 
umieściliśmy we wpisie.

Zasady UX5.5.

Stosowanie zasad UX (User eXperience) to między innymi stosowanie rozwiązań, które pozwolą 
na ułożenie elementów na stronie w sposób, który zapewni użytkownikowi maksymalną wygodę 
korzystania z serwisu. 

W tym zakresie planowana jest współpraca i audyt z wykorzystaniem narzędzi do badania UX. 
Ewentualne rekomendacje zostaną udostępnione w późniejszym terminie. 

Techniczne zasady publikowania treści na stronach WWW5
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Przykładowe błędy w UX:

• Strona internetowa powinna być czytelna i prosta w nawigacji. Należy unikać np. utrudnień 
związanych ze znalezieniem podstawowych informacji, wymuszaniem przeklikiwania się 
przez wiele podstron. 

• Nieprawidłowe rozmieszczenie ważnych elementów. Wykorzystanie znajomości zasad doty-
czących wizualnego „skanowania” strony internetowej przez odbiorcę. Jak wzrok „wędruje” po 
stronie? Najczęściej dzieje się to po linii wyznaczonej przez kształt litery „Z” – użytkownik 
zaczyna w lewym górnym rogu. Ta wiedza pozwala na umieszczanie istotnych treści w miej-
scach, na które padnie wzrok użytkownika. Specjalistyczne analizy UX pozwalają między 
innymi na sporządzanie tzw. map cieplnych strony, które wskazują gdzie spojrzenie użytkow-
nika pada najczęściej. 

• Przerost formy nad treścią (rozbudowany aspekt wizualny odwraca uwagę od głównego 
przekazu) lub przeładowanie treścią. Niekorzystne jest np. stosowanie zbyt długich, zawiłych 
i rozbudowanych opisów, których treść można podzielić na sekwencje korzystne z perspekty-
wy optymalizacji wyszukiwarek (SEO).

Przykładowe artykuły na ten temat: 

• Czym jest User Experience? – przykłady
• Jak internauci skanują stronę?

Wersja desktopowa i mobilna5.6.

Tworząc treści, pamiętajmy o rozróżnieniu na wersję desktopową (tradycyjny komputer lub laptop) 
i wersję mobilną (wszelkie urządzenia mobilne).

Przygotowując treści na stronę WWW, pracujemy głównie na urządzeniach stacjonarnych. Stąd też 
łatwo zapomnieć o konieczności rewizji wprowadzonych treści na urządzeniach mobilnych. Korzy-
stanie z różnych funkcjonalności i modułów wymaga każdorazowego sprawdzenia, czy treść prawi-
dłowo wyświetli się użytkownikowi korzystającemu z urządzeń mobilnych. Należy przede wszyst-
kim sprawdzić: układ strony (np. czy nie ma pustych przerw w tekście), czy treści nie zostały ucięte, 
czy grafika wyświetla się poprawnie, czy wszystkie funkcjonalności działają tak samo jak w wersji 
desktopowej. Szczególnie istotne są tu wszelkie elementy menu, menu i listy rozwijalne. Należy 
zwrócić także uwagę na to, czy wersje mobilne wyświetlają się podobnie na urządzeniach o różnej 
wielkości ekranu. Optymalnie jest sprawdzać strony na telefonach z ekranem ok 4”–5”, telefonach 
o ekranach o przekątnej 6” i większej, a także na tabletach 8”–10” lub większych.

Techniczne zasady publikowania treści na stronach WWW5

Podstawowe zasady 
kontaktu użytkow-
nika ze stroną in-
ternetową – jakich 
działań unikać?

Na jakich urządze-
niach mobilnych 
sprawdzać wyświe-
tlanie się strony 
aby zapewnić jej 
responsywność?

https://mansfeld.pl/webdesign/czym-jest-user-experience-przyklady/
https://imediasolutions.pl/w-jaki-sposob-twoi-klienci-czytaja-strone-internetowa/
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Funkcjonalności dostępne na stronach 
serwisów UŚ i ich wykorzystanie 
w komunikacji na stronach WWW

6

zasadach wykorzystania funkcjonalności na stronach uczelni (staramy się uspójnić 
wykorzystanie różnych funkcjonalności do przekazywania określonych treści),

wykorzystaniu wybranych funkcjonalności:
• slider
• grafika do wiadomości
• skróty/kafelki
• lista z linkami 
• wykorzystanie listy rozwijalnej/akordeonu 
• kafelki i bloki
• informacje w formie płytek
• kalendarz
• pola tekstowe 
• listy alfabetyczne, tzw. od A do Z
• komunikaty w formie list i postów 
• teksty i dane liczbowe
• dane liczbowe w formie listy
• strona z zakładkami

W tym rozdziale piszemy o:

zasadach standaryzacji stron (np. w przypadku stron prezentujących władze wydziału, 
organy wydziałowe, kierunki studiów, publikacje, patenty, itp.).

Skupimy się przede wszystkim na wykorzystaniu wybranych funkcjonalności, którymi dysponuje-
my w ramach sieci witryn Uniwersytetu Śląskiego. Do tej pory były one dla Państwa dostępne bez 
ograniczeń co powodowało, że różne funkcjonalności były wykorzystywane w bardzo różny sposób. 
Chcielibyśmy zasugerować rozwiązanie, w którym wybrane funkcjonalności byłyby wykorzystywa-
ne podobnie na różnych stronach – dzięki temu użytkownik (zwłaszcza w przypadku stron wydzia-
łowych i instytutowych) nie będzie miał problemów z odnalezieniem najważniejszych informacji. 
Poniżej prezentujemy tabelę zawierającą spis najważniejszych funkcjonalności oraz skrótową 
informację o możliwości ich wykorzystania. Dalej znajdziecie Państwo szczegółowe opisy wykorzy-
stania funkcjonalności.

Dlaczego ważne 
jest jednolite 
wykorzystywanie 
funkcjonalności 
do prezentowania 
treści na różnych 
stronach w dome-
nie us.edu.pl?
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Wykorzystanie różnych funkcjonalności serwisów 
internetowych UŚ na stronach wydziałów, instytutów

6.1.

Serwis Uniwersytetu Śląskiego umożliwia korzystanie z dodawania różnych elementów. Część z 
nich została przygotowana na nasze potrzeby, część to funkcjonalności standardowe Wordpressa.

Elementy na potrzeby UŚ:

Elementy Wordpressa:

Korzystając z tych funkcjonalności, należy pamiętać, że elementy dodane na potrzeby UŚ będą 
zachowywać parametry zgodne z systemem identyfikacji wizualnej uczelni (kolor, rodzaj i rozmiar 
czcionek itp.). Efekty osiągane przy użyciu elementów wbudowanych Wordpressa mogą się różnić 
od przyjętej standaryzacji serwisu, stąd też ich wykorzystanie wymaga bardzo dobrej wiedzy na te-
mat wykorzystania funkcjonalności. Za każdym razem trzeba także sprawdzać efekty zastosowania 
i zmian tych funkcjonalności pod kątem identyfikacji wizualnej i dostępności dla osób z niepełno-
sprawnościami. Do budowy stron zaleca się korzystać z modułów dedykowanych.

Funkcjonalności podstawowe6.2.

Zapewnienie odpowiedniej prezentacji jednostki6.2.1.

Po wejściu na stronę internetową odbiorca od razu otrzymuje przekaz, co jednostka uznaje za 
najważniejsze w swojej autoprezentacji i jakie są jej atuty. Warto zatem zadbać, by front serwisu 
informował odbiorcę o istotnych aspektach działalności jednostki. Można w tym celu wykorzystać 
potencjał:

• Slidera – zamiast pojawiających się dość często danych kontaktowych do wydziałów lub 
instytutów, które i tak są dostępne w zakładce kontakt, zaprezentować np. zespoły badaw-

Funkcjonalności dostępne na stronach serwisów UŚ i ich wykorzystanie w komunikacji na stronach WWW6

https://us.edu.pl/uczelnia/system-identyfikacji-wizualnej/
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cze – w przypadku stron instytutowych, czy atuty związane z dydaktyką – w przypadku stron 
wydziałowych. Slider to również dobre miejsce do umieszczania informacji, które wymagają 
w danym momencie maksymalnej ekspozycji.

• Bloków wyróżnionych treści, w których chcemy pokazać najważniejsze atuty, np.

Slider6.2.2.

Slider ze względu na swoją pozycję jest najbardziej eksponowanym elementem strony, dlatego 
powinny się tam znajdować aktualne:

• informacje o wydarzeniach,
• informacje dotyczące prowadzonych projektów,
• informacje dotyczące działań ogólnouczelnianych,
• wybrane informacje o sukcesach pracowników (nie powinny jednak znajdować się tam zbyt 

długo, bo daje to wrażenie przeterminowania treści; od 1 do 2 tygodni to okres wystarczają-
cy dla ekspozycji).

Dla uatrakcyjnienia treści w sliderze możliwe jest dodanie linku zewnętrznego z krótkim filmem, 
np. nagrania z YouTube’a. Może nim być zajawka wydarzenia, krótki film promocyjny, którego czas 
trwania nie przekracza 2 minut. Sposób dodawania modułu opisany jest w Instrukcji serwisu WWW 
(str. 97).

W sliderze nie powinny znajdować się:

• dane kontaktowe instytucji,
• historia jednostki,
• długie nagrania,
• nieaktualne/przedawnione informacje,
• obszerne opisy, których użytkownik nie zdąży przeczytać w ciągu kilku sekund przed przej-

ściem do kolejnego zdjęcia (zmiana co 4–5 sekund).

Liczba prezentowanych tematów na sliderze – od 2 do 5. Umieszczanie większej liczby „zajawek” 
skutkuje rozproszeniem uwagi odbiorcy. Dodatkowo czas, który przeciętny użytkownik spędza na 
stronie nie jest wystarczający, aby mogły wyświetlić się wszystkie slajdy. 

Funkcjonalności dostępne na stronach serwisów UŚ i ich wykorzystanie w komunikacji na stronach WWW6

Dlaczego niektóre 
treści nie powinny 
znajdować się zbyt 
długo w ramach 
slidera?

Maksymalna liczba 
informacji w slide-
rze to 5 – dlaczego? 
Przeczytaj!

https://uniwersytetslaski-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/monika_jodlowska_o365_us_edu_pl/EagRv8buqUpNsFJzPLYRFegBG3U6TRP0qAuSEYHSZfE_aQ?e=BWjhXn
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1095 px

575 px
200 px 200 px

100 px

100 px

SLIDER

1095×575 px

Kolor tła:
Nie stosujemy kolorów: biały, granatowy

Tekst:
Nie równamy do boków grafiki. Nie używamy logo UŚ (widnieje na każdej stronie)

Przykład braku zachowania odpowiednich marginesów: 

Tekst na grafice – jeśli konieczne jest umieszczenie treści tekstowych na pliku graficznym, powinno 
być ich jak najmniej i powinny zostać dodatkowo wpisane jako tekst alternatywny (jest to wymóg 
związany z zapewnieniem dostępności cyfrowej zgodnej z wytycznymi ustawy oraz normą WCAG 
2.1.). Pamiętajmy również, że w przypadku umieszczenia na grafice tekstu w języku polskim, nie 
wykorzystamy jej do prezentacji treści w wersji anglojęzycznej serwisu. Konieczne będzie zatem 
przygotowanie dwóch wariantów językowych grafiki dla danego slidera (PL i  EN).

Marginesy:
boczne – 200 px | dolne i górne – 100 px

Funkcjonalności dostępne na stronach serwisów UŚ i ich wykorzystanie w komunikacji na stronach WWW6



33

Grafika do wpisów (wiadomości)6.2.3.

1095 px

575 px
200 px 200 px

100 px

100 px

Slider

1095×575 px

Marginesy:
boczne – 200 px | dolne i górne – 100 px

Kolor tła:
Nie stosujemy kolorów: biały, granatowy

Tekst:
Nie równamy do boków grafiki. Nie używamy logo UŚ (widnieje na każdej stronie)

Podobne zasady dotyczą grafik wykorzystywanych do wpisów w bloku Wiadomości. Grafiki te nazywane 
są również obrazkami wyróżniającymi. Obrazki wyróżniające w formacie 2:3 (rozmiar 800×600 px) nie 
powinny zawierać tekstów, ponieważ ten sam plik graficzny (lub zdjęcie) jest przypisane do wpi-
su w wersji polsko- i anglojęzycznej. Zdjęcia można pozyskać z własnych zasobów. Każdorazowo 
można skontaktować się również z Centrum Komunikacji Medialnej (e-mail: wiadomosci@us.edu.
pl) z prośbą o przesłanie grafiki (zwłaszcza, gdy umieszczamy link do wpisu, który jest opublikowa-
ny w serwisie głównym). Polecamy również korzystanie z darmowych baz zdjęć, m.in. Pixabay oraz 
Unsplash. Każde zdjęcie powinno być dopasowane tematycznie do treści, którą publikujemy.

Funkcjonalności dostępne na stronach serwisów UŚ i ich wykorzystanie w komunikacji na stronach WWW6

Dlaczego obrazek 
wyróżniający nie 
powinien zawierać 
tekstu?
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Grafika:
Rekomendujemy zdjęcie

Logo UŚ:
Bez logo

Tekst:
Bez tekstu

Grafika do wpisów

800×600 px

800 px

600 px

Funkcjonalności zaawansowane (modułowe)6.3.

Rozwinięciem podstawowych funkcjonalności, do wykorzystania na stronach są funkcjonalności 
modułowe. Szczegółowe informacje dotyczące stosowania funkcjonalności modułowych zostały 
opisane w instrukcji obsługi serwisu internetowego Uniwersytetu Śląskiego: 

• szablony stron – str. 68,
• opis ogólny modułów – str. 88,
• a także moduły stron – str. 95. 

Poniżej prezentujemy uwagi dotyczące tego, w jaki sposób powinniśmy stosować poszczególne 
funkcjonalności modułowe oraz jakie treści powinny być przez nie przekazywane. Prosimy Państwa 
o dostosowanie stron do tych sugestii – pozwoli to na uspójnienie przekazu i zwiększenie dostęp-
ności treści dla różnych grup odbiorców. 

Jednocześnie bardzo prosimy o kontakt z CKM (wiadomosci@us.edu.pl lub agnieszka.szymala@
us.edu.pl) jeśli zauważacie Państwo potrzebę innego wykorzystania funkcjonalności lub jeśli czuje-
cie Państwo potrzebę wspólnego przeanalizowania ich działania.

Funkcjonalności dostępne na stronach serwisów UŚ i ich wykorzystanie w komunikacji na stronach WWW6

Co jeśli chcę 
wykorzystywać 
funkcjonalności 
w inny sposób?

https://uniwersytetslaski-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/monika_jodlowska_o365_us_edu_pl/EagRv8buqUpNsFJzPLYRFegBG3U6TRP0qAuSEYHSZfE_aQ?e=BWjhXn
mailto:wiadomosci%40us.edu.pl?subject=
mailto:agnieszka.szymala%40us.edu.pl?subject=
mailto:agnieszka.szymala%40us.edu.pl?subject=
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Przyjęliśmy, że o wyborze danej funkcjonalności do prezentacji wybranych treści powinny decydo-
wać takie czynniki, jak:

• obszerność treści,
• aspekty wizualne i estetyczne,
• względy użytkowe po stronie administratora (wykorzystanie funkcjonalności nie powinno 

być zbyt trudne). Przygotowane podstrony zawsze powinny zachować czytelność, przejrzy-
stość oraz intuicyjność struktury.  

Wyróżnione skróty (kafelki)6.3.1.

Wyróżnione skróty kafelki to pasek ikon znajdujący się w każdym serwisie w sieci 
witryn Uniwersytetu Śląskiego. Autorskie ikony zostały zaprojektowane przez peł-
nomocnika rektora ds. identyfikacji wizualnej Uniwersytetu Śląskiego. Możliwość 
dodania 7 ikon.

Zastosowanie na froncie witryny, jako element odnoszący do najważniejszych 
treści z punktu widzenia odbiorcy.

Jeśli istnieje potrzeba dodania kolejnych ikon, pasek należy powielić i w tej 
przestrzeni dodać znaki graficzne wraz z odnośnikami.
Dodawane ikony nie powinny odstawać wizualnie od zaprojektowanych już 
znaków. Potrzebę zaprojektowania nowej ikony należy kierować na adresy 
e-mail dwóch działów – Centrum Komunikacji Medialnej (e-mail: wiado-
mosci@us.edu.pl) oraz Działu Marketingu (e-mail: promocja@us.edu.pl).

Niewłaściwe jest dodawanie znaków graficznych, które są nieczytelne oraz mają 
własne tło. Jeśli znak graficzny jest logotypem podmiotu zewnętrznego, należy 
się upewnić, że będzie się właściwie komponował w tym układzie, zwrócić z 
prośbą do podmiotu o możliwość wykorzystania znaku oraz dostarczenie w tym 
celu wersji monochromatycznej (białej).
Użycie skrótów np. CINiBA również nie jest dobrym rozwiązaniem, hasło to jest 
czytelne wyłącznie dla osób znających rozwinięcie tego skrótu. Nazwa ikony 
będzie czytelniejsza, jeśli napiszemy: „Biblioteka”.  

OPIS

ZASTOSOWANIE

STANDARYZACJA

BŁĘDY

Funkcjonalności dostępne na stronach serwisów UŚ i ich wykorzystanie w komunikacji na stronach WWW6

PRZYKŁAD
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Listy z linkami6.3.2.

Element do sporządzania wykazu, może być wykorzystany do:
1.  Przygotowania skrótów (przydatne linki),
2. Jako element budowy nawigacji na rozbudowanej podstronie,
3. Sporządzenia wykazu. 

Front witryny, podstrony serwisu. To kolejny z elementów który pozwala na wy-
różnianie najważniejszych treści. W tym wypadku możemy je dodatkowo nazy-
wać przypisując nazwę w górnej części funkcjonalności.

Przykłady:
przydatne linki na froncie witryny (pracownik, pasek boczny w strefie student)

OPIS

ZASTOSOWANIE

Funkcjonalności dostępne na stronach serwisów UŚ i ich wykorzystanie w komunikacji na stronach WWW6

PRZYKŁAD

Przykład:
element nawigacji na stronie
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Zachowanie przejrzystości i czytelności wykazu.
Maksymalna ilość elementów to 5–6.

Wykazy prezentujące rozbudowane treści należy podzielić na sekwencje 
wg przyjętego wcześniej klucza. Jeśli nasz wykaz w miarę upływu czasu 
staje się bardziej rozbudowany, należy zrewidować podział i zwiększyć 
liczbę sekwencji (dążąc do zachowania maksymalnej czytelności). 

Przykład rozbudowanej listy: 

STANDARYZACJA

BŁĘDY

Przykład:
element wykazu 

Zwiększenie liczby sekwencji (np. od A do E, od F do J, od K do M…) skróci 
zbyt długie listy. 

Funkcjonalności dostępne na stronach serwisów UŚ i ich wykorzystanie w komunikacji na stronach WWW6
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Akordeon6.3.3.

Element do prezentacji treści w formie rozwijanych zakładek. Może wystę-
pować w formie szablonu strony z zakładkami (przykład powyżej) lub blo-
ku z rozwijaną listą do zastosowania w pasku bocznym (przykład poniżej). 
 

1. Szablon strony – zastosowanie na podstronach; prezentacja władz, 
składu rad, komisji itp. 
2. Blok akordeon – pasek boczny, informacje o kontaktach. 

OPIS

ZASTOSOWANIE

Funkcjonalności dostępne na stronach serwisów UŚ i ich wykorzystanie w komunikacji na stronach WWW6

PRZYKŁAD

Przejrzystość i czytelność.

STANDARYZACJA

Tworzenie zbyt długiej listy rozwijających zakładek rzutujące na czytel-
ność.  BŁĘDY
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Kafelki i bloki 6.3.4.

Uporządkowanie treści i ich pogrupowanie (kategoryzacja) sprawia, że są one 
bardziej przejrzyste i czytelne. Cecha: brak hierarchii.

Podstrony (kafelki/bloki posiadają obrazek, krótki tekst oraz są podlinkowane do 
podstrony). Zajawkowa, zbiorcza prezentacja treści, np. kierunki studiów, instytu-
ty, ważne inicjatywy.

OPIS

ZASTOSOWANIE

Zachowanie przejrzystości i czytelności, grupowanie treści wg podziału intu-
icyjnego dla użytkownika.  

Przykładowe błędy: 
• rozciągnięcie pojedynczego kafelka na całą długość strony (jeden 

kafelek zajmuje cały wiersz strony; w tym przypadku określa się liczbę 
kafelków w wierszu),

• niedopasowanie zdjęć do wymiaru bloku (brak zastosowania kadrowa-
nia fotografii lub zbyt słabej jakości fotografie – optymalne wymiary do 
bloków to 800 px),

• pozostawienie pustych pól.

STANDARYZACJA

BŁĘDY

Funkcjonalności dostępne na stronach serwisów UŚ i ich wykorzystanie w komunikacji na stronach WWW6

PRZYKŁAD
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Informacje (płytki)6.3.5.

Zastosowanie analogiczne do bloków i kafelków.

Podstrony. Np. informacje dotyczące publikacji, czasopisma naukowe prowadzo-
ne przez jednostkę. 

OPIS

ZASTOSOWANIE

Zachowanie przejrzystości i czytelności, grupowanie treści wg podziału intu-
icyjnego dla użytkownika.  

STANDARYZACJA

Funkcjonalności dostępne na stronach serwisów UŚ i ich wykorzystanie w komunikacji na stronach WWW6

PRZYKŁAD

Możliwe błędy:
• zbyt duża liczba płytek na stronie rzutująca na przejrzystość i czytelność 

treści. Rekomendacje: wprowadzenie podziału tematycznego (katego-
ryzacja, grupowanie) z elementami nawigacji; np. literaturoznawstwo, 
językoznawstwo, nauki o kulturze… Maksymalna liczba płytek dla danej 
sekcji: 8, optymalna: 4–6. 

 

BŁĘDY
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Kalendarz6.3.6.

Nie jest wymagany dla wszystkich serwisów.

Zastosowanie w przypadku dużej liczby wydarzeń organizowanych przez jednost-
kę. Pamiętajmy, że pusty kalendarz nie będzie atutem. 

OPIS

ZASTOSOWANIE

Na froncie – nadchodzące wydarzenia, przycisk „wszystko” – przejście do peł-
nego widoku kalendarza. 

STANDARYZACJA

Możliwe błędy:
• umieszczenie na froncie pełnego widoku kalendarza i odsłonięcie braku 

organizowanych wydarzeń, 

• brak sprawdzenia, jak moduł wyświetla się w wersji mobilnej (klasa CSS 
– container [instrukcja obsługi serwisu]).

BŁĘDY

Funkcjonalności dostępne na stronach serwisów UŚ i ich wykorzystanie w komunikacji na stronach WWW6

PRZYKŁAD
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Tekst6.3.7.

Rozróżnienie elementu dedykowanego „Tekst” od elementu wybudowanego 
„Text block” i „WP Tekst”. 

Element właściwy (dedykowany): 

Elementy wbudowane (bez standaryzacji):

Cały serwis. Wszystkie teksty w serwisie internetowym (np. wpisy, wydarzenia, 
treści na podstronie itd.). 

OPIS

ZASTOSOWANIE

Zastosowanie wyłącznie modułu dedykowanego – „Tekst”. 

STANDARYZACJA

Możliwe błędy:
• zastosowanie innego elementu tekstowego niż dedykowany,
• przesunięcie linii tekstu poza obszar strony, 
• brak zastosowania

Rekomendacje: zastosowanie elementu „Dane liczbowe (lista)”.

BŁĘDY

Funkcjonalności dostępne na stronach serwisów UŚ i ich wykorzystanie w komunikacji na stronach WWW6

H2

PRZYKŁAD
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• długie ciągi tekstowe. Przykład:

Rekomendacje: długą listę należy podzielić na grupy. Można to zrobić stosu-
jąc elementy nawigacji lub zwijane zakładki (jeśli długość umieszczonego 
w nich tekstu pozwoli nam na zachowanie czytelności treści).

Zastosowanie wyłącznie logotypów do podziału treści nie jest właściwe 
z uwagi na hierarchię strony (brak nagłówków H3) oraz jednoznaczność 
i czytelność struktury podstrony. W tym wypadku istnieje konieczność do-
dania treści zapowiadającej podział, np. projekty finansowane ze środków 
Narodowego Centrum Nauki (nagłówek h3) + logotyp poniżej. 

Funkcjonalności dostępne na stronach serwisów UŚ i ich wykorzystanie w komunikacji na stronach WWW6
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Od A do Z6.3.8.

Szablon umożliwia przedstawienie wprowadzonej zawartości w systemie 
alfabetycznym. Użytkownik wybiera literę alfabetu, po czym strona wyświetli 
zawartość rozpoczynającą się od wybranego znaku.

Podstrony, zawierające na przykład listę jednostek działających w ramach 
jednostki.

OPIS

ZASTOSOWANIE

Hasłowa prezentacja zagadnień związanych z uczelnią, firm współpracujących.

STANDARYZACJA

Funkcjonalność nie jest dobrym rozwiązaniem do prezentacji kierunków.

Komunikaty (listy), (posty)6.3.9.

Moduł do wyświetlania komunikatów w postaci listy linków lub zajawkowych 
tekstów.

BŁĘDY

Funkcjonalności dostępne na stronach serwisów UŚ i ich wykorzystanie w komunikacji na stronach WWW6

PRZYKŁAD

PRZYKŁAD

Front serwisu (szczególnie lista linków).
Rodzaj treści: KOMUNIKATY. 

OPIS

ZASTOSOWANIE
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Stosowanie dedykowanego elementu bez wprowadzania modyfikacji w struk-
turze – nie można wprowadzać zmian w budowie elementu, ale treści do 
elementu (wpisy) – tak.STANDARYZACJA

Możliwe błędy: przygotowanie własnego rozwiązania, które nie jest poprawne 
(odrębny blok nazwany komunikaty, w którym treści są źle umieszczone i nie 
wyświetlają się prawidłowo).

Rozwiązanie: zastosowanie rozwiązania dedykowanego do prezentacji komu-
nikatów na froncie: Komunikaty (linki).

Tekst i dane liczbowe6.3.10.

Tekst z elementami danych liczbowych.

OPIS

Podstrony, np. tekst dotyczący naboru i data zakończenia aplikacji, tekst pro-
mujący atuty jednostki z podaniem danych liczbowych.

ZASTOSOWANIE

BŁĘDY

Funkcjonalności dostępne na stronach serwisów UŚ i ich wykorzystanie w komunikacji na stronach WWW6

PRZYKŁAD

Wyłącznie na podstronach z tekstem, dbałość o przejrzystość i czytelność da-
nych. STANDARYZACJA
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Wykorzystanie bloku niezgodnie z przeznaczeniem, umieszczenie w polu tek-
stowym przy danych liczbowych zbyt dużej ilości tekstu. Na podanym przykła-
dzie pola zostały wypełnione prawidłowo:BŁĘDY

Dane liczbowe (lista)6.3.11.

Prezentacja danych liczbowych, np. fakty i liczby.

OPIS

Podstrony, np. prezentacja danych liczbowych związanych z jednostką; atu-
tów, które można wyrazić liczbowo, np.: liczba kierunków, specjalności, umów 
partnerskich itp.ZASTOSOWANIE

Wykorzystanie elementu dedykowanego.

STANDARYZACJA

Możliwe błędy: samodzielne wykonanie bloku. 
BŁĘDY

Funkcjonalności dostępne na stronach serwisów UŚ i ich wykorzystanie w komunikacji na stronach WWW6

PRZYKŁAD
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Szablon: Strona z zakładkami6.3.12.

Szablon pozwala prezentować dane w rozwijanych po kliknięciu zakładkach.
OPIS

Treści, które łatwo podzielić na zakładki. 

ZASTOSOWANIE

Szablon dedykowany, zastosowanie np. składy rad, komisji.

STANDARYZACJA

Korzystanie z rozwiązania Wordpressa, niedopasowanie do rozwiązań przyję-
tych w systemie:

• struktura nagłówków - tytuł h2, zakładki h4,
• inne znaczniki niż przyjęte w systemie (plusy),
• krój czcionki, sprawdzenie kontrastu.

BŁĘDY

Funkcjonalności dostępne na stronach serwisów UŚ i ich wykorzystanie w komunikacji na stronach WWW6

PRZYKŁAD



48

Przykłady standaryzacji wybranych stron w serwisie6.4.

Władze6.4.1.

Zastosowanie do prezentacji elementu „Tekst i obraz” lub układu złożonego z dwóch kolumn. 

Tekst i obraz

w wersji desktopowej
(komputer stacjonarny/laptop)

wersja mobilna (urządzenia mobilne,
takie jak telefon komórkowy czy tablet)

Zastosowanie dwóch kolumn
Podział wiersza na dwie kolumny i umieszczenie w nich zdjęcia oraz tekstu (dane kontaktowe). 

Funkcjonalności dostępne na stronach serwisów UŚ i ich wykorzystanie w komunikacji na stronach WWW6

1

2
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Treści na stronie „Władze” można pogrupować tematycznie, aby osiągnąć większą komplekso-
wość danych. Przykładem może być wyszczególnienie grup zawartości: dziekan, prodziekani, 
organy statutowe itp.

Rady, komisje, organy6.4.2.

W zależności od obszerności treści i aspektów wizualnych można zastosować zakładki z linka-
mi (Linki), rozwijane zakładki lub kafelki / bloki. W obu przypadkach wybieramy wariant, który 
zapewni nam czytelność i przejrzystość treści. 
Zakładki z linkami (Linki) zastosujemy w przypadku, gdy wcześniej na stronie umieściliśmy roz-
wiązanie dominujące wizualne. Umieszczenie kolejnej rozbudowanej wizualizacji (np. bloków ze 
zdjęciami) może powodować rozproszenie uwagi i wrażenie przesytu. 

Przykład dla rad, komisji itp., których dane – z uwagi na obszerność – zostały rozdysponowane 
na poszczególnych podstronach: 

Funkcjonalności dostępne na stronach serwisów UŚ i ich wykorzystanie w komunikacji na stronach WWW6

w wersji desktopowej
(komputer stacjonarny/laptop)

wersja mobilna (urządzenia mobilne,
takie jak telefon komórkowy czy tablet)
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Kierunki studiów 6.4.3.

Kafelki lub bloki wykorzystamy w przypadku obszernych treści, których hierarchia jest równa.  
Pogrupowanie obszernych treści i rozdysponowanie ich na pojedynczych stronach podpiętych do 
bloków pozwala na osiągnięcie większej przejrzystości. 

Przykład:

Rozwijane zakładki stosowane w sytuacji, w której ilość treści pozwala na swobodne przegląda-
nie zawartości poszczególnych zakładek (również w wersji mobilnej).

Funkcjonalności dostępne na stronach serwisów UŚ i ich wykorzystanie w komunikacji na stronach WWW6
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Instytuty6.4.4.

W zależności od wydziału liczba instytutów jest różna. Jeśli mamy sytuację, w której do prezen-
towania jest jeden instytut, najlepszym rozwiązaniem będzie ujęcie go w menu i bezpośrednie 
linkowanie do strony internetowej instytutu. W przypadku większej liczby jednostek badawczych 
można zastosować bloki lub kafelki (brak hierarchii danych).

O nas6.4.5.

Podstrona prezentująca jednostkę, jej atuty, istotne informacje związane z jej działalnością. Pro-
ponowane do wykorzystania moduły: Tekst, osadzanie materiału wideo w module Tekst, dodanie 
obrazu w sekcji „główny obraz”, wykorzystanie modułu Dane liczbowe (lista). 

Dodanie obrazu w sekcji „główny obraz”. 

Funkcjonalności dostępne na stronach serwisów UŚ i ich wykorzystanie w komunikacji na stronach WWW6
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Wpływ społeczny6.4.6.

Podstrona prezentująca wpływ społeczny, np. w aspekcie: innowacji społecznych, innowacji dy-
daktycznych, współpracy ze szkołami. 

Do zbiorczej prezentacji można wykorzystać Kafelki lub sam element Tekst z osadzonymi plikami 
graficznymi. 

Przykład elementu z kafelkami: 

Przykład elementu z „Tekstem”:

Podgląd edycji:

Funkcjonalności dostępne na stronach serwisów UŚ i ich wykorzystanie w komunikacji na stronach WWW6
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Patenty6.4.7.

Przykład układu strony informującej o patentach. Wykorzystane elementy: Dane liczbowe; Tekst; 
Posty (wybrana z serwisu kategoria).

Współpraca 6.4.8.

Podstrona prezentująca różnorodne aspekty związane ze współpracą jednostki z biznesem, 
otoczeniem uczelni oraz z podmiotami prowadzącymi działalność naukową i badawczą. Przykład 
podstrony: element Tekst (tekst wprowadzający) oraz element bloki lub kafelki.

Funkcjonalności dostępne na stronach serwisów UŚ i ich wykorzystanie w komunikacji na stronach WWW6
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Publikacje6.4.9.

W zależności od obszerności treści i tego, co chcemy przekazać odbiorcy w zakresie tematyki zwią-
zanej z publikacjami oraz czasopismami wydziałowymi, podstronę można przygotować w następu-
jących wariantach z linkowaniem do szczegółów np. na stronie https://journals.us.edu.pl/: 

Ogólna podstrona na temat publikacji, w tym czasopism (wykorzystane elementy: Tekst i 
obraz; pasek boczny: Listy z linkami) 

Podstrona z czasopismami naukowymi prowadzonymi przez wydział [elementy: Informacje (płytki)].

Podstrona z wykorzystaniem bloków:

Funkcjonalności dostępne na stronach serwisów UŚ i ich wykorzystanie w komunikacji na stronach WWW6

1

2

3

https://journals.us.edu.pl/
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Platforma ISSUU

Uniwersytet Ślaski posiada profil na stronie: https://issuu.com/uniwersytetslaski.

ISSUU to platforma internetowa, która umożliwia wydawanie treści w formie elektronicznej. Plat-
forma pozwala na publikowanie szerokiej gamy materiałów: magazynów, gazet, broszur, katalogów, 
poradników. Uniwersytet Śląski posiada od lat konto na platformie. W sprawie publikacji materiału 
należy skontaktować się z Działem Marketingu (promocja@us.edu.pl).

Przykładowy podgląd publikacji osadzonych ze strony issuu.com:

MAGAZYN „NO LIMITS”

FOLDER MULTIMEDIALNY O INSTYTUCIE NAUK POLITYCZNYCH UŚ 

Sprawy studenckie i doktoranckie 6.4.10.

Podstrona dotycząca spraw studenckich i doktoranckich, w tym: aktywności studenckiej i dokto-
ranckiej, wymiany międzynarodowej, zdalnego studiowania, zapewniania jakości kształcenia czy 
rekrutacji.

Przykład podstrony: https://us.edu.pl/wydzial/wnst/studia/.

Funkcjonalności dostępne na stronach serwisów UŚ i ich wykorzystanie w komunikacji na stronach WWW6

https://issuu.com/uniwersytetslaski
https://us.edu.pl/nauka-i-badania/popularyzacja-nauki/no-limits/
https://us.edu.pl/instytut/inp/multimedia/o-instytucie-nauk-politycznych-folder/
https://us.edu.pl/wydzial/wnst/studia/
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Informacje o pracownikach6.4.11.

Na stronach wydziałów i instytutów bardzo często pojawiają się informacje o pracownikach. 
Często są to przygotowane przez Państwa zestawienia, które wymagają ręcznej aktualizacji. Su-
gerujemy aby w niedalekiej przyszłości zamienić te rozwiązania na podlinkowanie odpowiednich 
informacji w ramach książki teleadresowej UŚ.
Nowa wersja książki teleadresowej jest obecnie testowana przez uczelniane służby informatycz-
ne. W nowej wersji będzie ona zawierała między innymi podpięte do pracowników informacje 
o prowadzonych badaniach, zainteresowaniach badawczych, publikacjach, itp. 
Szczegółowy opis tej funkcjonalności wraz z radami dotyczącymi jej wprowadzenia zamieścimy 
w kolejnej edycji podręcznika.  

Funkcjonalności dostępne na stronach serwisów UŚ i ich wykorzystanie w komunikacji na stronach WWW6
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Metadane na stronach uczelni 7

metadanych na stronach uczelni, które są wykorzystywane przez wyszukiwarki 
internetowe.

W tym rozdziale piszemy o:

Metadane to dane dodatkowe, którymi opatrzone są wszystkie strony internetowe, a które nie są 
widoczne dla odbiorcy. Adresatem tych danych są wyszukiwarki internetowe, które interpretują 
metadane w procesie generowania wyników dla zapytań. Aby odpowiednio dobrze wypozycjono-
wać stronę konieczne jest poświęcenie uwagi przygotowaniu metadanych.
Działania związane z SEO (Search Engine Optimization) – czyli optymalizacją dla wyszuki-
warek opierają się między innymi o metadane. Serwis internetowy UŚ umożliwia stosowanie 
odpowiednich fraz kluczowych dobranych pod kątem zawartości. Wpisanie odpowiednich słów 
kluczowych pozwoli na lepsze pozycjonowanie stron. W najbliższym czasie Uczelnia rozpocznie 
współpracę z firmą zewnętrzną, której powierzymy działania w zakresie SEO, a także przepro-
wadzenie szkoleń w tym zakresie dla pracowników. Do tego momentu prosimy o zapoznanie 
się z zasadami przygotowywania słów kluczowych, które dają dobre efekty w pozycjonowaniu. 
Uzupełnianie rubryk SEO Settings dostępne jest z pozycji każdej podstrony internetowej serwisu 
oraz poziomu zarządzania witryną.

Widok rozwiniętych opcji ekranu w edycji strony.

W pierwszej kolejności należy wypełnić pola dotyczące tytułu meta i opisu meta, które powinny 
zawierać odpowiednie słowa kluczowe. Fraza kluczowa, to wyrażenie, które ma szczególne znacze-
nie dla tekstu i stanowi jego podsumowanie. Warto zadać sobie pytanie: co wpisze w wyszukiwarce 

Uzupełnienie meta-
danych: tytułu meta 
(title) i opisu meta 
(description)



58

internauta, kiedy będzie chciał przeczytać treść naszego tekstu? O co zapyta, jeśli będzie chciał 
zobaczyć odpowiedzi, które opisujemy na stronie?

Przykład
Dla strony Wydziału Humanistycznego, która zawiera informacje o władzach, słowami kluczowymi 
mogą być: władze wydziału, władze wydziału humanistycznego uś, władze WH, wydział humani-
styczny uś władze, dyrekcja WH uś itp.

Wymienione wyżej pola dostarczają podstawowych informacji, które powinny przekonać odbiorców 
do odwiedzenia witryny. Meta opisy nie mogą być zbyt długie – w serwisie jest podana zalecana 
liczba znaków.

Obecnie wtyczka ma rozszerzone funkcjonalności między innymi: Focus Keyphrase, Page Analysis, 
czy też opcje dotyczące social mediów. Opis poszczególnych części: 

• metadane to znaczniki używane do opisu zawartości strony. Przydatne zarówno dla wyszu-
kiwarek internetowych do kategoryzowania treści, jak i do wyświetlania podstawowych 
informacji o wyszukanej stronie.

• title oraz description – te pola powinny najbardziej zwięźle opisywać to, co znajduje się na 
danej stronie. Jest to swoiste „zaproszenie” dla użytkownika w celu nawiązania z nim interak-
cji, jak i podpowiedź, czy na danej stronie znajdzie informacje, których poszukuje.

• Focus Keyphrase to słowa kluczowe najtrafniej opisujące treść strony,
• Page Analysis – podsumowanie poprawności wpisanych treści pod kątem SEO. Jeżeli tytuł 

jest za długi lub zbyt krótki, a także jeśli brakuje czegoś istotnego, wtyczka w tym miejscu 
nas o tym poinformuje,

• zakładka dotycząca social mediów oferuje szereg udogodnień, takich jak: podgląd, jak będzie 
wyglądał wpis po udostępnieniu na Facebooku czy Twitterze, możliwość zdefiniowania tytu-
łu, opisu lub miniatury, która wyświetli się przy udostępnianej treści.

Wszystkie przedstawione funkcjonalności zostały szerzej opisane na stronie internetowej wtyczki:

• https://aioseo.com/doc-categories/getting-started/, 
• https://aioseo.com/docs/what-is-seo-meta/. 

Metadane na stronach uczelni7

https://aioseo.com/doc-categories/getting-started/
https://aioseo.com/docs/what-is-seo-meta/
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Możliwość przygotowywania nowych 
serwisów

8

zasadach przygotowywania nowych serwisów (jako podstron serwisu głównego 
lub tzw. serwisów wyodrębnionych),

W tym rozdziale piszemy o:

zasadach zlecania realizacji serwisów firmom zewnętrznym,

informacjach niezbędnych do przekazania CKM oraz webmasterowi w celu przygo-
towania nowej strony,

zasadach, na podstawie których podejmowane są decyzje o rodzaju nowej strony 
do przygotowania.

Wsparcia w zakresie tworzenia nowych serwisów internetowych udzielają Państwu dwie jednost-
ki: Centrum Komunikacji Medialnej oraz Dział Portalu i Serwisu WWW (dla ułatwienia będziemy 
ten dział nazywać „webmaster”). Zdajemy sobie sprawę z tego, że mogą Państwo mieć potrzeby 
tworzenia serwisów internetowych, zanim jednak do tego dojdzie prosimy o szybką analizę i od-
powiedź na kilka pytań:

• czy treści, które mają być prezentowane na nowej stronie są unikatowe i wymagają wyodręb-
nienia?

• czy treści, które mają być prezentowane na stronie mogłyby znaleźć się w strukturze serwisu 
wydziałowego lub instytutowego?

• czy będzie czas, aby dbać o rozwój serwisu i uzupełniać go nowymi treściami?

Sugerujemy, aby przystąpić do tworzenia nowego serwisu, jeżeli na powyższe pytania odpowie-
dzieliście Państwo: TAK–NIE–TAK.
Opis procedury zgłoszenia potrzeby uruchomienia nowego serwisu opisujemy w rozdziale 8.2. tej 
części dokumentu.

Możliwości tworzenia prostych serwisów internetowych8.1.

Serwisy WWW funkcjonujące w ramach Uniwersytetu Śląskiego powinny prezentować aktualną 
szatę graficzną, dlatego też ze środków w ramach projektu finansowanego z programu POWER 
przewidziano utworzenie tzw. generatora stron WWW (strony inicjatyw, realizowanych projektów, 
konferencji etc.). Poinformujemy Państwa o tym kiedy generator zostanie uruchomiony.

Kto przygotowuje 
różne serwisy 
i czym one się 
różnią, czyli czego 
mogę oczekiwać od 
CKM oraz webma-
stera?
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Możliwości tworzenia nowych serwisów8.2.

Z uwagi na charakter nowej witryny, potrzeby związane z jej funkcjonowaniem oraz późniejszym 
rozwojem i aktualizacją, strona internetowa może zostać utworzona jako:

• serwis zewnętrzny z layoutem UŚ – przykładem jest serwis zdalny.us.edu.pl,
• strona wizytówkowa lub serwis wyodrębniony w sieci witryn Uniwersytetu Śląskiego – np. centra 

badawcze UŚ (przykładem jest https://us.edu.pl/nauka-i-badania/centra-badawcze/ulka/), 
• serwis zewnętrzny przygotowany przez wykonawcę zewnętrznego.

Potrzebę utworzenia nowej witryny internetowej należy zgłaszać do Działu Portalu i Serwisu 
WWW (webmaster@us.edu.pl) oraz do Centrum Komunikacji Medialnej (wiadomosci@us.edu.pl). 
Te dwie jednostki zajmują się różnymi aspektami związanymi ze stronami internetowymi i mogą 
służyć wsparciem oraz radą w tym zakresie.

Zgłoszenie powinno zawierać wstępne informacje dotyczące: 

• charakteru witryny, 
• obszerności treści i ich specyfiki, 
• obsługiwanego języka, 
• ewentualnych potrzeb (w przypadku niestandardowych oczekiwań). 

Po przeanalizowaniu potrzeb w zakresie przygotowania serwisu, poinformujemy Państwa, czy 
realizacją zajmie się CKM czy webmaster. Na podstawie ustaleń z jednostkami poinformujemy 
Państwa o: jednostce realizującej serwis, przewidywanym terminie realizacji, ewentualnych 
kosztach (tylko w przypadku realizacji nowych funkcjonalności).

Zasady zlecania realizacji serwisów firmom zewnętrznym8.3.

Przy zleceniu realizacji serwisów internetowych wykonawcom zewnętrznym należy zwrócić uwa-
gę na następujące kwestie: 

• przygotowana witryna powinna być zgodna z systemem identyfikacji wizualnej uczelni (https://
us.edu.pl/uczelnia/system-identyfikacji-wizualnej/) oraz wizualnie spójna z serwisami uniwer-
syteckimi; w związku z tym jej projekt należy skonsultować z Centrum Komunikacji Medialnej,

• witryna powinna spełniać wymagania wynikające z ustawy dotyczącej dostępności cyfrowej 
stron internetowych dla osób z niepełnosprawnościami oraz spełniać normę  WCAG 2.1,

• zawarta z wykonawcą umowa powinna uwzględniać nie tylko przygotowanie strony interne-
towej, ale również zapewniać wsparcie techniczne w określonym czasie (co najmniej 2 lata), 

• strona internetowa powinna mieć po Państwa stronie nie tylko opiekuna merytorycznego, 
ale również opiekuna technicznego, który zajmie się kwestiami związanymi z serwisowaniem, 
bezpieczeństwem, aktualizacją itp., 

Możliwość przygotowywania nowych serwisów8

https://www.zdalny-test.us.edu.pl/
https://us.edu.pl/nauka-i-badania/centra-badawcze/ulka/
https://us.edu.pl/uczelnia/system-identyfikacji-wizualnej/
https://us.edu.pl/uczelnia/system-identyfikacji-wizualnej/
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• w przypadku przygotowania stron dla inicjatyw, które mają charakter czasowy, np. projektów 
lub konferencji należy ustalić, co stanie się z witryną po zakończeniu projektu (bardzo ważne 
jest aby strona nie przestała być aktualizowana); 

• w przypadku wydarzeń organizowanych cyklicznie przez różne uczelnie przez co wydłuża się 
czas pomiędzy kolejnymi edycjami organizowanymi przez UŚ możliwe jest zarchiwizowanie 
strony i przechowywanie jej do kolejnej edycji wydarzenia. W takim wypadku konieczne będzie 
uruchomienie nowej strony wydarzenia, a strona archiwalna zostanie do niej podlinkowana. 

Zakres treści niezbędny do stworzenia serwisu8.4.

W zależności od charakteru witryny (strona wizytówkowa lub rozbudowany serwis) i jej specyfiki, 
podstawowe treści niezbędne do uruchomienia strony mogą mieć różny zakres. Zakres publikowa-
nych treści powinien zostać uzgodniony pomiędzy zlecającym a wykonawcą (CKM lub webmaster). 

Aspekty, które należy wziąć pod uwagę to np. użyteczność strony internetowej dla odbiorców, intu-
icyjne rozłożenie treści i sposób komunikacji. Niezbędne dane:

Możliwość przygotowywania nowych serwisów8

WAŻNE: za dostarczenie kompletu treści odpowiedzialny jest zlecający. Bez Państwa wsparcia 
w tym zakresie nie będziemy mogli spełnić oczekiwań związanych z uruchomieniem nowej strony.
Czas realizacji nowego serwisu (poza zleceniem zewnętrznym) zależny jest od obłożenia CKM/we-
bmastera, a także od stopnia skomplikowania funkcjonalności oraz kompletności przygotowanych 
przez Państwa treści.
Treści należy przesyłać osobie wskazanej na początku Państwa współpracy z jednostką realizującą 
serwis (CKM lub webmaster). 

UWAGA! Nieaktualizowanie serwisu może powodować ryzyko związane z bezpieczeństwem telein-
formatycznym (włamanie, wyciek danych, destabilizacja funkcjonowania innych usług sieciowych 
w sieci uczelni). Istotne jest zatem, aby każdy nowopowstały serwis był na bieżąco uzupełniany 
w aktualne treści.

struktura i podział treści w serwisie: 
• struktura menu,
• front serwisu (zdefiniowanie poszczególnych obszarów te-

matycznych i bloków),

1

wsad poszczególnych podstron (teksty oraz materiał ilustracyjny),
2

materiał wizualny (zdjęcia, grafiki itp., materiały nienaruszające 
niczyich praw autorskich). 

3
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Proponowana struktura menu dla istniejących 
stron wydziałowych i instytutowych

9

proponowanej podstawowej strukturze menu stron wydziałowych i instytutowych,

W tym rozdziale piszemy o:

proponowanych strukturach menu stron wydziałowych w zależności od indywidu-
alnych potrzeb wydziału.

Przeanalizowaliśmy wszystkie strony wydziałowe oraz instytutowe, które prowadzone są w sieci 
witryn Uniwersytetu Śląskiego. Zauważyliśmy w nich bardzo dużą różnorodność. Częściowo 
wynika ona z różnych potrzeb poszczególnych wydziałów, a częściowo z dotychczasowego braku 
ustaleń w tym zakresie. W związku z tym proponujemy Państwu następujące rozwiązania:

• przygotowaliśmy propozycję standardowego menu dla stron wydziałowych (jest to podsta-
wa, którą można rozszerzać o dodatkowe elementy zależne od potrzeb wydziału),

• przygotowaliśmy propozycję standardowego menu dla stron instytutowych (j.w.),
• przygotowaliśmy dla Państwa również propozycję rozszerzoną, która uwzględnia dotychcza-

sowe elementy menu każdej ze stron wydziałowych.

Zachęcamy do zaimplementowania struktury menu stron wydziałowych i instytutowych. Przy-
pominamy jednocześnie, że struktura menu nie jest w pełni odzwierciedleniem struktury treści 
na stronie (w menu zawieramy jedynie najważniejsze elementy). Prosimy o potraktowanie tej 
propozycji, jako materiału do dyskusji – w razie wątpliwości co do zaproponowanych rozwiązań, 
Centrum Komunikacji Medialnej jest do Państwa dyspozycji.

Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanymi przez nas materiałami, które zawierają:
• Menu wydziałowe,
• Menu instytutowe,
• Rozszerzone menu wydziałowe (propozycje szczegółowe dla poszczególnych wydziałów).

STRUKTURA MENU STRON WYDZIAŁOWYCH I INSTYTUTOWYCH

Jak uporząd-
kować strukturę 
menu na 
stronie?

https://uniwersytetslaski-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/monika_jodlowska_o365_us_edu_pl/ERhW12BXq1RDr7RGjuU0o48BkNNwA1J7MJ7zlRnldPE0RA?e=AdGF8j
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Zasady realizacji tłumaczeń bieżących oraz 
tłumaczeń stron wydziałowych i instytuto-
wych na język angielski

10

zasadach realizacji tłumaczeń bieżących,

W tym rozdziale piszemy o:

współpracy z Centrum Usług Tłumaczeniowych,

zasadach przygotowywania treści stron w języku polskim przeznaczonych do tłuma-
czenia na język angielski,

wykorzystaniu glosariusza terminów uniwersyteckich,

radach dotyczących przygotowania treści o charakterze marketingowym na potrzeby 
anglojęzycznych stron wydziałów i instytutów,

propozycjach standaryzacji anglojęzycznego menu stron wydziałowych i instytutowych.

Nawiązywanie i wzmacnianie międzynarodowej współpracy badawczej, zwiększenie widzialności 
uczelni oraz umiędzynarodowienie studiów należą do celów strategicznych Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach. Jednym z kluczowych procesów, które umożliwią skuteczne działania w tym zakresie, 
jest płynna realizacja tłumaczeń stron na język angielski. Poniżej przedstawiamy podstawowe zasady 
współpracy pomiędzy wydziałami Uniwersytetu Śląskiego a zespołem tłumaczy funkcjonującym w ra-
mach Centrum Komunikacji Medialnej.
Tłumaczenia na Uniwersytecie Śląskim realizowane są przez zespół Centrum Usług Tłumaczeniowych, 
zespół tłumaczy Centrum Komunikacji Medialnej, a także są zlecane firmom zewnętrznym. 

CENTRUM USŁUG TŁUMACZENIOWYCH

Centrum Usług Tłumaczeniowych to jednostka Uniwersytetu Śląskiego, która realizuje tłumaczenia na 
zasadzie wzajemnych rozliczeń wewnętrznych. CUT działa przede wszystkim w oparciu o pracowników 
UŚ, głównie anglistów, którzy specjalizują się w tłumaczeniach specjalistycznych różnego rodzaju. Ich 
praca wynagradzana jest w postaci dodatku zadaniowego do pensji, a standardowa cena takich usług 
jest określona na poziomie 50 zł brutto w przypadku tłumaczeń, oraz 25 zł brutto w przypadku korekty 
językowej. W przypadku niektórych zleceń mogą wystąpić jednak pewne różnice w zakresie cen, w za-
leżności od terminu wykonania usługi i stopnia specjalizacji konkretnych tekstów. Osobą kontaktową 
w sprawie tłumaczeń wykonywanych przez CUT jest kierownik jednostki dr hab. Adam Wojtaszek, prof. 
UŚ (adam.wojtaszek@us.edu.pl).

Dlaczego tłu-
maczenie stron 
jest tak ważne?

Kto realizuje 
tłumaczenia na 
naszej uczelni?
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Do zadań realizowanych przez CUT należą:

• tłumaczenie i korekta tekstów naukowych (np. artykułów zgłaszanych do czasopism), 
głównie na język angielski, ale także w innych językach,

• współpraca z Wydawnictwem UŚ w zakresie tłumaczenia i korekty tekstów naukowych, 
głównie abstraktów zamieszczanych w czasopismach wydawanych przez UŚ,

• tłumaczenie umów zawieranych przez UŚ z partnerami zagranicznymi,

• tłumaczenie treści związanych z dydaktyką (programy studiów, efekty uczenia się itp.),

• tłumaczenie dokumentacji związanej z ubieganiem się o granty,

• tłumaczenie treści na strony internetowe UŚ,

• opracowanie angielskiej wersji dokumentów w obiegu wewnętrznym UŚ (umowy, druki itp.),

• zapewnienie kadry nauczającej i organizacja procesu nauczania w zakresie języka 
angielskiego w projekcie POWER (indywidualne zajęcia z języka angielskiego dla kadry 
kierowniczej i zarządzającej),

• unifikacja terminologii anglojęzycznej używanej w UŚ, we współpracy z CKM, opracowa-
nie i aktualizacja glosariusza terminologii.

CENTRUM KOMUNIKACJI MEDIALNEJ

W ramach Centrum Komunikacji Medialnej tłumaczone są następujące teksty:

• treści i wiadomości na stronach wydziałów UŚ,

• treści i wiadomości na stronie głównej oraz w serwisie zdalny.us.edu.pl,

• artykuły w ramach cyklu „Śląski badawczy”,

• newslettery dla pracowników (Informacje dla wspólnoty akademickiej) oraz studentów 
(Wiadomości studenckie),

Zasady realizacji tłumaczeń bieżących oraz tłumaczeń stron wydziałowych i instytutowych na język angielski10

Zadania reali-
zowane przez 
Centrum Usług 
Tłumaczenio-
wych

Zadania 
z zakresu 
tłumaczeń 
realizowane 
przez Centrum 
Komunikacji 
Medialnej
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• informacje o inicjatywach i wydarzeniach organizowanych przez uczelnię (m.in. Scena 
Premier Naukowych),

• projekty realizowane przez uczelnię (m.in. T4E, IDB, ICRK),

• Śląski Festiwal Nauki KATOWICE,

• posty w mediach społecznościowych.

Wszelkie zapytania w sprawie tłumaczeń i/lub pliki do tłumaczenia należy przesyłać na adres: tluma-
czenia@us.edu.pl. 

Dokumenty przeznaczone do tłumaczenia należy przesyłać w formacie MS Word na adres: tlumacze-
nia@us.edu.pl. Przesłanie pliku w formacie MS Word ułatwia pracę nad tekstem i wpływa znacząco na 
czas realizacji tłumaczenia.

Wyróżniamy dwa rodzaje tłumaczeń:
• tłumaczenia treści właściwych (tzw. „core” stron),
• tłumaczenia bieżące.

Zasady realizacji tłumaczeń treści właściwej stron10.1.

Analizując strony możemy wyróżnić treść właściwą (określaną czasem jako „core”), która zawiera 
podstawowe informacje. Jest to treść, która nie ma charakteru aktualnościowego, a której więk-
szość wprowadza się na stronę na początku jej funkcjonowania. Uzupełnianie tej treści wiąże 
się z aktualizacją danych lub koniecznością bardziej szczegółowego poinformowania odbiorców 
o wybranym zagadnieniu. Tłumaczenia tych treści są koordynowane przez zespół tłumaczeniowy 
działający w ramach Centrum Komunikacji Medialnej.

Zasady realizacji tłumaczeń bieżących10.2.

Treści bieżące, to najczęściej treści o charakterze aktualnościowym, ale także treści szczegółowe 
wymagające szybkiego przetłumaczenia. W przypadku tłumaczeń bardzo pilnych, które muszą być 
umieszczone na stronie w konkretnym terminie (np. zaproszenie na webinar organizowany przez 
dany wydział prosimy o podanie oczekiwanego terminu realizacji. Otrzymają Państwo wówczas 
wiadomość zwrotną z potwierdzeniem terminu lub prośbę o jego przesunięcie. 

Spodziewamy się, że po uruchomieniu anglojęzycznych stron wydziałowych i instytutowych liczba 

Zasady realizacji tłumaczeń bieżących oraz tłumaczeń stron wydziałowych i instytutowych na język angielski10

Gdzie i jak 
mogę zgłosić 
prośbę o prze-
tłumaczenie 
treści?

Realizacja 
tłumaczeń treści 
podstawowych

Realizacja 
tłumaczeń 
bieżących

mailto:tlumaczenia%40us.edu.pl?subject=
mailto:tlumaczenia%40us.edu.pl?subject=
mailto:tlumaczenia%40us.edu.pl?subject=
mailto:tlumaczenia%40us.edu.pl?subject=
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treści do tłumaczenia wyraźnie wzrośnie. W związku z tym pracujemy obecnie nad rozwiązaniem, 
które pozwoli na sprawniejsze realizowanie tłumaczeń bieżących na Państwa potrzeby (z uwzględ-
nieniem aktualności, informacji o wydarzeniach czy treści na potrzeby mediów społecznościo-
wych). Szczegółowe rozwiązanie zostanie opisane w kolejnej edycji podręcznika. 

Glosariusz10.3.

Przy realizacji tłumaczeń na język angielski obowiązuje „Polsko-angielski glosariusz terminów uni-
wersyteckich oraz nazw obowiązujących na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach” (zwany w skrócie 
Glosariuszem). Korzystanie z glosariusza jest bardzo ważne z perspektywy wyszukiwania stron 
internetowych. Pozwala również na zachowanie jednolitej terminologii w dokumentach i na stro-
nach internetowych tłumaczonych na język angielski oraz spójności z zasadami oznaczania afiliacji 
pracowników Uniwersytetu Śląskiego. Glosariusz można znaleźć na stronie: 

POLSKO-ANGIELSKI GLOSARIUSZ TERMINÓW UNIWERSYTECKICH ORAZ NAZW OBOWIĄZUJĄ-
CYCH NA UŚ (główny adres gdzie znajduje się glosariusz, na kolejnych stronach w spisie znajdują 
się linki do tej strony; pozostawiamy jednak informację o nich na wypadek gdybyście chcieli Pań-
stwo przekierować pracowników lub studentów do glosariusza przez strony dla nich poświęcone)
Pracownik 
Pierwsze kroki | Student

Glosariusz zawiera tłumaczenia m.in. stopni i tytułów naukowych, stanowisk, dyscyplin naukowych, 
nazw jednostek, wydziałów i instytutów UŚ, kierunków studiów, a także inicjatyw realizowanych na 
Uniwersytecie Śląskim. 

Osobą kontaktową w sprawie wszelkich zapytań dotyczących glosariusza (w tym nowych i bra-
kujących terminów) jest mgr Tomasz Grząślewicz (Centrum Komunikacji Medialnej), adres e-mail: 
tomasz.grzaslewicz@us.edu.pl.

1

2

3

Zasady komunikacji marketingowej na stronach anglo-
języcznych

10.4.

Po licznych rozmowach z Państwem uznaliśmy, że przygotowanie treści na anglojęzyczne wersje 
stron wydziałowych i instytutowych wymaga przyjęcia następujących założeń:

• Strony wydziałowe i instytutowe w wersji EN nie powinny być tłumaczone 1 do 1 ze stron 
polskojęzycznych.

• Treści anglojęzyczne powinny mieć przede wszystkim nastawienie marketingowe, pozwalają-
ce na wypromowanie państwa działalności w stosunku do studentów i pracowników zagra-
nicznych.

• Strony anglojęzyczne mają również podkreślać możliwości nawiązania szeroko rozumianej 
współpracy międzynarodowej, służą wzmocnieniu widzialności UŚ. 

• Przygotowanie stron anglojęzycznych wymaga przygotowania treści w języku polskim, które 
zostaną skierowane do tłumaczenia.

Zasady realizacji tłumaczeń bieżących oraz tłumaczeń stron wydziałowych i instytutowych na język angielski10

Dlaczego 
warto korzystać 
z glosariusza 
terminów uni-
wersyteckich?

Komunikacja na 
stronach anglo-
języcznych

https://us.edu.pl/uczelnia/polsko-angielski-glosariusz-terminow-uniwersyteckich/
https://us.edu.pl/uczelnia/polsko-angielski-glosariusz-terminow-uniwersyteckich/
https://us.edu.pl/pracownik/
https://us.edu.pl/student/nowy-student/nowy-student-pierwsze-kroki/
mailto:tomasz.grzaslewicz%40us.edu.pl?subject=
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• Strony anglojęzyczne powinny dysponować własną strukturą menu, niezależną od stron 
poskojęzycznych.

• Istotnym elementem stron w wersji angielskiej powinny być informacje o charakterze promo-
cyjnym, które będą służyły zwiększeniu widzialności międzynarodowej – kryterium zamiesz-
czania wszelkich informacji na stronach w języku angielskim jest ich istotność dla współpracy 
międzynarodowej, a także wpływ na wzrost widzialności międzynarodowej.

Poniżej przedstawiamy zestaw rad dotyczących przygotowania treści w języku polskim, które po 
przetłumaczeniu będą mogły trafić na anglojęzyczne strony wydziałów i instytutów. Treści oznaczone 
kolorem ZIELONYM są przeznaczone tylko dla stron wydziałowych, a kolorem NIEBIESKIM tylko dla 
stron instytutowych. 

Główne cele Uniwersytetu Śląskiego w odniesieniu do stron an-
glojęzycznych

10.4.1.

Uruchomienie w roku 2021 stron w wersji EN dla wszystkich istniejących już serwisów 
w wersji PL (w nowej skórce uruchomionych po 10.2019 r.) oraz innych będących odpo-
wiedzią na strategiczne potrzeby wynikające z ewaluacji jakości działalności naukowej czy 
projektów międzynarodowych.
Ewaluacja stron wydziałowych i instytutowych w wersji PL i uruchomienie tych stron w wer-
sji EN, jako strategicznego działania związanego z widzialnością uniwersytetu, rankingami 
i ewaluacją.
Przeszkolenie nauczycieli akademickich w zakresie sposobu zgłaszania wyników działalności 
naukowej i dydaktycznej, opracowywania opisów swojej działalności, a także przygotowywa-
nia ich tłumaczeń.

1

2

3

Zawartość merytoryczna stron w języku angielskim10.4.2.

Zawartość merytoryczna stron przygotowywanych do tłumaczenia na język angielski powinna 
spełniać wszelkie wymogi opisane w rozdziałach 4. i 5. tej części naszego przewodnika. Poniżej 
prezentujemy krótki wyciąg zasad, którymi warto się kierować przygotowując treści o charakterze 
marketingowym.

Przy przygotowywaniu treści pamiętajmy, że:
• najważniejszy jest odbiorca (ustalenie do kogo mówimy powinno być podstawą każdej treści, 

którą przygotowujemy),
• każda treść uwzględniająca grupę docelową, powinna uwzględniać także różnice w stosowa-

nym języku (inaczej mówimy do kandydatów na studia, a inaczej do potencjalnych partnerów 
badawczych),

• informacje mają charakter promocyjny, służący zwiększeniu widzialności międzynarodowej 
(postarajmy się zaprezentować to, co buduje naszą przewagę konkurencyjną w kontekście 
komunikacji z odbiorcami zagranicznymi).

Zasady realizacji tłumaczeń bieżących oraz tłumaczeń stron wydziałowych i instytutowych na język angielski10
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Treść10.4.3.

Strony w języku angielskim powinny w ciekawy sposób prezentować jednostki, ich osiągnięcia, 
współpracę międzynarodową, wpływ na środowisko lokalne, krajowe i międzynarodowe. Wskazane 
jest umieszczanie także innych informacji istotnych z punktu widzenia odbiorcy anglojęzycznego. 
Warto poinformować o misji, wizji, celach jakie stawia przed sobą Wydział. (patrz: STRUKTURA ME-
NU/O WYDZIALE/O INSTYTUCIE). Postarajmy się wskazać to, co wpływa na naszą wyjątkowość oraz 
co buduje przewagę konkurencyjną.

Treści powinny spełniać poniższe wymogi:
Atrakcyjność. Ma zawierać informacje interesujące, ale także zrozumiałe i użyteczne z punktu 
widzenia odbiorców zagranicznych. Nie ma potrzeby przedstawiania skomplikowanych analiz 
czy rozbudowanych opisów dotyczących jednostki. 
Celem publikowanych treści powinno być:
• zaciekawienie odbiorcy (ostatnie odkrycia, badania, realizowane projekty), 
• pozostawienie pozytywnego wrażenia (sukcesy, publikacje), 
• zachęcenie do studiowania lub pracy na UŚ (pokazanie m.in. bazy sprzętowej, dydaktycznej 

i osobowej: budynków, sal wykładowych, wyróżniających się studentów, doktorantów i wy-
kładowców/badaczy), 

• pokazania możliwości korzystania z infrastruktury jednostek w kontekście współpracy 
z uczelnią,

• przekazanie odbiorcy informacji w sposób ułatwiający jej zrozumienie (powinniśmy w pierw-
szym kontakcie skupiać się na osobach, które nie są profesjonalistami); treści powinny mieć 
w pierwszej kolejności charakter marketingowy, a dopiero później ekspercki.

Zwięzłość. Dzięki temu przeciętny odbiorca przeczyta go w skupieniu z zainteresowaniem. Przy-
spieszy to także proces tłumaczenia (patrz: przykłady poniżej).
Wzbogacenie dobrymi zdjęciami. Zdjęcia powinny być oryginalne (najlepiej własne), adekwatne 
do treści, pokazujące rzeczywiste miejsca i ludzi. Istotne jest również, aby były one odpowied-
niej wielkości i jakości (minimum to zdjęcia o formacie 800x600 pikseli). W przypadku braku 
takich zdjęć możecie Państwo zwrócić się z prośbą do Centrum Komunikacji Medialnej o przy-
gotowanie zdjęć ilustrujących dany tekst (zaproponowanie własnego pomysłu na przedstawie-
nie fotografowanego obiektu lub osoby z pewnością przyspieszy realizację sesji). Jeśli zrobienie 
takich zdjęć okaże się z jakiegoś powodu niemożliwe, wówczas CKM wspomoże Państwa w wy-
szukiwaniu tzw. zdjęć stockowych (czyli z baz zdjęć dostępnych dla uniwersytetu), najlepiej 
pasujących do treści. Należy jednak pamiętać, że ze względu na dużą ilość zadań realizowanych 
przez CKM czas realizacji takiego wsparcia może być długi. 
Każde zdjęcie powinno być opisane tekstem alternatywnym (ALT), aby było dostępne dla osób 
z problemami wzrokowymi. Więcej informacji na temat tekstów alternatywnych znajduje się 
w części V DOSTĘPNOŚĆ, którą przekażemy Państwu w najbliższym czasie. Zdjęcia muszą być 
również podpisane (opis pod zdjęciem wraz z autorem zdjęcia). Opisy zdjęcia i podpisy pod 
zdjęciem przyczyniają się do lepszej współpracy z wyszukiwarkami i zapewniają większą wi-
dzialność strony jednostki.
W przypadku zastosowania własnych zdjęć prosimy Państwa o upewnienie się co do posiadania 
zgód na wykorzystanie zdjęć oraz zgód na publikację wizerunku osób, które pojawiają się na 
zdjęciach. Temat opisany jest szerzej w rozdziale 3. tej części przewodnika.

A

B

C
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Struktura menu stron w języku angielskim10.4.4.

Po analizie struktury stron wydziałowych i instytutowych Uniwersytetu Śląskiego proponujemy 
przyjęcie następującej struktury menu dla stron angielskich. Przypominamy, że propozycja struktury 
menu dla stron wydziałowych i instytutowych dla stron polskojęzycznych znajduje się w rozdziale 
9. części I naszej instrukcji.

Poniższa propozycja może ulec zmianie w zależności od szczególnych potrzeb Państwa wydziału 
lub instytutu. Treści oznaczone kolorem ZIELONYM są przeznaczone tylko dla stron wydziałowych, 
a kolorem NIEBIESKIM tylko dla stron instytutowych. Poniższa propozycja w języku polskim będzie 
funkcjonowała po przetłumaczeniu na język angielski.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

1. Organizacja roku akademickiego
2. Struktura Wydziału/Instytutu

A. Władze dziekańskie/Władze Instytutu
B. Instytuty
C. Administracja Wydziału/Instytutu

O WYDZIALE/O INSTYTUCIE 

1. O nas
A. kim jesteśmy
B. cele
C. fakty i liczby

2. Struktura Wydziału/Instytutu
A.  Władze dziekańskie/Władze Instytutu
B.  Instytuty

3. Pracownicy Wydziału/Instytutu
A. Podpięcie do stosownej treści w książce teleadresowej (UWAGA! Trwają ostatnie prace nad nową 

wersją książki, która będzie zawierała między innymi bezpośrednie odnośniki do publikacji)
B. Nasi eksperci

4. Konkursy i zatrudnienie
5. Galeria zdjęć

NAUKA 

1. Badania
2. Realizowane projekty badawcze
3. Konferencje, debaty, wykłady
4. Publikacje

A. Czasopisma wydziałowe/instytutowe
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STUDIA 

1. Kierunki studiów
A. Studia I i II stopnia
B. Studia Podyplomowe
C. Szkoła Doktorska (linkowanie do strony szkoły doktorskiej)

2. Wymiana międzynarodowa
3. Studiowanie zdalne
4. Rekrutacja (linkowanie do strony kandydata)

WSPÓŁPRACA 

1. Współpraca z biznesem
2. Współpraca z samorządami/otoczeniem społecznym 

B. Publikacje zewnętrzne
C. Publikacje książkowe

5. Patenty, wdrożenia oraz wpływ społeczny
6. Infrastruktura badawcza
7. Współpraca naukowa

Rozwinięcie informacji o treści stron WWW wydziałów/instytutów 
w wersji do tłumaczenia na język angielski

Poniżej znajdziecie Państwo informację z rozwinięciem opisu treści, które według naszej sugestii 
powinny znaleźć się na poszczególnych podstronach w wersji angielskiej. Dla poszczególnych tre-
ści przygotowaliśmy także krótką informację o tym, jakie funkcjonalności mogą być wykorzystane 
na tych podstronach. Informacje szczegółowe dotyczące funkcjonalności oraz sposobów ich wyko-
rzystania, znajdziecie Państwo w części I naszego poradnika.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

1. Organizacja roku akademickiego
2. Struktura Wydziału/Instytutu

A. Władze dziekańskie/Władze Instytutu
Wpisy dotyczące władz powinny zawierać: imię, nazwisko, zdjęcie, krótką notkę
(obszar działań, zainteresowania itp.), kontakt, ew. CV do rozwinięcia. Podobnie jak w przypad-
ku strony zawierającej informacje o władzach uczelni (https://us.edu.pl/uczelnia/o-nas/wla-
dze-uniwersytetu-slaskiego/).

Proponowane funkcjonalności: Władze.
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B. Instytuty
Na podstronie z informacjami o instytutach wchodzących w skład wydziału powinien znaleźć 
się opis naukowy i popularnonaukowy dla każdego z instytutów wraz z linkiem do stron insty-
tutowych. 

Proponowane funkcjonalności: Instytuty.

C. Administracja Wydziału/Instytutu
Wpisy dotyczące pracowników administracyjnych, kierowników organizacyjnych wydziałów, 
osób których dane kontaktowe powinny być wyszczególnione. Treść na podstronie powinna 
zawierać: imię, nazwisko, adres e-mailowy, numer telefonu, zdjęcie, zakres zadań na wydzia-
le/w instytucie). 

Proponowane funkcjonalności: Tekst i obraz (Władze) oraz rozwijane zakładki (szablon: Strona 
z zakładkami). 

O WYDZIALE/O INSTYTUCIE 

1. O nas: czym się zajmujemy, krótki opis obszarów działalności Wydziału/Instytutu
A. kim jesteśmy: kilka (do 10) zdań, w których zawarte będą najważniejsze wydarzenia, posta-

ci, sukcesy z historii wydziału. 

Proponowane funkcjonalności: Tekst wzbogacony o zdjęcia. 

B. cele powinny stanowić konkretyzację misji.

Proponowane funkcjonalności: Tekst wzbogacony o zdjęcia.

C. fakty i liczby istotne są tylko te informacje, które wskazują na naszą przewagę konkuren-
cyjną; 10–15 punktów dotyczących tylko wydziału (nie całego uniwersytetu) np.: liczba stu-
dentów, liczba kierunków kształcenia, informacja o prowadzonych projektach badawczych, 
informacja o nagrodach, itp.

Proponowane funkcjonalności: Tekst, Tekst i dane liczbowe, Dane liczbowe. 

2. Pracownicy Wydziału/Instytutu – proponujemy przekierowanie (linkowanie) do odpowiedniej 
podstrony książki teleadresowej

A. Nasi eksperci – to miejsce, w którym należy pochwalić się ekspertami z różnych dziedzin. 
Dla każdego z ekspertów należy podać następujące informacje: dane kontaktowe, zdjęcie, 
zainteresowania badawcze, obszar ekspertyzy, ewentualnie informacje o uczestnictwie w 
projektach badawczych, informacje o istotnych publikacjach i ekspertyzach, zwłaszcza do-
stępnych w formie open access). 
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Proponowane funkcjonalności: podział tematyczny – np. Listy z linkami, prezentacja – np. 
Tekst i obraz.

3. Konkursy i zatrudnienie – rekomendujemy zastosowanie przekierowania do strefy Pracownik 
– oferty pracy: https://us.edu.pl/pracownik/oferty-pracy/. Powinno istnieć jedno źródło infor-
macji, w którym kandydaci na stanowiska będą mogli znaleźć wyczerpujące informacje. Stronę 
poświęconą rekrutacji pracowników prowadzi Dział HR. Obecnie trwają prace nad wdrożeniem 
wyszukiwarki ofert.

4. Galeria zdjęć, czyli dobre zdjęcia ilustrujące funkcjonowanie i atuty wydziału. Każde zdjęcie 
musi zawierać opis [tzw. tekst alternatywny zwany także „ALT” umożliwiający Centrum Komu-
nikacji Medialnej oraz Dział Marketingu służą Państwu w zakresie przygotowania sesji zdjęcio-
wych, obróbki zdjęć oraz udostępniania zdjęć archiwalnych.

NAUKA 

1. Badania. Ten fragment strony traktujemy jako informację specjalistyczną dla osób zaintereso-
wanych działalnością o charakterze naukowym. Proponowane treści: 
• cel działalności naukowej, zakres prowadzonych badań, kierunki badań (zwięzła promocyjna 

treść, podkreślenie wyróżników i atutów), 
• fakty i liczby (atuty, np. liczba realizowanych projektów badawczych, liczba publikacji, liczba 

pracowników nauki...),
• wpływ naszych działań (np. jakie inicjatywy naukowe są podejmowane, współpraca w krajo-

wych i międzynarodowych zespołach badawczych, jakie działania wpisują się w rozwiązywa-
nie ogólnoświatowych problemów, ich wpływ społeczny, związek z celami zrównoważonego 
rozwoju ONZ, przykłady ciekawych inicjatyw), 

• współpraca z wiodącymi jednostkami naukowymi krajowymi i zagranicznymi, 
• realizowane projekty badawcze (odnośnik do podstrony projektami o charakterze nauko-

wym) oraz przykłady najważniejszych projektów. 

Proponowane funkcjonalności: Tekst, Dane liczbowe, Tekst i dane liczbowe, zdjęcia. 

2. Konferencje, debaty, wykłady. Sugerujemy informowanie przede wszystkim o wydarzeniach 
o najszerszym zasięgu. W opisie powinny znaleźć się: tytuł, opis zagadnień jakich wydarzenie 
dotyczyło, informacja o uczestnikach/wykładowcach/mówcach, link do strony wydarzenia, link 
do zdjęć lub materiałów multimedialnych, opis popularnonaukowy, opis naukowy, kontakt do 
organizatorów. Sugerujemy prezentację wydarzeń z podziałem na lata, w których były one orga-
nizowane. Do prezentacji wydarzeń, które mają się odbyć powinny być wykorzystywane aktu-
alności na stronie głównej jednostki, a także funkcjonalność kalendarza. Opis funkcjonalności 
znajduje się w rozdziale 6. części I instrukcji.

3. Projekty – spis najważniejszych projektów realizowanych przez Wydział/Instytut. Mogą być to 
projekty o charakterze: badawczym, dydaktycznym, inwestycyjnym i mieszanym. Pozostawia-
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my Państwu dowolność co do podziału projektów. Sugerujemy, aby w opisie każdego projektu 
znalazły się następujące informacje: nazwa projektu, informacje o kierowniku projektu oraz ze-
spole realizującym projekt, opis popularnonaukowy dla projektów dydaktycznych i naukowych, 
opis naukowy dla projektów naukowych, opis ogólny dla innych rodzajów projektów, informacja 
o wpływie społecznym, informacja o czasie realizacji, informacja o wysokości dofinansowania, 
kilka słów od kierownika projektu, grafika stanowiąca logotyp projektu, a w przypadku jego 
braku zdjęcie członków zespołu projektowego.

4. Publikacje
A. Czasopisma wydziałowe – informacje o najważniejszych czasopismach publikowanych 

przez wydział. W opisie powinny znaleźć się: zdjęcie okładki, informacje o ostatnim nume-
rze, dostęp do archiwum numerów (jeśli jest), informacja o ew. liczby punktów za publikację, 
informację o rozpoznawalnych autorach, rozszerzona informacja o ostatnim wydaniu.

Proponowane funkcjonalności znajdują się w podrozdziale 6.4.9. Publikacje. 

Uwaga dotycząca okładek publikacji. Okładka jako utwór o charakterze plastycznym chronio-
na jest prawem autorskim. W związku z tym rekomendujemy, aby umieszczenie jej na stronie 
internetowej wiązało się z uzyskaniem zgody poprzez wystąpienie o nią do wydawcy, szcze-
gólnie w przypadku zewnętrznych oficyn wydawniczych. Podobnie postępujemy w sytuacji, 
kiedy chcemy skorzystać z opisu publikacji zamieszczonego na stronie internetowej wydaw-
nictwa zewnętrznego. 
O uzyskanie zgody nie trzeba występować w przypadku zamieszczania opisów oraz okładek 
publikacji, które ukazały się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego. 
Rekomendujemy również linkowanie do publikacji znajdujących się w otwartym dostępie – 
REBUŚ lub https://journals.us.edu.pl/ (czasopisma naukowe). Dodatkowo warto zwrócić uwa-
gę, że publikacje często wyposażone są w nr DOI – jest to cyfrowy identyfikator dokumentu 
elektronicznego. W odróżnieniu od adresu URL dokumentu cyfrowego, który może się zmienić, 
DOI nie zależy od fizycznej lokalizacji i jest na stałe przypisany do publikacji. 

  

Publikacje w czasopismach zewnętrznych – informacje o publikacji pracowników Wydziału/
Instytutu w czasopismach zewnętrznych. W opisie powinny znaleźć się: zdjęcie okładki, dostęp 
do tekstu (jeśli jest), informacja o ew. Ilości punktów za publikację. 
Proponowane funkcjonalności znajdują się w podrozdziale 6.4.9. Publikacje. 

B. Publikacje książkowe – informacje o  najciekawszych publikacjach książkowych; Warto jest 
przy okazji opisu istotnych publikacji wybrać te, które są najlepiej punktowane, ale także te, 
które można uznać za prestiżowe i istotne z punktu widzenia wpływu społecznego. Opisu-
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jąc publikacje poza podstawowymi informacjami bibliograficznymi warto również dodać: 
krótki opis popularnonaukowy, krótki opis naukowy, słowa kluczowe odnoszące się do treści 
publikacji, kilka słów od autora, zdjęcie okładki.

Proponowane funkcjonalności znajdują się w podrozdziale 6.4.9. Publikacje.

5. Patenty, wdrożenia oraz wpływ społeczny
W tym miejscu prosimy Państwa o wskazanie na patenty i wdrożenia, ale także na wpływ społecz-
ny, który jest efektem wszelkich działań podejmowanych przez państwa jednostkę. Zdajemy sobie 
sprawę, że w przypadku wydziałów, które zwyczajowo nie realizują patentów czy wdrożeń, zdecy-
dowanie ważniejszy będzie opis wpływu społecznego. Sugerujemy, aby wszystkie elementy w tej 
części strony zawierały: nazwę patentu/wdrożenia/działania, dla którego postulowany jest wpływ 
społeczny, informację o osobie/osobach odpowiedzialnych, opis popularnonaukowy, opis nauko-
wy, informacje o ewentualnym finansowaniu, inne ważne informacje dotyczące nagród, efektów 
działania, miejsca wykorzystania w przypadku patentów i wdrożeń, itp. Prosimy także o podanie 
kontaktu do osoby odpowiedzialnej za działanie, a także o dodanie zdjęcia. Jeśli informacje o 
patentach/wdrożeniach/wpływie społecznym na stronie Wydziału są opracowane przez Instytuty 
(i tam są publikowane), prosimy o przekierowanie linkiem do stron instytutowych. 

Proponowane funkcjonalności znajdują się w rozdziale: 6.4.7. Patenty.

6. Współpraca naukowa 
Opis powinien zawierać podobne elementy jak w przypadku zaproszania do współpracy bizne-
sowej (o której mowa jest nieco niżej), jednak z nastawieniem na działania o charakterze nauko-
wo-dydaktycznym i naukowym. To miejsce, w którym możliwe jest informowanie o wszelkich 
działaniach/inicjatywach/projektach, które nastawione są na podjęcie współpracy z podmiotami 
zagranicznymi.

Proponowane funkcjonalności znajdują się w podrozdziale: 6.4.8. Współpraca.

STUDIA 

1. Kierunki studiów
A. Studia I i II stopnia – jakie kierunki, krótki opis studiów, który powinien zawierać podstawo-

we informacje o efektach kształcenia w formie popularnej – zwróćmy się indywidualnie do 
przyszłego kandydata i wyjaśnijmy mu co będzie robił podczas studiów, a także czym może 
się po nich zajmować), informacje o limitach naboru, informacje o ilości zainteresowanych 
naborem w poprzednim roku.

B. Studia III stopnia – opis powinien być zbieżny z tym dotyczącym studiów I i II stopnia, 
rozszerzony o zagadnienia dotyczące możliwości rozwoju kariery naukowej, ewentualnego 
wsparcia dla młodych naukowców, programów projakościowych, itp.).

C. Studia podyplomowe – krótki opis taki jak w przypadku kierunków studiów I i II stopnia; 
odesłanie do strony Centrum Studiów Podyplomowych: https://www.studiapodyplomowe.
us.edu.pl/.

Proponowane funkcjonalności znajdują się w podrozdziale: 6.4.3. Kierunki studiów. 
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2. Wymiana międzynarodowa – (w tym miejscu możecie Państwo odsyłać do stron dotyczących 
programu Erasmus, a także uzupełnić je o informacje dotyczące oferty dla studentów zagranicz-
nych).
3. Studiowanie zdalne – w tym miejscu proponujemy odsyłać do strony www.zdalny.us.edu.pl).
4. Rekrutacja (linkowanie do strony kandydata) – w tym miejscu możecie Państwo odesłać ponow-
nie do podstron dotyczących kierunków studiów, a także odsyłać do strony kandydata w serwisie 
głównym).

WSPÓŁPRACA 

1. Współpraca z biznesem – w tym miejscu należy w formie kilku–kilkunastu punktów wskazać 
jakie możliwości współpracy z otoczeniem biznesowym zakłada wydział. Całość powinna być 
poprzedzona krótkim tekstem zapraszającym do współpracy (ok. 5–6 zdań). Dla każdego z ob-
szarów współpracy należy przygotować krótki 2–3 zdaniowy opis o charakterze promocyjnym 
wraz z informacją o osobie kontaktowej. Jako osobną treść należy przygotować informacje o 
obecnych partnerstwach, firmach, instytucjach współpracujących. Informacja ta powinna zawie-
rać dane dotyczące daty rozpoczęcia współpracy oraz jej krótki opis naukowy i popularnonau-
kowy. Informację o realizowanych działaniach można również wzbogacić o zdjęcie. 

Proponowane funkcjonalności znajdują się w podrozdziale: 6.4.8. Współpraca.

2. Współpraca z samorządami – tak jak wyżej, prosimy o przygotowanie krótkiego opisu obszarów 
współpracy.

Proponowane funkcjonalności znajdują się w podrozdziale: 6.4.8. Współpraca.

Uwagi dotyczące wykorzystania treści trafiających do aktualności10.4.5.

Strony wydziałowe i instytutowe w wersji angielskiej powinny zawierać tłumaczone na język 
angielski aktualności. Część z informacji, które trafiają do sekcji z aktualnościami dotyczącymi 
jednostki ma na tyle istotne znaczenie, że można je wykorzystać do promocji jej działań. Po ich 
publikacji w ramach informacji bieżących sugerujemy, aby przechodziły one do tzw. treści „core” 
(powinny stać się stałą treścią stron), np.: 

1 Informacje o powołaniach pracowników do 
gremiów ważnych z punktu widzenia krajowego 
lub o znaczeniu międzynarodowym

po publikacji w „aktualnościach” informacja 
ta może zasilić podstronę Nauka > Eksperci 
(można to zrobić podlinkowując treść aktualno-
ścii o powołaniu do treści podstrony opisującej 
eksperta).

NAUKA

EKSPERCI

Zasady realizacji tłumaczeń bieżących oraz tłumaczeń stron wydziałowych i instytutowych na język angielski10

https://www.zdalny.us.edu.pl/
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Powyższa lista możliwości nie jest oczywiście zamknięta. Warto pamiętać, że sukcesywne zbiera-
nie informacji o działaniach jednostki na podstronach anglojęzycznych pozwoli na systematyczne 
budowanie rozpoznawalności i widzialności zagranicznej.

2 Informacje o konferencjach międzynarodowych 

po publikacji w „aktualnościach” informacje te 
powinny zasilić podstronę Nauka > Konferencje.

NAUKA

KONFERENCJE

3 Informacje o publikacjach  

po publikacji w „aktualnościach” informacje po-
winny zasilić podstronę O Wydziale > Publikacje

O WYDZIALE

PUBLIKACJE

4 Informacje o nawiązaniu współpracy z nowym 
podmiotem biznesowym 

po publikacji w „aktualnościach” informacje 
powinny zasilić podstronę Współpraca > Współ-
praca z biznesem. 

WSPÓŁPRACA

WSPÓŁPRACA 
Z BIZNESEM

Pozyskiwanie informacji o działalności wydziału/instytutu10.4.6.

Informacje, o których piszemy powyżej można pozyskiwać z dwóch źródeł:

Wewnątrzjednostkowego – pracownicy jednostek są najlepszym źródłem informacji, ich wie-
loletnie doświadczenie i wiedza o działaniach Wydziału czy Instytutu, sukcesach, badaniach, 
współpracy, absolwentach i ich losach itd. jest niezastąpiona, dlatego należy z niej czerpać 
informacje w pierwszej kolejności. Obecnie trwają prace nad ogólnouczelnianym formularzem 
dotyczącym zbierania informacji o działalności naukowej, badawczej i dydaktycznej nauczycieli 
akademickich. Do czasu jego udostępnienia rekomendujemy samodzielne przeprowadzenie 
wewnętrznej analizy Państwa działań, sukcesów, publikacji, możliwości współpracy, itp. 

Ogólnouczelnianego – po przeprowadzeniu analizy wewnątrzjednostkowej sugerujemy skon-
sultować się z działami administracji ogólnouczelnianej, które pomogą uzupełnić Państwu 
wiedzę dotyczącą działalności Wydziału/Instytutu. Poniżej przedstawiamy sugestię kontaktów 
dotyczących poszczególnych działań: 

A. Publikacje – Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego wydawnictwo@us.edu.pl, CINiBA (sekre-
tariat@ciniba.edu.pl), Repozytorium Uniwersytetu Śląskiego (repozytorium@ciniba.edu.pl).

B. Patenty i wdrożenia – Biuro Rzeczników Patentowych (mariusz.grzesiczak@us.edu.pl).

1

2

Zasady realizacji tłumaczeń bieżących oraz tłumaczeń stron wydziałowych i instytutowych na język angielski10

mailto:sekretariat%40ciniba.edu.pl?subject=
mailto:sekretariat%40ciniba.edu.pl?subject=
mailto:repozytorium%40ciniba.edu.pl?subject=
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C. Współpraca z otoczeniem gospodarczym i biznesem – Biuro Współpracy z Gospodarką 
(transfer@us.edu.pl).

D. Współpraca z zagranicą – Dział Współpracy z Zagranicą (international@us.edu.pl).

Zasady realizacji tłumaczeń bieżących oraz tłumaczeń stron wydziałowych i instytutowych na język angielski10
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Media społecznościowe Uniwersytetu 
Śląskiego

ogólnouczelnianych profilach w mediach społecznościowych (zwanych także serwi-
sami głównymi),

wsparciu w komunikacji pomiędzy administratorami social mediów UŚ,

zasadach zakładania profili w mediach społecznościowych,

W tym rozdziale piszemy o:

1Media społecznościowe (social media) to określenie odnoszące się do ogólnie pojętego korzy-
stania z internetowych i mobilnych technologii, które pozwalają na przekształcenie komunikacji 
w interaktywny dialog. Media społecznościowe pomagają w promocji naszych działań: konferencji, 
kierunków studiów, kół naukowych, wykładów, osiągnięć itd., a przede wszystkim ułatwiają kontakt 
ze studentami oraz kandydatami. Social media dzięki swojej popularności oraz szybkości dostępu 
są obecnie jednym z najistotniejszych kanałów komunikacji pozwalających na pełne informowanie 
wspólnoty akademickiej. W tej części instrukcji przybliżamy Państwu między innymi zasady funk-
cjonowania mediów społecznościowych i uspójnienia profili w mediach, a także dobre praktyki 
w zakresie ich wykorzystania.

zasadach uspójnienia nazewnictwa profili w mediach społecznościowych.

facebook.com/UniwersytetSlaski

Target (grupa odbiorców): pracownicy, kandydaci, studenci, absolwenci, powyżej 20 r.ż.

twitter.com/USinKatowice

Publikacja tego, co dzieje się w danej chwili.
Target: prasa, instytucje, osoby publiczne.

instagram.com/uniwersytetslaski

Publikacja zdjęć i krótkich filmów.
Target: młodzież, kandydaci, studenci, absolwenci.

Media społecz-
nościowe ogól-
nouczelniane

https://www.facebook.com/UniwersytetSlaski
https://twitter.com/USinKatowice
https://www.instagram.com/uniwersytetslaski/
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researchgate.net/institution/University_of_Silesia_in_Katowice

Publikacja prac naukowych.
Target: naukowcy, pracownicy administracji.

linkedin.com/school/uniwersytet-śląski-w-katowicach

Publikacja: informacje dotyczące patentów, ofert pracy, gospodarki, badań naukowych
Target: absolwenci, pracownicy, badacze, osoby powyżej 25 r.ż.

issuu.com/uniwersytetslaski

Publikacja: serwis służący publikacji czasopism, publikacji, innych materiałów gra-
ficznych, przewodników w formie elektronicznej

youtube.com/UniwersytetSlaski

Publikacja filmów: wywiady, konferencje, zapowiedzi wydarzeń, spoty reklamowe itd. 

Grupa dla osób administrujących social media UŚ1.1.

Prosimy osoby, które zarządzają social mediami na wydziałach, w instytutach oraz w innych jednost-
kach UŚ o dołączenie do naszej grupy. Służy ona wsparciu technicznemu oraz udostępnianiu wyda-
rzeń, Waszych inicjatyw, sukcesów odnoszonych przez studentów, informacji dotyczących wydziałów, 
kół naukowych, itd. Prosimy również w tej grupie zgłaszać wszelkiego rodzaju uwagi dotyczące 
mediów społecznościowych UŚ (nie w formie komentarzy pod postem na FP). Prowadzimy również 
spis naszych FP oraz osób odpowiedzialnych za ich prowadzenie – wszystko po to, aby komunikacja 
pomiędzy serwisami centralnymi, a wydziałowymi i instytutowymi była sprawniejsza i łatwiejsza. 

Ważne informacje:

• prosimy o dołączenie do grupy jako osoba prywatna, nie jako fanpage,
• w przypadku zmiany administratora danego FP, prosimy o informację do admina grupy.
• administratorzy grupy:

• Aleksandra Kiernas – Aleksandra Maria K.
• Monika Jodłowska,

• grupa znajduje się pod adresem: facebook.com/groups/732077393557415,
• wszelkie sprawy związane z publikacją w mediach społecznościowych UŚ prosimy przekazywać 

na powyższą grupę lub adres e-mail: wiadomosci@us.edu.pl. 

Media społecznościowe Uniwersytetu Śląskiego1

Media społecz-
nościowe ogól-
nouczelniane

Ważne infor-
macje na temat 
grupy „Social 
media – pra-
cownicy UŚ”

https://www.researchgate.net/institution/University_of_Silesia_in_Katowice
https://www.linkedin.com/school/uniwersytet-śląski-w-katowicach/
https://issuu.com/uniwersytetslaski
https://www.youtube.com/channel/UCpC3KSU7xreOYp1kQiZniJA
https://www.facebook.com/groups/732077393557415
mailto:wiadomosci%40us.edu.pl?subject=
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Zakładanie nowego profilu 
w mediach społecznościowych

1.2.

Zgody na przygotowanie nowego profilu udziela prodziekan ds. promocji (lub osoba odpowiedzialna 
na wydziale za ten zakres) po konsultacji z Centrum Komunikacji Medialnej.

Zasadność utworzenia profilu będzie analizowana przez zespół ds. komunikacji. Sugerujemy, aby nie 
tworzyć nowych profili, jeśli nie jest to konieczne. Nowy profil wymaga starań o uzyskanie zadowa-
lającego zasięgu, zwiększając przy tym rozproszenie komunikacyjne wydziału/instytutu/jednostki. 
Zastanawiając się nad zasadnością powołania nowego profilu prosimy Państwa o wzięcie pod uwagę: 

Pamiętajmy, że każdy fanpage powinien mieć długoterminowe plany dotyczące zamieszczanych 
treści. Fanpage konferencji, krótkoterminowej inicjatywy lub corocznego wydarzenia po ich zakoń-
czeniu najczęściej staje się „martwy” (brak aktywności, a nawet wiedzy, kto jest jego administrato-
rem często uniemożliwia zamknięcie takiego FP). Takie profile nie powinny być zakładane.

Z myślą o tego typu eventach zalecamy Państwu utworzenie wydarzeń na FB, które mogą być pod-
pięte do fanpage’a danego wydziału. Dzięki temu zasięg jest o wiele większy, a zdobycie potencjal-
nych uczestników łatwiejsze. Nowy fanpage zakładamy dla instytutów, kół naukowych, kierunków 
itp. o ile mamy długofalowy plan jego prowadzenia oraz osobę za niego odpowiedzialną. 

Media społecznościowe Uniwersytetu Śląskiego1

• zasięgów innych profili (może wystarczy skorzystać z wydzia-
łowego lub ogólnouczelnianego),

• czy będziecie Państwo mieli czas na generowanie treści,
• czy potencjalny nowy fanpage nie będzie dublował działal-

ności innego, już funkcjonującego,
• czy będziecie Państwo mogli wykorzystywać profil poza okre-

sem trwałości działania/wydarzenia, itd.  

Nazewnictwo fanpage’y1.3.

Prosimy Państwa o ujednolicenie nazwy. Wedle schematu: 

• Wydział (NAZWA) Uniwersytetu Śląskiego,
• Instytut (NAZWA) Uniwersytetu Śląskiego,
• Koło naukowe (NAZWA) Uniwersytetu Śląskiego. 

W razie wątpliwości co do nazewnictwa prosimy o kontakt z Centrum Komunikacji Medialnej. 
Niezwykle ważne jest, aby informacja o przynależności/afiliacji do Uniwersytetu Śląskiego była 
odzwierciedlona w nazwie.

Czy warto 
założyć profil 
w mediach 
społecznościo-
wych dla mojej 
jednostki?

Jakiego rodzaju 
profili w me-
diach społecz-
nościowych nie 
zakładać?

Ujednolicenie 
nazw jednostek 
UŚ w mediach 
społecznościo-
wych uczelni
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Zasady publikowania w mediach społeczno-
ściowych, dobre praktyki, które zwiększą 
widoczność fanpage’a na Facebooku

2

wskazówkach dotyczących przygotowania treści do mediów społecznościowych 
w zależności od grupy docelowej i kanału komunikacyjnego,

W tym rozdziale piszemy o:

tworzeniu treści anglojęzycznych w mediach społecznościowych,

promocji profili w mediach społecznościowych,

zapewnieniu sobie zgód na wykorzystanie zdjęć i grafik,

zasadach komunikowania o wydarzeniach (z uwzględnieniem odpowiedniego czasu 
prowadzenia promocji),

zasadach wykorzystania mediów społecznościowych innych niż Facebook.

Poniżej przedstawiamy kilka przykładów dotyczących treści, które powinny/nie powinny być publi-
kowane w mediach społecznościowych Uniwersytetu Śląskiego.

PUBLIKUJEMY NIE PUBLIKUJEMY

Wiadomości dotyczące działalności Uniwer-
sytetu Śląskiego

Prośby o udostępnienie informacji na temat 
zbiórki pieniędzy

Informacje o sukcesach naszych studentów Ankiety do prac magisterskich

Informacje o spotkaniu koła naukowego – 
na FP koła lub/i na FB wydziału/instytutu

Stanowiska w sprawach kontrowersyjnych, 
które mogłyby narazić uczelnię na problemy 
wizerunkowe (stanowiska takie należy skon-
sultować najpierw z zespołem ds. komunika

Działalność w mediach społecznościowych UŚ –  
podstawowe zasady i dobre praktyki

2.1.

Co publiko-
wać/czego nie 
publikować 
w mediach spo-
łecznościowych 
uczelni?
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Każdy FP związany z jednostką funkcjonującą w ramach Uniwersytetu Śląskiego jest oficjalnym ko-
munikatorem uczelni. Prosimy Państwa o unikanie prezentowania treści nieodpowiednich.

• Wskazane jest, aby fanpage’em zarządzały dwie osoby, w tym główny administrator, który 
będzie odpowiedzialny za treści. Osoby nadzorujące powinny również monitorować aktywność 
użytkowników (np. komentarze, wiadomości, publikacje). Dostęp do FP dla minimum 2 osób 
to także dobre rozwiązanie ze względów bezpieczeństwa, ponieważ w razie utraty dostępu do 
Facebooka przez administratora, druga osoba będzie wsparciem.

• Prosimy o utrzymanie ciągłości publikacji w mediach społecznościowych: minimum 1 post na 
tydzień (algorytm Facebooka: fanpage’e, które są rzadko aktywne mają coraz mniejsze zasię-
gi, a więc posty docierają do coraz mniejszej liczby osób). Aktywne prowadzenie FP zwiększa 
zasięg oraz daje szansę na dotarcie do nowych fanów, kandydatów, członków kół naukowych, 
członków społeczności akademickiej, itp.

• Jeśli jest taka możliwość, polecamy tworzenie dwujęzycznych komunikatów, przede wszyst-
kim w kwestiach dotyczących organizacji studiów, ale również dotyczących spraw, które mogą 
pozytywnie wpłynąć na widzialność globalną. Wydarzenia (opis) zalecamy tworzyć również 
w języku angielskim, w wypadku tłumaczenia (konferencji, wykładu, itd.) na ten język.

• Zwracajmy uwagę na rodzaj publikowanych treści (post): grafika, tekst, link, karuzela, pokaz 
slajdów. Starajmy się publikować zróżnicowane materiały i jeśli mamy taką możliwość nie 
publikujmy pod rząd dwóch postów-grafik.

• Pamiętajmy o promocji fanpage’y poza internetem: w czasie spotkań kół naukowych, konferen-
cji, na tablicach ogłoszeniowych na wydziałach. 

• Zachęcamy do współpracy pomiędzy fanpage’ami wydziałowymi, przede wszystkim w zakresie 
promocji informacji. Prosimy o zapoznanie się z informacją o tym, kto jest odpowiedzialny za 
pozostałe wydziałowe media społecznościowe. Pozwoli to na skuteczne przekazywanie sobie 
istotnych informacji. 
• Spis administratorów oraz lista naszych FP – grupa: facebook.com/groups/732077393557415/.
• Sprawy kół naukowych – FP wydziałowe/instytutowe.
• Wydarzenia rangi wydziałowej – koła naukowe, FP instytutowe (o ile tematyka dotyczy ich 

działalności), FP UŚ oraz inne FP ogólnouczelniane.

• Przestrzeganie RODO oraz prawa autorskiego. W przypadku publikacji materiałów konieczne 
jest posiadanie zgody autora na wykorzystanie materiału lub zgoda na publikację wizerunku 
osób znajdujących się na zdjęciu/materiale wideo. Temat został szerzej omówiony w rozdziale 
3 części I przewodnika. Stosowne formularze są dostępne do pobrania w folderze:

Zasady publikowania w mediach społecznościowych, dobre praktyki, które zwiększą widoczność fanpage’a (...)2

cji, w którego skład wchodzą, m.in.: Centrum 
Komunikacji Medialnej, Centrum Promocji 
i Gabinet Rektora)

Czym kierować 
się prowadząc 
fanpage uczel-
niany?

https://www.facebook.com/groups/732077393557415/
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• Jeśli chodzi o grafiki z legalnych źródeł polecamy korzystanie z dwóch stron oferujących dar-
mowe bazy zdjęć: pixabay.com/pl oraz unsplash.com. 

• Rozmiary grafik (cover photo, zdjęcie profilowe): FB często zmienia rozmiary dlatego proponu-
jemy sprawdzanie ich w wyszukiwarce internetowej (wystarczy wpisać hasło „wymiary grafik FB 
2021”). Najlepszy format wgrywanych plików to .png.

• Prosimy zwrócić również uwagę na responsywność grafiki – napisy/elementy grafiki należy 
umieszczać w centralnym położeniu, ponieważ mobilnie FB wyświetla przycięty cover. 
Prosimy Państwa o stosowanie odpowiednich grafik jako zdjęć profilowych (oficjalny logotyp, 
w razie jego braku, należy użyć grafiki, która składa się z dużych elementów i jest czytelna). 
Prosimy o nieumieszczanie w grafikach profilowych elementów graficznych, które naruszają 
pola ochronne znaków wchodzących w skład systemu identyfikacji wizualnej UŚ, a także ozna-
czeń nacechowanych politycznie czy ideologicznie.

• Posty odnoszące się do sytuacji politycznej, kwestii światopoglądowych, komentarze dotyczące 
sytuacji kryzysowych na uczelni, wszystkie posty, które mogą wpłynąć na wizerunek uczelni po-
winny być publikowane z ogromną uwagą i zgodnie ze stanowiskiem Uniwersytetu Śląskiego. 
Pamiętajmy, że jako administratorzy wypowiadamy się nie jako osoba prywatna, lecz repre-
zentujemy naszą uczelnię. Wszystko, co pojawia się w mediach społecznościowych wpływa na 
wizerunek Uniwersytetu Śląskiego. W razie wątpliwości należy skonsultować treść informacji 
z przełożonym lub bezpośrednio z Centrum Komunikacji Medialnej.

• Treści z innych FP lub z zewnętrznych stron zawsze należy udostępniać z komentarzem, np. 
zdjęcie powinno mieć opis, a udostępniony post – komentarz.

• Posty i komunikaty powinny być odpowiednio przygotowane, tzn.: 
• komunikaty formułujemy językiem dostosowanym do odbiorcy przy zachowaniu zwięzłości 

formy, 
• pamiętamy, że pierwsze zdanie zawsze jest najważniejsze, 
• nie używamy zwrotów oficjalnych takich, jak: „Szanowni Państwo”, „ z poważaniem”, itd. (so-

cial media to miejsce, gdzie staramy się być bezpośredni, przyjaźni oraz otwarci), 
• staramy się, by komunikat na FB był skróconą wersją tekstu do którego odsyłamy (np. na 

WWW) i jedynie zachęceniem do zapoznania się z nim,
• nasze posty powinny zawierać tylko to, co najważniejsze – słownictwo nie powinno utrud-

niać lektury, a sam komunikat powinien być pozbawiony zbędnych słów i dygresji. Warto 
również dodawać emotikony (wystarczy kilka, np: facebook.com/slaskifestiwalnauki.katowi-
ce/posts/3683081171759246), które sprawią, że treść będzie się bardziej wyróżniała.  

• Rekomendujemy komunikowanie o wydarzeniach co najmniej tydzień przed. Im więcej czasu 
odbiorca będzie miał, aby zaplanować sobie czas na udział, np. w konferencji, tym lepiej. Przed 
wydarzeniem (np. 2 dni przed) możemy przypomnieć o nim w relacji na FB lub w formie postu. 

Zasady publikowania w mediach społecznościowych, dobre praktyki, które zwiększą widoczność fanpage’a (...)2

FORMULARZE ZGÓD

Ile wcześniej 
mogę komuni-
kować o wyda-
rzeniu?

https://pixabay.com/pl/
https://unsplash.com/
https://us.edu.pl/uczelnia/system-identyfikacji-wizualnej/
https://www.facebook.com/slaskifestiwalnauki.katowice/posts/3683081171759246
https://www.facebook.com/slaskifestiwalnauki.katowice/posts/3683081171759246
https://uniwersytetslaski-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/monika_jodlowska_o365_us_edu_pl/EpJa8MsvgmpJv2FQyimg_ScBfYkNbuY7vMobgfE83Gipxw?e=r8Jbod
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UWAGA! Jeżeli celem naszej komunikacji jest pozyskanie prelegentów, to powinna ona być re-
alizowana przynajmniej na 2–3 tygodnie przed zakończeniem naboru abstraktów. Pamiętajmy, 
że naukowcy, doktoranci i studenci chcący aktywnie uczestniczyć w konferencji muszą nie tylko 
mieć czas na przygotowanie abstraktu, ale także na pozyskanie finansowania udziału w konfe-
rencji.

• Spam: publikowanie dużej liczby postów w krótkim czasie z podobną (lub nawet tą samą) grafiką 
nie jest dobrym rozwiązaniem. Działając w ten sposób zniechęcimy odbiorców, a nawet skłonimy 
ich do zaprzestania obserwacji naszego FP. Każda promocja musi być rozłożona w czasie. 

• Na widzialność w mediach społecznościowych, a więc też na zasięgi składa się kilka czynników 
zależnych od administratorów, czyli od Państwa:

• Prosimy uważać na przypadkowe polubienia postu na Państwa FP w sytuacji, kiedy komentu-
jecie/udzielacie polubienia jako fanpage (jest to działanie uznawane za niewłaściwe w oczach 
odbiorców).

• Wszystkie uwagi dotyczące działalności uczelni w mediach społecznościowych możecie 
Państwo zgłaszać na grupie facebook.com/groups/732077393557415 lub poprzez e-mail: 
wiadomosci@us.edu.pl. Prosimy nie publikować uwag, komentarzy do działalności mediów 
społecznościowych UŚ na FP uniwersyteckich. Sprawy związane z wewnętrznymi działaniami 
komunikacyjnymi konsultujmy we własnym gronie. Każdy fanpage i to co się na nim pojawia 
jest wynikiem pracy innego pracownika naszej uczelni – uszanujmy to.

• systematyczna publikacja postów,
• sprawdzanie korespondencji (minimum 1 raz w tygodniu),
• sprawdzenie oznaczeń i tego, kto o nas napisał (odpisywanie 

lub polubienie danego postu),
• przekazywanie polubień lub pisanie komentarzy do postów 

udostępnionych przez naszych fanów z naszego FP,
• odpisywanie na komentarze,
• aktywność na innych FP naszej uczelni,
• udostępniane postów przez inne nasze FP (prosimy o kontakt 

i współpracę z innymi FP UŚ),
• promowanie FP poza internetem itd. 

Zasady publikowania w mediach społecznościowych, dobre praktyki, które zwiększą widoczność fanpage’a (...)2

Co wpływa na 
zasięg moich 
postów?

Co zrobić, gdy 
znajdę błąd na 
innym uczelnia-
nym fanpage’u?

https://www.facebook.com/groups/732077393557415
mailto:wiadomosci%40us.edu.pl?subject=
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Inne możliwości działania2.2.

Instagram: w tym medium publikujemy zdjęcia z laboratoriów, wydarzeń, zajęć, konferencji. Nie 
publikujemy grafik, plakatów, ponieważ Instagram to aplikacja typowo fotograficzna. Plakaty, ogło-
szenia i infografiki obecne w instagramowym feedzie mogą zniechęcić innych użytkowników do 
oberwowania profilu. Dlatego kreacje dotyczące np. promocji wydarzeń czy kierunków umieszcza-
my w Instagram Stories. Rozmiar – w formie kwadratu 1080x1080 pikseli lub 1080x1350 pikseli. 
Ze względu na częste zmiany preferowanych rozmiarów grafik po stronie twórców tych mediów, 
zachęcamy do sprawdzania aktualnych wymiarów poprzez wyszukiwarkę internetową (przykłado-
we hasło: „wymiary grafik do social mediów 2021”.

Instastories/relacja na FB: podobnie jak relacja na FB, instastories jest wyświetlane przez 24 
godziny. Po tym czasie znika. Na instastories można oznaczyć wydarzenia, fanpage’e, odmierzanie 
czasu do wydarzenia. Rozmiar to 900×1600 pikseli, jednak kwadrat również się sprawdzi (jednak 
w tym wypadku będzie trzeba zadbać o tło na stories).

LinkedIn: w tym medium publikujemy informacje dotyczące patentów, wywiadów, nauki. Przed pu-
blikacją prosimy o kontakt z Centrum Komunikacji Medialnej. Doradzimy, czy dany materiał nadaje 
się na LinkedIn. Odpowiednia grafika do publikacji: 1200×628 pikseli lub link do www.us.edu.pl. 

Wykorzysta-
nia mediów 
społecznościo-
wych innych niż 
Facebook

https://us.edu.pl/
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Wydarzenia (eventy) na FB 3

możliwościach, jakie niesie ze sobą promowanie działań poprzez wydarzenia na 
Facebooku.

W tym rozdziale piszemy o:

Wydarzenia zakładamy przed dużymi konferencjami, ważnymi spotkaniami, które mogą zaintereso-
wać szerszą publiczność. Wydarzenie znacznie łatwiej promować (reklama FB – więcej na temat re-
klam znajdą Państwo w rozdziale 5 tej części podręcznika). Wydarzenie tworzone jest na FP, dzięki 
czemu wszyscy fani fanpage’a zostaną poinformowani o planowanym evencie. Jeśli ktoś zaznaczy 
jedną z opcji – „zainteresowany” lub „wezmę udział” na wydarzeniu, jego znajomi dostaną informa-
cje. Na wydarzenie również łatwiej jest zaprosić swoich znajomych.

Zasady tworzenia i obsługi wydarzeń:

• wydarzenie na FB należy założyć na co najmniej 2 tygodnie przed wydarzeniem, aby mieć 
czas na jego promocję,

• wydarzenia, których organizatorami są wydziały (pracownicy, studenci, doktoranci) najlepiej 
jest tworzyć na FP wydziałowym (odradzamy tworzenie indywidualnego profilu konkretnego 
wydarzenia); grupa odbiorców FP wydziałowego pozwala na uzyskanie szerszych zasięgów,

• w organizatorach prosimy o oznaczanie wydziałów oraz UŚ (dzięki temu wydarzenie pojawi 
się także na FP Uniwersytetu Śląskiego oraz w newsfeedzie),

• aktywność na wydarzeniu: wydarzenie należy aktualizować regularnie (co najmniej 1 post 
dziennie) i przed podjęciem decyzji o jego założeniu należy przygotować materiały, które 
będą publikowane na wydarzeniu (grafiki, filmy itd.),

• dobrze widziany jest również tekst opisujący wydarzenie w języku angielskim pod warun-
kiem, że wydarzenie również ma odbywać się w języku angielskim lub będzie tłumaczone,

• prosimy pamiętać, że założenie wydarzenia nie oznacza jego automatycznego promowania. 
Każde wydarzenie należy promować przez okres co najmniej 2 tyg. (poprzez reklamę płatną 
lub działania na innych FP, które przekierowują na wydarzenie, a także poprzez publikację 
postów na wydarzeniu),

• prowadzenie wydarzenia leży po stronie organizatora oraz danego FP,
• jeśli wydarzenie nie jest założone, promocja może odbyć się poprzez relację na FB lub Insta-

stories. W tym ostatnim wypadku należy pamiętać o przygotowaniu odpowiedniego materia-
łu promocyjnego, adekwatnego do danego medium (FB, Instagram – patrz rozdział 2.2. Inne 
możliwości działania).

Kiedy war-
to założyć 
wydarzenie na 
Facebooku?
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Współpraca z Centrum Komunikacji Medialnej 
UŚ w zakresie przekazywania treści
do publikacji w mediach społecznościowych

4

zasadach przekazywania treści do publikacji w ogólnouczelnianych mediach spo-
łecznościowych.

W tym rozdziale piszemy o:

Zależy nam na promocji działań naszych wszystkich jednostek, dlatego zachęcamy Państwa do 
współpracy. Pomagamy również w działaniach promocyjnych w mediach społecznościowych.

• prośbę o umieszczenie informacji w mediach społecznościowych, a także o promocję działal-
ności należy przesłać do Centrum Komunikacji Medialnej: wiadomosci@us.edu.pl,

• prosimy o jak najwcześniejsze poinformowanie CKM o wydarzeniach. 

Terminy:
• minimum tydzień przed wydarzeniem (jeśli prośba dotyczy tylko informacji na WWW);
• dwa tygodnie, jeśli jest konieczność jego dodatkowej promocji w social mediach,
• publikacja informacji na 1–2 dni przed, to stanowczo za późno, a informowanie o konfe-

rencji nie przyniesie zamierzonego efektu. Dodatkowo, post na FB musi mieć czas (mini-
mum 24 godziny) na dotarcie do fanów;

• należy również wziąć pod uwagę planowanie publikacji naszego posta względem innych 
treści publikowanych w mediach społecznościowych (im szybciej pojawi się informacja 
o konieczności publikacji, tym łatwiej będzie ją zaplanować).

• Centrum Komunikacji Medialnej pomaga w redakcji tekstów na potrzeby SM oraz WWW 
(zwłaszcza tych publikowanych w mediach ogólnouczelnianych). Prosimy o przesyłanie pro-
pozycji tekstów na adres e-mail: wiadomosci@us.edu.pl.

• W przypadku przesłania materiałów przygotowanych nieodpowiednio np. ze względu na 
słabą jakość grafik, zdjęcia bez zgody autora na ich wykorzystanie (zdjęcia z konferencji), 
informacja może nie zostać opublikowana.

Kiedy przesłać 
informację 
o moim wyda-
rzeniu/inicjaty-
wie do Centrum 
Komunikacji 
Medialnej?

mailto:wiadomosci%40us.edu.pl?subject=
mailto:wiadomosci%40us.edu.pl?subject=
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Realizacja kampanii reklamowych w mediach 
społecznościowych

5

przygotowaniu kampanii reklamowej w mediach społecznościowych,

W tym rozdziale piszemy o:

odpowiednim doborze grupy docelowej, czasu trwania reklamy,

zasadach doboru budżetu dla kampanii reklamowej,

różnicach pomiędzy reklamami, postami sponsorowanymi, a wydarzeniami sponso-
rowanymi,

odpowiednim przygotowaniu grafik do realizacji reklam na Facebooku.

Kampanie reklamowe w mediach społecznościowych mogą w znaczący sposób zwiększyć rozpo-
znawalność Państwa treści poprzez dodatkowe wsparcie dla tzw. zasięgów organicznych. Każda 
kampania reklamowa powinna być odpowiednio zaplanowana pod względem:

• czasu trwania,
• wyboru medium społecznościowego dopasowanego do ko-

munikatu i grupy docelowej,
• wykorzystanych środków wyrazu (np. wzbogacanie przekazu 

tekstowego o dodatkowe elementy graficzne, multimedia, itp.),
• geolokalizację oraz inne sposoby definiowania grupy docelo-

wej (pozwala to na bardziej precyzyjne dotarcie z treściami 
do odbiorców, na których nam zależy).

Zasady organizacji kampanii reklamowych5.1.

Dlaczego kam-
panie reklamo-
we w mediach 
społeczno-
ściowych są 
istotne?

Prosimy o analizę, czy wydział/instytut/jednostka uczelni posiada środki finansowe na realizację 
kampanii. Należy pamiętać, że reklamy w mediach społecznościowych są relatywnie niedrogie i na-
wet niewielkie fundusze pozwalają nam na zrealizowanie kampanii o zadowalających parametrach.
Budżet na kampanię jest zależny od oczekiwanych rezultatów. Koszty jednorazowych reklam/postów 
sponsorowanych na FB rozpoczynają się od 300–400 zł (+ VAT). Przy składaniu wniosku prosimy pa-
miętać o doliczeniu 23% podatku VAT od kwoty wniosku. Przykład: chcąc promować post za 500 zł, 
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wniosek w SAP na reklamę powinien być złożony na kwotę 615 zł. W przypadku, gdy złożycie Państwo 
wniosek na 500 zł, koszt reklamy będzie wynosił ok. 400 zł. Kwota przeznaczona na reklamę jest 
zależna od czasu jej trwania, targetu, zasięgu. Im większy budżet, tym większy zasięg. Poza reklamą 
na Facebooku można również zaplanować reklamę na YouTube. Planowaną kampanię reklamową 
należy każdorazowo skonsultować z Centrum Promocji (promocja@us.edu.pl) oraz Centrum Komu-
nikacji Medialnej (wiadomosci@us.edu.pl).

Kampanie reklamowe prowadzone są na oficjalnych fanpage’ach jednostek Uniwersytetu Ślą-
skiego: spis fanpage’y znajduje się na grupie: facebook.com/groups/732077393557415. 

W kampanii możemy wykorzystać:
• reklamy, które mogą ukazać się w newsfeedzie (strona główna na FB, tam gdzie widzimy 

wszystkie posty naszych znajomych oraz stron, które polubiliśmy), na Instagramie, w rela-
cjach. Reklama nie jest widoczna bezpośrednio na danym FP,

• post sponsorowany, który ukazuje się w newsfeedzie (miejsce wyświetlania się aktywności 
naszych znajomych i postów publikowanych przez strony, które polubiliśmy); zaletą postu 
sponsorowanego jest to, że jest to zwykły post na Państwa FP (który sami Państwo publi-
kujecie); po 24 godzinach od opublikowania staje się on reklamą, dzięki czemu znów jest 
widoczny w newsfeedzie,

• wydarzenie sponsorowane – dotyczy założonego wydarzenia na Państwa FP. 

Reklama na Instagramie jest publikowana w przypadku reklam oraz postów sponsorowanych 
(nie w przypadku sponsorowania wydarzenia) równolegle z innymi reklamami.

Osoby zainteresowane reklamą w mediach społecznościowych proszone są o kontakt z:
• Magdaleną Ślebarską z Centrum Promocji (złożenia wniosku w SAP, potwierdzenie funduszy),
• Aleksandrą Kiernas z Centrum Komunikacji Medialnej (dostarczenie grafik, omówienie celu 

reklamy, zaplanowanie kampanii).

W przypadku reklam zalecamy przesyłanie grafik z tekstem, który zajmuje maksymalnie 20%
powierzchni grafiki.
Rozmiar grafiki: 1200×1200 pikseli lub 1200×628 pikseli.

Realizacja kampanii: 

1

2

3

4

5

6

Złożenie wniosku w SAP nie później niż 14 dni przed planowaną 
reklamą: magdalena.slebarska@us.edu.pl.

Przekazanie niezbędnych materiałów – teksty oraz grafiki:
aleksandra.kiernas@us.edu.pl.

Jak przeprowa-
dzić kampanię 
reklamową na 
Facebooku?

mailto:wiadomosci%40us.edu.pl?subject=
https://www.facebook.com/groups/732077393557415
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Dodatkowo: 
• prosimy wziąć pod uwagę, że reklama powinna ukazać się 

minimum tydzień przed wydarzeniem,
• materiały zostaną sprawdzone pod kątem zgodności z syste-

mem identyfikacji wizualnej uczelni oraz dostosowania do wy-
mogów publikacji w danym portalu. W przypadku konieczności 
wprowadzenia zmian, poprosimy Państwa o ich uwzględnienie 
w projektach,

• akceptacja materiałów skutkuje realizacją kampanii, 
• wprowadzenie faktury do systemu i przekazanie dokumentów 

do Działu Finansowego – realizacja przez Centrum Promocji. 

https://us.edu.pl/uczelnia/system-identyfikacji-wizualnej/
https://us.edu.pl/uczelnia/system-identyfikacji-wizualnej/
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Rady dla naukowców o promowaniu swojej 
działalności/publikacji itp. w mediach spo-
łecznościowych 

6

możliwości wykorzystania mediów społecznościowych do promowania działalności 
badawczej.

W tym rozdziale piszemy o:

Media społecznościowe to doskonałe narzędzie, które może służyć również naukowcom do bu-
dowania wizerunku, upowszechniania wiedzy o ich pracy czy do budowania sieci kontaktów. Dla 
naukowców szczególnie korzystne jest publikowanie w serwisie dedykowanym, jakim jest Resear-
chGate. Bardziej ogólnodostępne media społecznościowe również pozytywnie wpływają na rozpo-
znawalność naszej działalności. Poniżej kilka rad dla naukowców:

• korzystając ze swojego profilu prywatnego warto nawiązać kontakt z fanpage’ami wydziało-
wymi (oraz instytutowymi czy z kołami naukowymi),

• kontakt w sprawie promocji w mediach społecznościowych UŚ: wiadomosci@us.edu.pl lub 
aleksandra.kiernas@us.edu.pl, 

• polecamy współpracę z FP „Gazety Uniwersyteckiej UŚ”, Przystanku Nauka, Śląskiego Festiwa-
lu Nauki KATOWICE (ich zadaniem jest promowanie i popularyzacja badań naukowych). Spis 
FP dostępny jest na grupie: facebook.com/groups/732077393557415, 

• ciekawe zdjęcia (np. z laboratoriów, badań naukowych), grafiki, krótkie filmy (do 45 sek.) itd. 
chętnie umieszczamy na Instagramie. Materiały opublikowane na Państwa prywatnych profi-
lach mogą znaleźć się również w ogólnouczelnianych mediach społecznościowych – zachę-
camy do kontaktu.

W jaki sposób 
pracownicy 
naukowi mogą 
promować 
swoje sukce-
sy badawcze 
w mediach 
społecznościo-
wych?

mailto:wiadomosci%40us.edu.pl?subject=
mailto:aleksandra.kiernas%40us.edu.pl?subject=
https://www.facebook.com/groups/732077393557415
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Założenia prywatnego korzystania z mediów 
społecznościowych przez członków wspólnoty 
akademickiej UŚ

7

dobrych praktykach w zakresie prywatnego wykorzystania mediów społecznościo-
wych przez pracowników uczelni,

W tym rozdziale piszemy o:

zasadach posiłkowania się autorytetem uczelni w prowadzeniu prywatnej komunikacji 
z wykorzystaniem mediów społecznościowych.

Komunikacja poprzez media społecznościowe stała się w ostatnich latach standardem. Musimy 
jednak pamiętać, że jako członkowie wspólnoty akademickiej jesteśmy bardzo często oceniani 
przez pryzmat naszego miejsca pracy/studiowania. Właśnie dlatego stawia się nam nieco wyż-
sze wymagania, niż w stosunku do innych użytkowników mediów społecznościowych. Poniższe 
rady nie są zbiorem obowiązków, a jedynie sugestii, które pomogą nam we wspólnym budowaniu 
lepszego wizerunku i marki Uniwersytetu Śląskiego. Wskazania dotyczą platform, aplikacji i stron 
internetowych, które umożliwiają swobodne wyrażanie swoich poglądów i opinii, m.in.: Facebook, 
Instagram, Twitter, LinkedIn, blogi, fora internetowe itp.

W przypadku, gdy użytkownik mediów społecznościowych prezentuje na swoich profilach, że pra-
cuje lub studiuje na Uniwersytecie Śląskim, sugerujemy aby:

• dbał w swoich mediach społecznościowych o wizerunek uczelni, 
którą reprezentuje jako student lub pracownik,

• publikował rzetelne i sprawdzone informacje, 
• informując o zagadnieniach związanych z działalnością uczelni, 

zastanówił się, czy o wszystkim można/należy pisać publicznie,
• uważał na treści przekraczające powszechnie uznane gra-

nice dobrego smaku, a także na treści mogące odnosić się 
do pseudonauki; jeśli użtkowników musi opublikować takie 
treści na swoim profilu, powinien merytorycznie uzasadnić 
publikację postu,

• unikał publikowania treści niecenzuralnych i powszechnie 
uznanych za obelżywe,

• był ostrożny, kiedy powołuje się w swoich wpisach na autorytet 

Budowanie wi-
zerunku i marki 
uczelni
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• Uniwersytetu Śląskiego – należy zastanowić się, czy takie działa-
nie jest uzasadnione,

• wypowiadał się w sposób wyważony i merytoryczny na tematy 
istotne społecznie, a w szczególności w kwestiach kontrower-
syjnych i odnoszących się do bieżącej polityki,

• jeżeli w swoich wypowiedziach krytykuje uczelnię, pamiętał, 
aby krytyka była merytoryczna i konstruktywna. Jeżeli użyt-
kownik ma uwagi do działalności uczelni – zanim skrytykuje, 
niech skontaktuje się z odpowiednimi jednostkami, które 
odpowiedzialne są za wybrany fragment działalności.

Prosimy wszystkie uwagi dotyczące działalności uczelni w mediach społecznościowych (postów, 
grafik, błędów itd.) zgłaszać na grupie facebook.com/groups/732077393557415 lub poprzez e-mail: 
wiadomosci@us.edu.pl.

Założenia prywatnego korzystania z mediów społecznościowych przez członków wspólnoty akademickiej UŚ7

https://www.facebook.com/groups/732077393557415
mailto:wiadomosci%40us.edu.pl?subject=
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Realizacja materiałów multimedialnych

możliwości podjęcia współpracy z Centrum Kominikacji Medialnej w zakresie przy-
gotowania różnych typów multimediów,

czynnikach wpływających na możliwości realizacji multimediów,

zlecaniach realizacji materiałów multimedialnych przez podmioty zewnętrzne,

W tym rozdziale piszemy o:

1

zasadach stosowania Systemu Identyfikacji Wizualnej w przygotowaniu multimediów.

Materiał multimedialny to środek komunikacji łączący w sobie różne formy przekazu (m.in. tekst, 
dźwięk, wideo, grafika), w powszechnym odbiorze jednak najczęściej kojarzony jest z formą wideo. 
Obecnie multimedia są szeroko wykorzystywane w celach informacyjnych i promocyjnych na stro-
nach internetowych oraz w mediach społecznościowych.

W strategii Uniwersytetu Śląskiego materiały multimedialne stanowią zasadniczą wartość w zakre-
sie komunikacji zewnętrznej oraz wewnętrznej, a także w zwiększaniu widzialności uczelni.

Realizacja materiałów multimedialnych przez zespół 
Centrum Komunikacji Medialnej UŚ

1.1.

W strukturze Centrum Komunikacji Medialnej działa zespół zajmujący się przygotowywaniem różne-
go rodzaju treści multimedialnych. Do jego głównych zadań należy realizacja m.in.:

• spotów promocyjnych: https://youtu.be/Vb2VCsubZcQ
• animacji graficznych: https://youtu.be/c3MatsqwCIQ
• materiałów newsowych: https://youtu.be/8yO6ePpQzUo
• materiałów popularnonaukowych: https://youtu.be/sG_wvL4n7hc
• materiałów eksperckich: https://youtu.be/11aChHAicG8
• materiałów e-learningowych: https://youtu.be/2CDoeWcPUB8
• materiałów szkoleniowych, tutoriali: https://youtu.be/jiwfOvzO_YE

Realizacja multimediów najczęściej składa się z dwóch faz:
nagrywania/pozyskiwania treści,
odpowiedniego montażu/złożenia materiału.

1

2

Czym jest materiał 
multimedialny?

Rodzaje treści 
multimedialnych

https://youtu.be/Vb2VCsubZcQ
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Samodzielna realizacja materiałów multimedialnych 
(w tym przez podmioty zewnętrzne)

1.2.

W niektórych projektach materiały multimedialne są zlecane do wykonania podmiotom zewnętrz-
nym. W takich przypadkach służymy Państwu fachową pomocą w procesie przygotowywania Opisu 
Przedmiotu Zamówienia (OPZ). Pozwala to na profesjonalne określenie specyfikacji technicznej 
w zakresie odpowiednich parametrów (np. rozdzielczości, formatu obrazu, klatkażu, bitrate’u obrazu 
i dźwięku, kodeku, formatu pliku).

W przypadku zlecania filmów promocyjnych prosimy każdorazowo o konsultację merytoryczną 
z Centrum Komunikacji Medialnej – pozwoli to na zachowanie spójności w komunikacji uczelni.

Filmy przygotowane samodzielnie lub zlecone wykonawcy zewnętrznemu powinny spełniać pod-
stawowe kryteria specyfikacji technicznej:

Realizacja materiałów multimedialnych1

Przygotowanie materiału multimedialnego jest zadaniem praco- i czasochłonnym. Termin jego 
realizacji jest uzależniony od:

• planowania pracy działu oraz aktualnego zatrudnienia do innych zadań;
• odpowiedniego przygotowania treści/scenariusza;
• trudności i złożoności wykonania;
• ewentualnej akceptacji lub konieczności wprowadzenia poprawek.

W celu realizacji materiałów prosimy o bezpośredni kontakt z naszym zespołem w celu ustalenia 
konkretnego terminu (e-mail: multimedia@us.edu.pl).

Prosimy o przekazywanie nam informacji z odpowiednim wyprzedzeniem, najlepiej minimum 
3 tygodnie przed planowanym nagraniem (faza 1). To pozwoli nam na lepsze zaplanowanie pracy 
i sprawniejsze jej wykonanie.

Należy także pamiętać, że proces obróbki materiału (faza 2) może trwać minimum tydzień, w za-
leżności od stopnia trudności. Dopiero po zakończeniu montażu (i po ewentualnej akceptacji lub 
poprawkach) materiał jest gotowy do publikacji.

• orientacja: pozioma
• format obrazu: 16:9
• rozdzielczość:

– minimalna: HD Ready (1280 x 720)
– zalecana: Full HD (1920 x 1080)
– wysoka: Ultra HD (3840 x 2160), 4K (4096 x 2160)

• klatkaż: 25 FPS
• bitrate obrazu: min. 6 Mbps
• bitrate dźwięku: min. 128 kbps
• format pliku: MP4, MOV

16:9

Termin realizacji 
multimediów

Gdzie zgłosić 
potrzebę realizacji 
treści multimedial-
nych?

Przygotowanie 
Opisu Przedmiotu 
Zamówienia (OPZ)

Jakie kryteria 
powinny spełniać 
filmy?

mailto:multimedia%40us.edu.pl?subject=
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Należy pamiętać, że każdy materiał multimedialny powinien być zgodny z zasadami identyfikacji 
uczelni.

Do Państwa dyspozycji oddajemy wzorcowy projekt z elementami identyfikacyjnymi, które powinny 
znaleźć się w każdym materiale przygotowywanym przez jednostki Uniwersytetu Śląskiego. Są to 
m.in.:

• intro (tzw. czołówka przedstawiająca tytuł materiału);
• belki (służące do podpisania osób pojawiających się w materiale);
• logo (wyświetlane w lewym górnym rogu przez cały czas trwania materiału);
• outro (zakończenie materiału, podpisy końcowe).

Zastosowanie elementów oprawy powinno być realizowane w następujący sposób:

Intro – wykorzystywane w materiałach o charakterze telewizyjnym (newsy, relacje, podsumowania), 
w podsumowaniach projektów, materiałach o charakterze edukacyjnym i e-learningowym. Zastosowa-
nie intro nie jest konieczne w przypadku materiałów o charakterze promocyjnym, które wykorzystywa-
ne są do promocji w mediach społecznościowych. W razie wątpliwości co do zastosowania tego ele-
mentu oprawy prosimy o kontakt z Centrum Komunikacji Medialnej UŚ (e-mail: multimedia@us.edu.pl). 

Belki – powinny być używane we wszystkich materiałach, w których wypowiadają się osoby (także 
niebędące pracownikami Uniwersytetu Śląskiego).

Logo – stosowanie we wszystkich materiałach logotypu w wersji poziomej, który znajduje się w le-
wym górnym rogu. Logotyp może pojawić się po zakończeniu intro. W przypadku materiałów animo-
wanych możliwe jest zastosowanie samego sygnetu (tzw. uśka) – ma to zapewnić mniejszą ingeren-
cję grafiki w animację. Możliwość wykorzystania takiego rozwiązania (sygnet) proszę konsultować 
z Centrum Komunikacji Medialnej (multimedia@us.edu.pl). Zastosowanie logotypu zwiększa rozpo-
znawalność Uniwersytetu Śląskiego, a także stanowi element zabezpieczający przed kradzieżą treści.

Outro – powinno być stosowane jako znak o charakterze technicznym, wskazujący na właściciela 
praw autorskich do materiału.  

Projekt jest kompatybilny z oprogramowaniem Adobe Premiere Pro, jednak jego poszczególne ele-
menty można również zaimplementować do innych programów montażowych (np. DaVinci Resolve, 
Final Cut, Sony Vegas).

Potrzebne pliki wraz z instrukcją obsługi projektu wzorcowego oraz zasadami korzystania z oprawy 
uczelnianej można znaleźć na stronie systemu identyfikacji wizualnej UŚ w zakładce „Oprawa mate-
riałów multimedialnych”.

Realizacja materiałów multimedialnych1

Wzorcowy projekt
z elementami
identyfikacyjnymi

Jak stosować
elementy oprawy?

System Identyfika-
cji Wizualnej UŚ

https://us.edu.pl/uczelnia/system-identyfikacji-wizualnej
https://us.edu.pl/uczelnia/system-identyfikacji-wizualnej
mailto:multimedia%40us.edu.pl?subject=
mailto:multimedia%40us.edu.pl?subject=
https://us.edu.pl/uczelnia/system-identyfikacji-wizualnej
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Publikacja materiałów multimedialnych 2

dostępnych kanałach do publikacji filmów,

W tym rozdziale piszemy o:

tworzeniu playlist dla jednostek uczelni w serwisie YouTube,

wykorzystaniu multimediów do promowania działań badawczych i dydaktycznych.

W celu zachowania spójności w komunikacji zewnętrznej uczelni miejscem publikacji multimediów 
są kanały YouTube prowadzone przez Centrum Komunikacji Medialnej:

kanał główny Uniwersytetu Śląskiego: http://youtube.com/uniwersytetslaski,
kanał Telewizji Uniwersytetu Śląskiego: http://youtube.com/telewizjaus.

Wobec istniejących dotychczas odrębnych kanałów jednostek uczelni prowadzimy proces uwspól-
nienia. Publikowane tam treści są migrowane do kanałów głównych.

Z tego powodu nie zalecamy tworzenia nowych kanałów na YouTube dla jednostek oraz inicjatyw 
związanych z Uniwersytetem Śląskim. Każda taka propozycja wymaga szczególnego uzasadnienia 
oraz wcześniejszej konsultacji z Centrum Komunikacji Medialnej oraz dziekanem lub osobą odpo-
wiedzialną za promocję danej jednostki.

Wszystkie tworzone dla/przez Państwa materiały powinny być publikowane na kanale głównym UŚ. 
Treści są tam odpowiednio systematyzowane za pomocą dedykowanych sekcji i playlist:

• podział strukturalny (jednostki UŚ, np. wydziały, instytuty czy inicjatywy);
• podział merytoryczny (np. spoty, wykłady, newsy).

Jeśli chcieliby Państwo umieścić na kanałach uniwersyteckich materiał własny/zlecony, prosimy 
o przesłanie go na adres e-mail: multimedia@us.edu.pl z użyciem wirtualnych dysków lub plat-
form transferujących (np. Dysk Google, Dropbox, WeTransfer, MyAirBridge).

Kanał YouTube2.1.

1

2

Wykorzystanie multimediów2.2.

Materiały multimedialne mogą być wykorzystywane w ramach strategicznych działań uczelni 
związanych z promowaniem badań naukowych. W tym zakresie oferujemy Państwu współpracę 
w przygotowywaniu:

Kanały YouTube

Publikacja mate-
riałów na kanale 
głównym UŚ

mailto:multimedia%40us.edu.pl?subject=
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• abstraktów wideo: https://youtu.be/Py-5455lsw8;
• materiałów dotyczących projektów badawczych: https://youtu.be/OiCEE31fVWA;
• cyklów popularnonaukowych: https://youtu.be/NDAGuNkz3Hg;
• animacji infografik: https://youtu.be/zJ2ZkB-Vz8E. 

Wykorzystując w materiałach multimedialnych projekty graficzne, należy postępować zgodnie z za-
sadami Systemu Identyfikacji Wizualnej, który określa stosowanie odpowiedniej typografii (fonty 
Palatino oraz Paratype/PT) oraz kolorystyki (podstawowe barwy uczelni oraz kolory uzupełniające). 

W tym celu można skorzystać z gotowych wzorów dostępnych na stronie UŚ lub przygotować wła-
sne grafiki, skonsultowane z Centrum Promocji lub Centrum Komunikacji Medialnej oraz zgodne 
z powyższymi zasadami.

Prosimy pamiętać o przyjętym w materiałach wideo standardzie grafik:
• orientacja pozioma,
• format obrazu 16:9,
• rozdzielczość minimum 1920×1080px (Full HD),
• format pliku PNG, JPG.

Grafiki przeznaczone do multimediów powinny być estetyczne i przejrzyste. Prosimy o zawarcie 
w nich skrótowych informacji, np. tytułu wydarzenia, daty i najważniejszych logotypów.

Jakie treści multi-
medialne przygoto-
wujemy?

Grafiki w materia-
łach wideo

https://us.edu.pl/uczelnia/system-identyfikacji-wizualnej
https://us.edu.pl/uczelnia/system-identyfikacji-wizualnej
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Realizacja wydarzeń i konferencji online 3

organizacji wydarzeń w formie online, onsite oraz w formie hybrydowej,

W tym rozdziale piszemy o:

zasadach zgłaszania zapotrzebowania na obsługę wydarzeń,

możliwych do wykorzystania platformach do realizacji wydarzeń online,

przygotowaniu materiałów konferencyjnych,

budowaniu programu wydarzeń online,

zasadach komunikacji dwustronnej w przypadku wydarzeń online,

zasadach wcześniejszej realizacji nagrań na potrzeby wydarzeń online,

zasadach zachowania się podczas wydarzeń online.

Wydarzenie o charakterze uniwersyteckim lub konferencję naukową można zorganizować w nastę-
pujący sposób:

Wydarzenia uniwersyteckie3.1.

• tradycyjnie (onsite) – w przestrzeniach uniwersyteckich 
i miejskich, z obecnością uczestników na miejscu

• hybrydowo – z częściową obecnością uczestników na miej-
scu, ale z możliwością uczestnictwa w wydarzeniu w sposób 
zdalny

• zdalnie (online) – poprzez łączność internetową, co umożli-
wia uczestnictwo z dowolnego miejsca

Sposoby realizacji 
wydarzeń
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Przed zorganizowaniem wydarzenia należy sprawdzić aktualny status zabezpieczeń uczelni (tzw. 
poziomy zagrożenia), by odbyło się ono zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także z zachowaniem 
środków ostrożności.
Obecnie trwają prace nad instrukcją dotyczącą tego, jak krok po kroku zorganizować wydarzenie na 
Uniwersytecie Śląskim. W najbliższym czasie w tym miejscu udostępnimy do niej link. Chęć organiza-
cji wydarzenia będzie można każdorazowo zgłosić poprzez formularz online. 

Realizacja wydarzeń i konferencji online3

Pierwszym etapem organizacji konferencji tradycyjnej oraz online jest zgłoszenie jej orga-
nizacji do Działu Nauki. Wnioski o włączenie konferencji do Uczelnianego Planu Konferencji po-
winny zostać przygotowane zgodnie z zarządzeniem nr 1/2008 rektora dostępnym pod adresem: 
http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-12008. Uczelniany Plan Konferencji tworzony jest przez Wy-
działy. Jeżeli jednak idea organizacji konferencji pojawi się już po terminie składania wniosków, or-
ganizator powinien wniosek o włączenie konferencji do Uczelnianego Planu Konferencji skierować 
do prorektora właściwego do spraw konferencji co najmniej miesiąc przed organizacją wydarzenia. 
Kosztorys ujęty w ww. wniosku ma charakter poglądowy i obowiązkiem organizatora jest złożenie 
w Dziale Nauki, nie później niż na 30 dni przed organizowaną konferencją, uaktualnionego kosz-
torysu. Obowiązek ten dotyczy również konferencji bezkosztowych. W szczególnych przypadkach 
prosimy o kontakt z pracownikami Działu Nauki (e-mail: dn@us.edu.pl). Kosztorys i ogólne zasady 
dostępne są na stronie: https://us.edu.pl/pracownik/sprawy-naukowe/sprawy-pracownika-nauko-
wego-na/spotkania-naukowe. 

Organizując konferencję online, należy pamiętać o odpowiednim przygotowaniu technicznym. War-
to więc skontaktować się wcześniej z Centrum Komunikacji Medialnej (e-mail: multimedia@us.edu.pl) 
w celu ustalenia szczegółów realizacji takiego wydarzenia. Pracownicy CKM przedstawią zagadnie-
nia techniczne, jakie powinny zostać spełnione, aby przekaz (sygnał), który trafia np. na platformę 
YouTube UŚ TV, był poprawny (szczególnie dotyczy to parametrów technicznych i przepływności 
sygnału, czyli bitrate’u).

Poza typowymi dla konferencji naukowej rolami w komitecie organizacyjnym powinna znaleźć 
się osoba odpowiedzialna za moderację techniczną. Osoba ta powinna:

• znać specyfikę dyscypliny i osoby biorące udział w konferencji,
• posiadać kompetencje techniczne do obsługi konferencji online,
• utrzymywać kontakt z mówcami za pośrednictwem dodatkowych kanałów komunikacji (np. 

Messenger, WhatsApp, e-mail, telefon) w celu bieżącego monitorowania ewentualnych pro-
blemów prelegentów z logowaniem/sprzętem,

• przed rozpoczęciem konferencji przeprowadzić próbę wystąpień dla prelegentów,
• służyć pomocą przy obsłudze platformy wideokonferencyjnej.

Oferta platform wideokonferencyjnych jest bardzo szeroka. Dostępne pakiety możemy dopaso-
wać do funduszy, jakimi dysponujemy – należy jednak pamiętać o tym, że platforma do przeprowa-
dzenia konferencji powinna:

• być przejrzysta i intuicyjna w obsłudze,

Realizacja krok po kroku3.2.

1

2

3

4

Uczelniany Plan 
Konferencji

Przygotowanie 
techniczne konfe-
rencji

Platformy wide-
okonferencyjne

mailto:dn%40us.edu.pl?subject=
mailto:multimedia%40us.edu.pl?subject=
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• umożliwiać uczestnictwo wielu osobom,
• umożliwiać kontakt z użytkownikami na czacie.

Obecnie najczęściej wykorzystywane w tym celu są aplikacje, takie jak: Zoom, Microsoft Teams, 
Google Meet czy Skype.

Realizacja konferencji naukowych w formule hybrydowej i online może opierać się na następu-
jących rozwiązaniach:

• konferencja realizowana w 100% online z wykorzystaniem jednego z dostępnych komunika-
torów lub jednej z platform (Zoom, Teams itp.), dopuszczająca udział uczestników czynnych 
oraz biernych;

• konferencja hybrydowa z komunikacją jednostronną lub ograniczoną dwustronną; streaming 
na YouTube i/lub Facebooku przy założeniu, że prelegenci są obecni w jednym miejscu (stu-
diu telewizyjnym lub odpowiedniej auli/sali) i uczestniczą w wydarzeniu w sposób spełniają-
cy założenia reżimu sanitarnego; uczestnicy oglądają wydarzenie, a możliwość komentowa-
nia i zadawania pytań dostępna jest poprzez funkcję czatu/komentowania na YouTube i/lub 
Facebooku;

• konferencja hybrydowa z pełną komunikacją dwustronną; połączenie streamingu z komuni-
kacją poprzez jeden z dostępnych komunikatorów lub jedną z platform (Zoom, Teams itp.); 
możliwość realizacji w ramach jednej z kilku wersji:
• moderatorzy obsługujący konferencję, prelegenci (osoby wypowiadające się) oraz czynni 

użytkownicy znajdują się przed swoimi komputerami lub innymi urządzeniami wyposażo-
nymi w kamery, a całość wystąpień i debat streamowana jest także na na YouTube i/lub 
Facebooku, gdzie dostęp mają uczestnicy bierni;

• moderatorzy obsługujący konferencję i wybrani prelegenci (osoby wypowiadające się) są 
obecni w jednym miejscu (studiu telewizyjnym lub odpowiedniej auli/sali); pozostali pre-
legenci, a także czynni uczestnicy są dostępni online przed swoimi komputerami; całość 
wydarzenia jest streamowana na YouTube i/lub Facebooku, gdzie dostęp do wydarzenia 
mają uczestnicy bierni.

Możliwości techniczne, jakie daje organizacja konferencji w formule hybrydowej:
• możliwość prowadzenia wydarzenia z podziałem na podgrupy (poprzez tworzenie pokoi, 

sekcji, paneli itp.);
• możliwość komunikacji jednostronnej (tradycyjny streaming) oraz wielostronnej (możliwość 

rozmowy, interakcji, zadawania pytań);
• możliwość realizowania sesji pytań i odpowiedzi (Q&A);
• możliwość moderowania uczestników, przyznawania im różnych parametrów (np. prelegent, 

organizator, uczestnik aktywny, uczestnik bierny itp.);
• możliwość nagrywania wszystkich wystąpień i publikowania ich w Internecie;
• zapewnienie pełnej oprawy audiowizualnej (grafiki, podpisy pod osobami, infografiki doty-

czące tytułów wystąpień itp.).

Należy pamiętać, że w przypadku realizacji konferencji w formule hybrydowej oraz online 
mogą pojawić się dodatkowe koszty związane z:

• koniecznością realizacji konferencji w godzinach wykraczających poza standardowy czas 
pracy obsługi;

5

6

7

Realizacja wydarzeń i konferencji online3

Konferencje
hybrydowe
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• koniecznością zapewnienia licencji dodatkowych na programy i platformy komunikacyjne;
• koniecznością zapewnienia zabezpieczeń dla streamingów w postaci jednorazowych toke-

nów pay-per-view (w przypadku organizatorów, którzy planują sprzedawać dostęp do konfe-
rencji online);

• koniecznością realizacji konferencji w formie wyjazdowej;
• koniecznością zapewnienia wynajmu dodatkowego wyposażenia.

Odpowiednie przygotowanie materiałów konferencyjnych jest niezwykle istotne. Pamiętać 
należy, że format materiałów konferencyjnych (strona, plan konferencji, abstrakty) powinien być 
dopasowany do wersji desktopowej i mobilnej. Ułatwi to uczestnikom korzystanie z nich podczas 
trwania konferencji.

Konferencja online potrzebuje również promocji w wymiarze, w którym będzie realizowana. 
Stworzenie strony konferencji i wydarzenia na Facebooku zdecydowanie usprawni komunikację 
z uczestnikami, ułatwi integrację oraz popularyzację wydarzenia, które organizujemy.

Warto zadbać o aktywność na stronie konferencji długo przed terminem jej realizacji, a także po 
jej zakończeniu. Aktywność, o jakiej mówimy, powinna być spójna z tematyką dyscypliny – mogą 
być to udostępniane ciekawostki naukowe, wystąpienia czy artykuły naukowe zaproszonych gości, 
doniesienia dziennikarskie, wiadomości z zakresu popularyzacji nauki (warto spojrzeć, jak robią to 
profesjonaliści: Nauka. To lubię, Śląski Festiwal Nauki KATOWICE). Ciekawą formą aktywizacji jest 
zachęcenie uczestników do nadsyłania ciekawych linków, jak również udostępnianie treści innych 
stron związanych z naszą dyscypliną.

Czas trwania i godziny trwania wydarzeń online powinny zostać ustalone na długo przed ter-
minem konferencji, a wszelkie próby wystąpień i sprzętu (po stronie organizatora) najlepiej zapla-
nować wcześniej, a nie w dniu wydarzenia.

Mimo że sesja panelowa będzie odbywać się w formie wideokonferencji, postarajmy się zacho-
wać typowy przebieg obrad konferencyjnych:

• keynote speaker (40 minut),
• prelegent 1 (20 minut),
• prelegent 2 (20 minut),
• dyskusja (20 minut).

Istnieją następujące możliwości prowadzenia dyskusji w formie online:
• czat z moderatorem – moderator wybiera pytania, które będą zadane prelegentom po pre-

zentacji;
• osobna sesja Q&A – wyznaczenie czasu na dyskusję panelową;
• czat – w określonym czasie uczestnicy mogą zadawać pytania, uczestnicząc w czacie grupowym;
• dyskusja wideo – uczestnicy mogą otrzymać status prelegenta i zadać pytanie przy połącze-

niu wideo (Zoom, Teams).

Sesja posterowa może mieć miejsce na stronach internetowych lub w social mediach, w zależ-
ności od typu konferencji oraz stosunku naukowców do takich rozwiązań.

8
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https://www.slaskifestiwalnauki.pl/
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Ważne, by zapewnić możliwość dodawania komentarzy pod posterami każdemu uczestnika. Można 
również pozostawić dyskusję inwencji uczestników konferencji i zapewnić im dostęp do adresów 
mailowych prelegentów.

Stałym elementem każdej konferencji jest jej otwarcie i zamknięcie. Mogą one pozostać w for-
mie klasycznej i być wystąpieniem wideo głównego organizatora lub patrona konferencji. Można 
jednak w tym przypadku rozważyć również przeniesienie treści wystąpienia do maila w formule 
newslettera rozsyłanego do wszystkich uczestników w trakcie konferencji i po jej zakończeniu.

Przygotowując się do na konferencji online, należy zadbać o kilka dodatkowych aspektów 
referatu. Wystąpienie konferencyjne to nie slajdowisko – zaleca się unikanie prezentacji, w których 
głos jest „podłożony” pod pokaz slajdów. Tak jak w przypadku standardowych konferencji, również 
w przypadku wideokonferencji istotną rolę odgrywa kontakt z odbiorcami. Jeżeli mają Państwo 
taką możliwość, warto zaangażować odbiorców, aby nie czuli się jedynie słuchaczami.

Nagranie wystąpienia:

13

14

15

• Przed konferencją należy sprawdzić, czy dany sprzęt dzia-
ła (próba mikrofonu, kamery i głośników). Jeżeli natomiast 
istnieje problem tylko z rejestracją dźwięku, konieczne jest 
sprawdzenie możliwości podłączenia słuchawek do telefonu. 
Dobrą praktyką jest też przetarcie kamerki ściereczką do oku-
larów, poprawi to jakość nagrania.

• Czasami połączenie wideo przez Wi-Fi może być zrywane. Aby 
uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek, zaleca się dopusz-
czenie innych możliwości (połączenie przez kabel sieciowy 
lub transfer danych sieci komórkowej).
Aby sprawdzić możliwości sprzętu i jakości połączenia, należy 
połączyć się z zaufaną osobą przy wykorzystaniu platformy, 
w której odbywać się będzie konferencja. Może okazać się, że 
z pozoru stabilne połączenie Wi-Fi po kilku minutach zacznie 
zawodzić.

• Jeżeli istnieją obawy związane z uczestnictwem w konferen-
cji online, należy skontaktować się z organizatorami i zapytać 
o możliwość przesłania nagranego wcześniej wideo (wielu 
organizatorów jest gotowych na takie rozwiązanie), zapew-
niając jednocześnie obecność online i gotowość do uczestni-
czenia w dyskusji w trakcie sesji. Taki zabieg jest szczególnie 
zasadny w przypadku długich wystąpień (keynote speaker).

Do przesłania dużego pliku wideo można wykorzystać narzę-
dzia, takie jak: Google Drive, Dropbox czy WeTransfer.

Realizacja wydarzeń i konferencji online3

Dobre praktyki 
podczas konfe-
rencji
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Przygotowanie wystąpienia:

• sprawdzenie, co mieści się w kadrze kamery – najlepiej, 
jeżeli tło będzie stabilne (np. ściana, regał). Wówczas nic nie 
wydarzy się „za plecami prelegenta” i nie wzbudzi niepokoju. 
W ten sposób uda się też uniknąć wszelkiego rodzaju rozpra-
szaczy. Niezbędna jest troska o ciszę i spokój w miejscu, które 
zostanie wybrane na połączenie z pozostałymi uczestnikami 
konferencji;

• przygotowanie wszystkich niezbędnych materiałów, które 
mogą się przydać w zasięgu ręki, a nie wzroku. Jeżeli w trak-
cie dyskusji okaże się, że niezbędne jest wsparcie przygoto-
wanymi wcześniej materiałami, których nie będzie w pobliżu, 
na pewno pojawi się pokusa, aby zniknąć z „kadru” i poszukać 
ich w domowej biblioteczce;

• profesjonalne wykadrowanie ujęcia: kamerę należy ustawić 
na wprost na wysokości oczu, aby być widocznym od czubka 
głowy po środek klatki piersiowej lub pas, unikając kadrów 
z góry i od dołu;

• wybór miejsca, aby znajdować się „przodem do okna” lub 
jeżeli nie jest to możliwe, w dobrym oświetleniu pokoju. 
Odradzane jest oświetlenie punktowe (np. lampka). Przed wy-
stąpieniem należy przetestować wcześniej wybrane miejsce 
i kadr (można zrobić zdjęcie lub nagrać krótki film) w różnych 
rodzajach oświetlenia – taki zabieg pozwoli na oswojenie się 
z warunkami i scenerią wystąpienia.

Zachęcamy, aby w trakcie wystąpienia:

• nie patrzeć w prawy dolny róg – właśnie w tym miejscu 
w większości komunikatorów znajduje się miniaturka naszej 
osoby;

• skoncentrować się na odbiorcach – przy wystąpieniu na stan-
dardowej konferencji dobrą praktyką jest kontakt wzrokowy 
z widownią, tę samą technikę warto zastosować przy konfe-
rencji online. Oczywiście pewne rzeczy będą naturalne, jak 
zwrócenie uwagi na wideo z rozmówcą w trakcie dyskusji czy 
na wykresy przedstawione na slajdach;

Realizacja wydarzeń i konferencji online3
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• stosować delikatną gestykulację na dole ekranu, ale należy 
mieć świadomość, że kamera i statyczna postawa potęguje 
gestykulację; w przypadku skłonności do tego sposobu eks-
presji warto nad tym popracować w trakcie przygotowywania 
się do wystąpienia;

• pamiętać o dodatkowych materiałach – domowe warunki 
uczestniczenia w konferencji mogą potęgować chęć przy-
gotowania sobie „ściągawki” w postaci treści wystąpienia; 
najlepiej wcześniej przeczytać na głos treść napisanego 
wystąpienia; napisany tekst brzmi zdecydowanie inaczej niż 
swobodna wypowiedź.

Zasady dotyczące grafik wykorzystywanych podczas konferencji:
grafiki, tła, miniatury: rozmiar 1920×1080 pikseli w formacie PNG, z wypełnionym tłem.

Dostępność konferencji online

• Świadomość specjalnych potrzeb odbiorców wydarzenia online:
Wśród odbiorców Twojej konferencji mogą być osoby ze szczególnymi potrzebami. Jeśli 
udział w wydarzeniu wymaga wypełnienia formularza zgłoszeniowego, warto w nim zapytać 
o specjalne potrzeby. Wówczas odbiorcy sami mogą zasygnalizować utrudnienia, z którymi 
się zmagają, i udogodnienia, które im pomagają.

• Organizując wydarzenia online, zadbaj o dostępność dla osób słabosłyszących:
• W treści zaproszeń do osób, które mają zabierać głos podczas wydarzenia, poinformuj 

o konieczności mówienia do mikrofonu, który jest umieszczony blisko ust mówiącego. 
Osoby mówiące do komputerów standardowo wbudowanych w laptopach będą nierozu-
miane przez słabosłyszących odbiorców Twojego wydarzenia.

• Jeśli to możliwe, uwzględnij w organizacji wydarzenia udogodnienia dla osób słabosły-
szących: napisy na żywo, tłumacza Polskiego Języka Migowego.

• W trakcie wydarzenia zadbaj, aby zminimalizować zakłócenia dźwiękowe. Sprawdź, czy do 
twoich widzów nie dobiega dźwięk z zewnątrz, np. odgłosy z ulicy, odgłosy z sąsiednich 
pomieszczeń. Zadbaj, by nagrywać w pomieszczeniach, w których nie ma pogłosu.

• Wycisz dźwięk uczestnikom, którzy w danym momencie nie zabierają głosu.
• Mów powoli, wyraźnie i zadbaj, by w czasie konferencji mieć dostęp do szklanki wody, 

aby Twoje gardło było nawilżone w trakcie mówienia.
• Zadbaj, aby Twoja twarz była widoczna w kamerze. Osoby słabosłyszące często wspoma-

gają się czytaniem z ruchu warg mówiącego.
• Osobie słabosłyszącej trudno jest dotrzeć do pełnej treści wydarzenia konferencyjnego. 

Jeśli to możliwe, zapisz dyskusję na czacie, transkrypcję wydarzenia, prezentowane na wy-
darzeniu materiały multimedialne i prześlij je mailem osobie ze szczególnymi potrzebami.

16
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• Organizując wydarzenia online, zadbaj o dostępność dla osób niewidomych i słabowidzących
• Jeśli będziesz miał wiedzę, że wśród Twoich odbiorców jest osoba z dysfunkcją wzroku, 

która korzysta z oprogramowania mówiącego, przygotuj pozostałych uczestników spo-
tkania na to, że czasem mogą być dla wszystkich słyszalne niespodziewane komunikaty 
komputerowe. Taktownie będzie to powiedzieć, nie podając nazwiska uczestnika z nie-
pełnosprawnością.

• Poznaj podstawowe skróty klawiaturowe programu do konferencji zdalnej, którego uży-
wasz, abyś w razie problemu mógł doradzić osobie niewidomej, jak ma wyłączyć/włączyć 
kamerę lub mikrofon.

• Zadbaj, by prezentacje konferencyjne nie opierały się wyłącznie na komunikatach obraz-
kowych, opisuj wszystko głosowo, w prezentowanych na konferencji materiałach multi-
medialnych korzystaj z opisów alternatywnych i rozszerzonych.

• Dostępność wydarzenia dla osób o niższych kompetencjach cyfrowych
• Przed wydarzeniem postaraj się udzielić uczestnikom konferencji dokładnych informacji 

i instrukcji korzystania z systemu do konferencji zdalnej. Pomocne będą wszelkie zdjęcia 
ilustrujące obraz ekranu, filmy, wskazówki.

• Jeśli wydarzenie ma być dostępne również dla osób, które mogą mieć trudności technicz-
ne, dobrze jest zapewnić podczas konferencji asystenta technicznego. Podaj numer te-
lefonu i adres e-mail do osoby, która będzie udzielać wsparcia przed konferencją online 
i w jej trakcie.

Więcej informacji na temat dostępności znajduje się w części V poradnika.

Realizacja wydarzeń i konferencji online3
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1
W tej części przyjrzymy się zasadom tworzenia materiałów graficznych zgodnych z Systemem 
Identyfikacji Wizualnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (w skrócie: SIW UŚ). Wskażemy pod-
stawowe wytyczne do projektowania materiałów wizualnych, w tym ich kolorystykę. Przybliżymy 
zasady korzystania z logo UŚ, jego właściwe rozmiary, a także przykłady na to, jak z niego korzystać. 
Poruszymy również zagadnienia wewnętrznego i zewnętrznego Systemu Informacji Wizualnej oraz 
dostępności materiałów wizualnych.

System Identyfikacji Wizualnej UŚ (SIW UŚ)1.1.

System Identyfikacji Wizualnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach stworzony został w celu 
określenia klarownej i spójnej tożsamości wizualnej uczelni. SIW UŚ wspiera widzialność uczelni 
w kraju i na świecie.

SIW UŚ to dokument przybliżający zasady, do których stosowania zobowiązane są wszystkie 
jednostki wewnętrzne Uczelni oraz podmioty zewnętrzne przy korzystaniu z gotowych i tworze-
niu nowych elementów identyfikacji wizualnej UŚ, w tym wszelkich materiałów do komunikacji 
i promocji.

Podstawowym znakiem identyfikującym uczelnie jest logo Uniwersytetu Śląskiego. Logotypy 
wszystkich jednostek uczelni przyjmują jednakową formę.
Logotypy jednostek są w dyspozycji jednostek oraz Centrum Promocji (promocja@us.edu.pl).
W materiałach graficznych lub na stronach internetowych stosujemy logo Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach lub logo wydziału, instytutu/jednostki zgodnie z tymi samymi zasadami. 

Księga oraz elementy komunikacji wizualnej, takie jak:
• szablony prezentacji,
• tła do spotkań online,
• wzór papieru firmowego,
• wzór wizytówki,

dostępne są pod adresem https://us.edu.pl/uczelnia/system-identyfikacji-wizualnej.

Podstawowe wytyczne do projektowania materiałów wizualnych

Logo Uniwersytetu Śląskiego – umiejscowienie

• Logo na materiałach graficznych powinno być dobrze wyeksponowane z zachowaniem pola 
ochronnego oraz odpowiedniej kolorystyki. Za wersję podstawową uznaje się logo poziome, 
które należy umieszczać w lewym górnym rogu projektów okładek, plakatów i innych.

• Gdy warunki techniczne/graficzne nie pozwalają na użycie logo poziomego, dopuszcza się 
stosowanie wersji logo w pionie.

• Logo obcojęzyczne występuje wyłącznie w wersji angielskiej.

Komunikacja wizualna na UŚ

Czym jest System 
Identyfikacji Wi-
zualnej UŚ i po co 
powstał?

Logotypy jednostek 
uczelni

Gdzie znaleźć 
księgę i elementy 
komunikacji wizu-
alnej?

Umiejscowienie 
logo UŚ

mailto:promocja%40us.edu.pl?subject=
https://us.edu.pl/uczelnia/system-identyfikacji-wizualnej
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Przykład:

• Odstępstwem od ww. zasady jest sytuacja, w której UŚ jest współorganizatorem wydarzenia. 
Wtedy logo może zostać umieszczone na dole grafiki wraz z innymi logotypami. Należy jed-
nak pamiętać o stosowaniu zasad opisanych w księdze SIW UŚ (pole ochronne, kolorystyka, 
wielkość logo względem pozostałych logotypów itp.).

Przykład:

UWAGA! W materiałach promocyjnych i informacyjnych nie używamy samego sygnetu (tzw. uśki). 
Dopuszcza się możliwość zastosowania samego sygnetu w ww. materiałach, jeśli pojawi się w nich 
pełna nazwa Uczelni. 

Kolorystyka materiałów graficznych

Należy stosować odpowiednią wersję kolorystyczną logo (granatową lub białą) w zależności od tła 
użytego w grafice/zdjęciu. 

• Na tłach jasnych i fragmentach zdjęć o jasnej kolorystyce należy użyć granatowej wersji 
logo.

• Na tłach ciemnych i fragmentach zdjęć o ciemnej kolorystyce używamy białej wersji logo.

Odpowiednia kolo-
rystyka materiałów 
graficznych
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• Kontrast z tłem powinien być zawsze jak największy. Jeśli to możliwe, jako tło dla logo należy 
wybierać neutralny fragment grafiki/zdjęcia.

Przykład:

Pozostałe warianty kolorystyczne można stosować wyłącznie w przypadkach, kiedy technika druku/
reprodukowania, zastosowany materiał lub konwencja projektu uniemożliwiają użycie logo w kolo-
rze podstawowym. Są to:

• metaliczne (srebro na granacie, srebro na bieli),
• achromatyczne (czerń na bieli, biel na czerni),
• achromatyczne „subtelne” (szarość na bieli).

Przykład:

Rozmiary logo

• Dopuszcza się stosowanie logo w różnych wielkościach. W drobnych nadrukach należy za-
chować podaną na rysunku minimalną wysokość.

Komunikacja wizualna na UŚ1

Jaki rozmiar powin-
no mieć logo?
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• Wysokość logo dla wersji podstawowej mierzymy długością pionowej kreski pomiędzy sy-
gnetem a napisem.

• Wysokość logo dla wersji alternatywnej mierzymy do linii podstawowej pisma ostatniego 
wiersza.

Zasady korzystania z logo UŚ

• Nie wolno usuwać poszczególnych elementów logo.
• Logo należy skalować proporcjonalnie.
• Należy zachować odpowiedni kontrast pomiędzy logo a tłem.
• Należy stosować wyłącznie dopuszczone warianty kolorystyczne.

Jak NIE umieszczać logo UŚ na grafikach

Przykład 1:

Komunikacja wizualna na UŚ1

Wersja znaku Poligrafia Internet

5 mm 42 px

Nieprawidłowe 
umieszczanie
logo UŚ
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Przykład 2:

Wszelkie grafiki i inne materiały wizualne należy konsultować z Centrum Promocji UŚ. 
Kontakt: promocja@us.edu.pl.

System Informacji Wizualnej UŚ1.2.

W zgodzie i komplementarnie z SIW UŚ został opracowany System Informacji Wizualnej Wewnętrz-
nej i Zewnętrznej. 
System Informacji Wizualnej (SIW) to konieczny i wzbogacający wizerunek aspekt funkcjonalności 
każdego budynku czy też większej przestrzeni, jak np. kampusu uczelni. Jest to system, za pomocą 
którego odbiorca wie, gdzie się znajduje w budynku lub w przestrzeni kampusu. Pomagają w tym 
wszystkie wizualne elementy przestrzenne wskazujące kierunek i opisujące w sposób jasny miej-
sce, w którym się znajdujemy.
Elementy SIW to: 

• kierunkowskazy, 
• tablice informacyjne, 
• mapy,
• informatory, 
• pylony, 
• piktogramy i in.

Komunikacja wizualna na UŚ1

Czym jest System 
Informacji Wizual-
nej UŚ?
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Jednym z głównych założeń Systemu Informacji Wizualnej Wewnętrznej i Zewnętrznej dla Uniwer-
sytetu Śląskiego było zachowanie spójności z Systemem Identyfikacji Wizualnej UŚ oraz dostoso-
wanie koncepcji do zróżnicowanego wyglądu poszczególnych budynków i kampusów. Rozwiązania 
zaproponowane w obu systemach uwzględniają zasady projektowania uniwersalnego.

Przykład nośników dla SIW Wewnętrznej

Przykład nośników dla SIW Zewnętrznej

Integralnym elementem Systemu Informacji Wizualnej Wewnętrznej jest tabliczka przydrzwiowa 
w dwóch formatach – A4 i A5 wykonana z niebieskiej i przezroczystej płyty plexi. Tabliczki te będą 
montowane przy drzwiach każdego pomieszczenia na UŚ zgodnie z poniższymi wskazaniami: 

• tabliczki w formacie A4 przeznaczone są do pomieszczeń biurowych, gabinetów itp.,
• tabliczki w formacie A5 przeznaczone są do pomieszczeń, takich jak sala wykładowa, labora-

torium, pomieszczenie techniczne itp.

Komunikacja wizualna na UŚ1

Tabliczki
przydrzwiowe
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Przykład tabliczki przydrzwiowej w formacie A4 i A5

Wkłady do tabliczek są wymienne i mogą być generowane za pomocą systemu dostępnego pod 
adresem: https://ab2.us.edu.pl/site/login.
Uzupełniającym elementem systemu informacji wizualnej na UŚ są tabliczki przeznaczone dla 
osób niewidzących z napisami w alfabecie Braille’a oraz druku wypukłym informujące o nume-
rze pomieszczenia i w niektórych przypadkach o jego funkcji. Tabliczki te będą umieszczane na 
drzwiach każdego pomieszczenia, bezpośrednio nad klamką. 

Przykład tabliczek wykonanych w alfabecie Braille’a i druku wypukłym

Wszelkie kwestie związane z SIW Wewnętrzną i Zewnętrzną oraz tabliczkami przydrzwiowymi 
należy konsultować z Centrum Promocji UŚ. 
Kontakt: promocja@us.edu.pl.

Komunikacja wizualna na UŚ1
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Dostępność materiałów wizualnych1.3.

Wszelkie materiały graficzne tworzone przez pracowników UŚ na użytek wewnętrzny i zewnętrzny 
powinny być dostępne dla każdego odbiorcy. Zwłaszcza dotyczy to kreacji wizualnych publikowa-
nych w internecie.
Dostępność cyfrowa umożliwia osobom z niepełnosprawnościami korzystanie z serwisów interne-
towych i aplikacji mobilnych. Jest to nie tylko obowiązek prawny każdego podmiotu udostępniają-
cego treści w internecie, ale również szansa na dotarcie do większej liczby użytkowników.

Przy tworzeniu materiałów wizualnych należy stosować się do następujących zasad:
• korzystamy wyłącznie z fontów bezszeryfowych i unikamy cieni;
• zgodnie z księgą SIW UŚ korzystamy z fontów PT;
• justujemy do lewej (lub do prawej – nigdy do środka);
• pamiętamy o zachowaniu kontrastu tekstu względem tła; polecamy korzystać z progra-

mu do analizy kontrastu Colour Contrast Analyser – aplikacja analizuje pierwszy plan i tło 
w celu określenia, czy zapewniają one dostępność dla osób z dysfunkcją wzroku (więcej 
na temat narzędzia można przeczytać na stronie Polskiej Akademii Dostępności, tam też 
znajduje się link do pobrania programu: https://pad.widzialni.org/index.php?p=new&id-
g=mg,13&id=551);  

• pisząc tytuł, podtytuł, tekst standardowy, nie zmieniamy ręcznie wielkości czcionki, tylko od-
powiednio definiujemy tekst w strukturze dokumentu, korzystając z funkcji w górnym menu;

• przygotowując prezentacje multimedialne w programie MS Office, dobrze jest zweryfikować 
ich dostępność – aby to zrobić, w pasku Pomoc w menu górnym należy wpisać „Sprawdzanie 
ułatwień dostępu”. W oknie bocznym program wskaże nam błędy i podpowie, jak zwiększyć 
dostępność naszych materiałów;

• zachowujemy minimalną wielkość odstępu między wierszami – 1,3 pkt.;
• stosujemy czcionkę 12+ pkt.; 
• w materiale wizualnym (grafika, film, animacja) umieszczamy jak najmniej tekstu – dzięki 

temu materiał będzie czytelny. 

Oficjalna strona programu: https://www.tpgi.com/color-contrast-checker/.

Temat dostępności został szerzej opisany w części V.

Komunikacja wizualna na UŚ1

Jakie są zasady 
tworzenia materia-
łów wizualnych?

https://pad.widzialni.org/index.php?p=new&idg=mg,13&id=551
https://pad.widzialni.org/index.php?p=new&idg=mg,13&id=551
https://www.tpgi.com/color-contrast-checker/
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1

Zawarte poniżej podstawowe informacje mają na celu umożliwić tworzenie treści internetowych 
zgodnych ze światowym standardem WCAG 2.1, aby osoby cyfrowo wykluczone, a wśród nich osoby 
z niepełnosprawnościami, mogły z nich bez przeszkód korzystać.
Wartościowym źródłem informacji przy poszerzaniu wiedzy w tym zakresie jest m.in. strona in-
ternetowa Fundacji Widzialni: www.widzialni.org. Podstawę prawną wytycznych WCAG określa 
Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych 
podmiotów publicznych.

Wytyczne WCAG dotyczące przygotowywania treści
w serwisach Uniwersytetu Śląskiego

1.1.

Zapewnienie dostępności treści

zagadnieniach związanych z normą WCAG 2.1.,

zagadnieniach związanych z ustawą o dostępności cyfrowej,

podstawowych wymaganiach w zakresie zapewnienia dostępności na poziomach A, 
AA, AAA,

W tym rozdziale piszemy o:

dostępności w zakresie przygotowania multimediów.

Twórcy treści internetowych stosują różne rozwiązania w publikacjach na stronach WWW czy 
w aplikacjach, a to sprawia, że nie wszyscy użytkownicy Internetu mogą korzystać z zasobów sieci 
bez problemu. Dlatego z inicjatywy Konsorcjum W3C (The World Wide Web Consortium), zrzeszają-
cego największe firmy i organizacje świata, powstała tzw. inicjatywa WAI (Web Accessibility Initia-
tive) określająca standard tworzenia stron internetowych, będąca rodzajem zbioru zasad, jakimi 
powinien się kierować twórca strony WWW, aby przygotować stronę maksymalnie dostępną dla 
użytkowników.

Standard WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) składa się z czterech głównych grup (zasad):

• Postrzegalność/percepcja – informacje przedstawiane przez witrynę muszą być podane tak, 
aby mogły zostać odebrane przez osoby z różnymi ograniczeniami (np. dodanie tekstu alter-
natywnego do obrazków dla osób niewidomych).

• Funkcjonalność – kontrolki i inne komponenty interfejsu muszą być dostępne dla osób z róż-
nymi ograniczeniami (np. osoby z ograniczeniami ruchowymi powinny być w stanie korzystać 
z klawiatury zamiast z myszki).

• Zrozumiałość – informacje na stronie i jej obsługa powinny być możliwie zrozumiałe dla 

Zasady WCAG

http://www.widzialni.org
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użytkowników (np. powinien być podany język witryny, żeby czytnik ekranu mógł odpowied-
nio odczytać stronę).

• Solidność/rzetelność – struktura i działanie strony powinny spełniać standardy odpowiednie 
dla zastosowanych technologii, co ma umożliwić długotrwałe funkcjonowanie strony, z kolei 
treść musi być wystarczająco rzetelna, aby mogła być poprawnie interpretowana przez wielu 
różnych klientów użytkownika, włączając technologie asystujące.

Każde z kryteriów przyporządkowane jest do jednego z poziomów dostępności. Wyróżniono trzy 
takie poziomy A (podstawowy), AA oraz AAA (najwyższy). Dla poziomu AA należy spełnić kryteria 
zarówno dla poziomu A, jak i AA. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku poziomu AAA.
Zalecenia związane z widzialnością kierowane są przede wszystkim do programistów i projektan-
tów serwisów i aplikacji internetowych, dotyczą jednak również redaktorów stron. W odpowiedzi 
na potrzeby pracowników Uniwersytetu Śląskiego administrujących i redagujących serwisy uczelni 
został przygotowany krótki poradnik, jak tworzyć treści internetowe w serwisach UŚ z zachowa-
niem zasad WCAG.

Elementy, na które warto zwrócić uwagę przy tworzeniu i wprowadzaniu treści:

• spójna identyfikacja (wymagana dla zachowania poziomu AA) – elementy posiadające tę 
samą funkcjonalność na wielu podstronach w naszym serwisie internetowym powinny być 
w spójny sposób identyfikowane (treści prezentowane na stronach wydziałowych/instytuto-
wych, np. menu, podstrona z władzami itp.);

• bezpośredni dostęp – treści w serwisie są ułożone w prosty, intuicyjny sposób, aby ułatwić 
nawigację;

• tytuł strony – każda podstrona serwisu powinna mieć odpowiedni tytuł, który będzie spełniał 
następujące funkcje: 

• to pierwszy tekst, który odczytują osoby korzystające z programów czytających,
• otwarte okna przeglądarki są nazwane tytułem serwisu, zatem adekwatna nazwa ułatwi 

odnalezienie poszukiwanej strony,
• istotny w pozycjonowaniu, np. Google wyżej punktuje szukane słowo kluczowe, jeśli wy-

stępuje w tytule strony, oraz wyświetla go w wynikach wyszukiwania,
• strona dodana do ulubionych lub zakładek w przeglądarce internetowej zapisana jest 

pod tym tytułem;

• niezaburzona linia tekstu – oznacza, że tekst może być czytany swobodnie w poziomie, bez 
konieczności częstego przechodzenia do kolejnego wiersza. Nie jest wskazane układanie 
tekstu w wąskie kolumny, podobnie jak zbytnie wydłużanie wierszy (szerokość nie przekracza 
80 znaków, tekst nie jest wyjustowany, interlinia wynosi przynajmniej 150%, a odstęp po-
między paragrafami 1,5 razy wartości interlinii). Przy tworzeniu wpisów w serwisach Uni-
wersytetu Śląskiego właściwe jest rozmieszczenie tekstu z podziałem bloku na kolumny, np. 
w proporcjach 2/3 + 1/3 (przykład poniżej):

Zapewnienie dostępności treści1

Poziomy dostępno-
ści – A, AA, AAA

Spójna identyfika-
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Tytuł strony
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• jasność przekazu – stosowanie zrozumiałego języka, w miarę możliwości unikanie języka 
specjalistycznego, żargonu oraz skrótów bez ich wyjaśniania. Ważna w tym kontekście jest 
również wymowa – jeśli do zrozumienia słów użytych w tekście potrzebna jest znajomość 
wymowy, należy ją umieścić zaraz po użytym słowie lub dodać link do słownika;

• odwrócona piramida – tekst powinien mieć jasny i czytelny tytuł zwracający uwagę użytkow-
nika i zachęcający do przeczytania artykułu; lead lub cały artykuł zbudowany na zasadzie 
odwróconej piramidy (esencja, kluczowe informacje na początku, później opis i szczegóły);

• font (potocznie: czcionka) – pismo bezszeryfowe (pozbawione ozdobników), typu Arial, Taho-
ma, Helvetica, Verdana;

• odpowiedni kontrast – zbyt mały kontrast sprawia, że osoby niedowidzące mają problem z wła-
ściwym odczytaniem treści – najlepiej sprawdza się jasne tło i ciemny kolor czcionki (czarny/
granatowy/czerwony itp.); teksty na logotypie lub grafice nie mają minimalnych wymagań do-
tyczących kontrastu; do sprawdzenia kontrastu możemy użyć programu, np. Contrast Analyser 
dostępnego na stronie: www.paciellogroup.com/resources/contrast-analyser.html;

• linki – wyróżnione kolorem i podkreśleniem, np. www.us.edu.pl; powinny być opisane np. 
„Szczegółowe informacje…” (poziom A). Aby zachować poziom AAA, wszystkie linki powin-
ny być wystarczająco opisane z określeniem celu bezpośrednio z linkowanego tekstu, bez 
względu na to, w jakim kontekście zostały użyte – nie stosujemy linków z takim samym tek-
stem, np. „Czytaj więcej”, które kierują w różne miejsca; dodatkowo, gdy umieszczamy .pdf lub 
.doc, należy opisać format pobieranego pliku wraz z rozmiarem (np. nazwa_pliku.pdf, 8,2 kB);

• pliki PDF linkowane w treści wpisu – należy zadbać o to, aby umieszczane w treści pliki PDF 
były zapisane w wersji „edytowalnej”, tj. tekst był możliwy do skopiowania, a także odczytania 
przez program czytający;

Zapewnienie dostępności treści1
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Rysunek 1. Podział strony WWW na kolumny. Proporcje najlepsze dla zachowania wytycznych WCAG. 

http://www.paciellogroup.com/resources/contrast-analyser.html
http://www.us.edu.pl
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• tekst na grafikach – nie należy używać grafiki, aby przedstawić tekst, jeśli ta sama prezen-
tacja wizualna może być zaprezentowana jedynie przy użyciu tekstu; wyjątkiem jest tekst, 
który jest częścią logo lub nazwy własnej produktu; gdy mamy tekst na grafice, cała treść 
powinna być opisana w tekście alternatywnym; 

• tekst alternatywny – opis tekstowy, który może być zamieniony przez użytkownika w inne 
formy (np. powiększony druk, alfabet Braille’a, mowa syntetyczna, symbole lub język uprosz-
czony); wymagany jest dla każdej informacji nietekstowej, aby przyjęła formę zrozumiałą, np. 
opis grafiki umieszczonej we wpisie lub zdjęcia publikowanego w galerii w multimediach, 
krótki opis szczegółów, jakie przedstawia ilustracja, w zależności od kontekstu; gdy ozdobny 
obrazek przedstawia poziomą linię pełniącą funkcję separatora, nie jest wymagany tekst 
alternatywny; stosowanie tego typu opisów początkowo może wydawać się trudne, dlatego 
zachęcamy do odwiedzenia strony, na której znajduje się baza zdjęć z przykładowymi opisa-
mi alternatywnymi: http://akceslab.pl/poradnik/baza.html;

• materiały audio/wideo – konieczne jest zapewnienie transkrypcji opisowej nagranego dźwię-
ku (audio) i napisów lub opisu dźwiękowego (wideo) dla wszystkich nagranych (nie dotyczy 
transmisji na żywo) materiałów dźwiękowych i wideo (tj. podcasty dźwiękowe, pliki MP3, 
transmisje z wydarzeń, wideo z YouTube). 

Wymagania dotyczące audio – transkrypcja tekstowa w pliku lub na stronie. 
Wymagania dotyczące wideo:
• napisy (dla niesłyszących),
• tłumacz na język migowy,
• audiodeskrypcja (niewidomi);

• kontrola dźwięku – dla użytkowników niewidomych dźwięki odtwarzane na stronie będą na-
kładać się z głosem lektora programu czytającego, utrudniając jego zrozumienie. Jeśli trwa to 
dłużej niż 3 sekundy, musimy zapewnić mechanizm, dzięki któremu użytkownik będzie mógł 
je zatrzymać, spauzować, wyciszyć lub zmienić głośność;

• efekty świetlne (błyski) – na stronie internetowej nie umieszczamy żadnych elementów, 
które migają z większą częstotliwością niż trzy razy na sekundę (miganie z większą częstotli-
wością może doprowadzić do nasilenia napadów padaczkowych u odbiorcy).

Multimedia a WCAG1.2.

Podczas przygotowywania i publikowania multimediów prosimy pamiętać o ustawowym wymo-
gu zgodności materiałów z wytycznymi WCAG. W celu zapewnienia dostępności materiału należy 
wyposażyć go w minimum jedną z trzech alternatywnych form tłumaczenia:

• przygotowanie dokładnej transkrypcji i osadzenie/umożliwienie wyświetlania napisów pod-
czas odtwarzania materiału;

• osadzenie w pliku nagrania tłumacza języka migowego (zajmującego minimum 1/8 ekranu 
w prawym dolnym rogu);

Zapewnienie dostępności treści1
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• umieszczenie obok materiału filmowego pliku tekstowego zawierającego listy dialogowe lub 
audiodeskrypcję.

Więcej informacji na temat dostępności multimediów można znaleźć na stronie: https://wcag20.
widzialni.org/video,m,mg,156.
Zalecamy także wysłuchanie szkolenia o dostępności cyfrowej.

Przydatne linki1.3.

• Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów pu-
blicznych

• Ustawa o dostępności cyfrowej w pytaniach i odpowiedziach

• WCAG 2.1

• język angielski

• język polski (oficjalne tłumaczenie)

• Walidatory pomagające ocenić dostępność cyfrową 
https://wave.webaim.org/ 
https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Fus.edu.pl%2F

• WCAG 2.0 Podręcznik dobrych praktyk

• Podręcznik „Dostępne multimedia”

• Prezentacja

• Samouczek

• Poradnik

• Baza zdjęć z przykładowymi opisami alternatywnymi

• Krótki przewodnik

• Przewodnik WCAG 2.0 (tłumaczenie)

• Contrast Analyser

Zapewnienie dostępności treści1

https://wcag20.widzialni.org/video,m,mg,156
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http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=3CB1B40EDACD4B17C125837E003D4251
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=3CB1B40EDACD4B17C125837E003D4251
https://widzialni.org/ustawa-o-dostepnosci-cyfrowej-w-pytaniach-i-odpowiedziach,new,mg,6,362
https://www.w3.org/TR/WCAG21
https://www.w3.org/Translations/WCAG21-pl/#kontrast-minimum
https://wave.webaim.org/
https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Fus.edu.pl%2F
https://widzialni.org/download/podrecznik-dobrych-praktyk-wcag-2.0.pdf
https://widzialni.eu/dostepne-multimedia,new,mg,5,253
https://www.wup.pl/rpo/download/szkolenia_od_vii.2019/Prezentacja-14.10.19.pdf
http://pliki.szansadlaniewidomych.org/MAC/Samouczek.pdf
http://akceslab.pl/poradnik
http://akceslab.pl/poradnik/baza.html
https://wcag.lepszyweb.pl
http://www.fdc.org.pl/wcag2
http://www.paciellogroup.com/resources/contrast-analyser.html
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1Przygotowanie planów komunikacyjnych

zasadach funkcjonowania ogólnouczelnianego planu komunikacyjnego,

wydziałowych planach komunikacyjnych,

przygotowaniu planów komunikacyjnych na potrzeby promocji wydarzeń/akcji.

W tym rozdziale piszemy o:

Plan komunikacyjny to narzędzie służące do zaplanowania działań związanych z informowaniem 
o wydarzeniach, inicjatywach, akcjach i wszelkich działaniach podejmowanych przez instytucję. Od 
początku roku akademickiego 2020/2021 komunikacja ogólnouczelniana Uniwersytetu Śląskiego 
opiera się na planie komunikacyjnym dostępnym na tej stronie.

Narzędzie zawiera podział na plany:
• długoterminowy,
• średnioterminowy,
• krótkoterminowy.

Plan długoterminowy jest podzielony na miesiące i zakłada wpisywanie do niego jedynie najważ-
niejszych informacji o najistotniejszych procesach związanych z funkcjonowaniem uczelni. Plan 
średnioterminowy stanowi doprecyzowanie planu długoterminowego uzupełnione o informacje na 
temat planowanych wydarzeń i działań o szerokim zasięgu oddziaływania. Plan krótkoterminowy 
stanowi doprecyzowanie planu średnioterminowego wraz z informacjami o charakterze ad hoc 
oraz takimi, których pojawienia się nie można zaplanować z większym wyprzedzeniem. Udostęp-
niony Państwu plik zawiera tabelę z podziałem na plan średnioterminowy i krótkoterminowy.

Najistotniejszym z zaproponowanych narzędzi jest plan krótkoterminowy, ponieważ to w nim 
znajdują się szczegółowe informacje dotyczące terminów publikacji treści oraz kanałów infor-
macyjnych, które zostaną wykorzystane. Zaproponowany przez nas schemat jest dostosowany do 
kanałów komunikacyjnych wykorzystywanych w ramach tzw. serwisów głównych (strona główna, 
serwisy pracownika, doktoranta, studenta, kandydata, absolwenta oraz główne profile uczelni 
w mediach społecznościowych) uzupełniony o inne formy komunikowania, takie jak newslettery 
czy organizację konferencji prasowych.

Wyjaśnienie informacji zawartych w kolumnach poszczególnych kanałów komunikacyjnych:
• WWW – serwis główny www.us.edu.pl (przede wszystkim aktualności, ale także treści zawarte w funk-

cjonalnościach strony, np. publikacje w kalendarium wydarzeń czy w sekcji „Śląski badawczy”);
• social media – ogólnouczelniane informacje publikowane w mediach społecznościowych (np. 

Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn);
• filmy – multimedia publikowane w ramach ogólnouczelnianych kanałów YouTube;

Jak korzystać 
z ogólnouczel-
nianego planu 
komunikacyj-
nego?

https://uniwersytetslaski-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/monika_jodlowska_o365_us_edu_pl/Es-BlFrVtntCngeE_0yZObEBaikHRbCaiLvLwAdQ0tg9YA?e=wCFthA
http://www.us.edu.pl
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• inne formy (podstrony, informacje dla mediów + konferencje) – publikacja informacji na innych 
stronach serwisu głównego (np. pracownik, student, doktorant, kandydat, absolwent) lub serwi-
sach zewnętrznych, takich jak IDB czy www.zdalny.us.edu.pl; w tym miejscu można także wpisy-
wać informacje o kontakcie z mediami (wysyłka informacji do mediów czy organizacja konferen-
cji lub briefingów);

• newslettery – w tym miejscu można wpisywać treści planowane do wysyłki w newsletterach.

Zachęcamy Państwa do przygotowania własnych planów komunikacyjnych. Mamy dwie możliwości ich 
opracowywania:

• Plany komunikacyjne ad hoc przygotowywane na potrzeby działań promocyjnych wydarzeń, akcji 
itp. Plan komunikacyjny tego typu może powstać np. przy okazji dużego wydarzenia planowa-
nego przez wydział, które wymaga odpowiedniej koordynacji działań. W przypadku konieczno-
ści przygotowania takiego planu prosimy o kontakt pod adresem wiadomosci@us.edu.pl lub 
bezpośrednio z kierownikiem Centrum Komunikacji Medialnej (radoslaw.aksamit@us.edu.pl). 
Zaproponujemy Państwu spotkanie, podczas którego przedyskutujemy najważniejsze działania, 
które możemy zaplanować i zrealizować.
Do działań (poza planowaniem komunikacji opisanej powyżej) możemy włączyć również:
• przygotowanie infografik służących do komunikacji,
• planowanie transmisji online,
• przygotowanie identyfikacji wizualnej wydarzeń.

Po opracowaniu planu komunikacyjnego jego realizacją zajmują na pracownicy Centrum Ko-
munikacji Medialnej oraz Centrum Promocji (w zakresie związanym z serwisami głównymi oraz 
komunikacją ogólnouczelnianą), a także pracownicy wydziału (w zakresie związanym z działania-
mi wydziałowymi oraz dostarczeniem treści merytorycznych). 

Prosimy pamiętać, że im bardziej skomplikowane jest działanie, tym więcej czasu potrzeba na 
jego zaplanowanie i przygotowanie materiałów. Optymalny czas na przygotowanie planu oraz 
działań (w tym na przygotowanie materiałów graficznych i multimediów) to od 2 miesięcy do 3 
tygodni przed wydarzeniem.

• Plany komunikacyjne wydziałowe – sugerujemy przygotowanie własnego planu komunikacji 
o charakterze średnio- i krótkoterminowym (odpowiednio perspektywa kilku miesięcy oraz mie-
siąca). Do realizacji takiego planu może Państwu posłużyć przygotowany przez nas i opisany wzór. 

Zachęcamy również do udostępnienia pracownikom Centrum Komunikacji Medialnej i Centrum Pro-
mocji planu wydziałowego. Dzięki dostępowi do tego planu będziemy mogli skuteczniej pobierać od 
Państwa informacje, które mogą znaleźć się w serwisach głównych (zgodnie z tabelą podziału treści).

Pomocy w przygotowaniu planów komunikacyjnych udziela Centrum Komunikacji Medialnej (prosi-
my o kontakt pod adresem: wiadomosci@us.edu.pl i/lub radoslaw.aksamit@us.edu.pl).

Przygotowanie planów komunikacyjnych1

Plany komuni-
kacyjne ad hoc

Wydziałowe 
plany komuni-
kacyjne

http://www.zdalny.us.edu.pl
mailto:wiadomosci%40us.edu.pl?subject=
mailto:radoslaw.aksamit%40us.edu.pl?subject=
https://uniwersytetslaski-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/monika_jodlowska_o365_us_edu_pl/Es-BlFrVtntCngeE_0yZObEBaikHRbCaiLvLwAdQ0tg9YA?e=wCFthA
https://uniwersytetslaski-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/monika_jodlowska_o365_us_edu_pl/Ej0AlnJilEdCgp2GbI-2vxYBa9IdeYOLOWM8hz2maOnK8Q?e=j96VcG
mailto:wiadomosci%40us.edu.p?subject=
mailto:radoslaw.aksamit%40us.edu.pl?subject=
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2Komunikacja o wydarzeniach, akcjach, 
sukcesach

zasadach komunikowania o sukcesach Uniwersytetu Śląskiego i jego społeczności,

podstawowych zasadach informowania o organizowanych wydarzeniach,

właściwym przygotowaniu komunikacji infograficznej o wydarzeniach.

W tym rozdziale piszemy o:

Informacje ogólne o publikacji wydarzeń, akcji i sukce-
sów na stronie głównej

2.1.

• Informacje należy przesyłać do Centrum Komunikacji Medialnej na adres: wiadomosci@us.edu.pl. 
Dołączenie do treści pliku graficznego (zdjęcia/plakatu) usprawni proces publikacji. W przy-
padku przesyłania zdjęć lub innych materiałów konieczne jest posiadanie zgody autora na 
wykorzystanie materiału lub zgoda na publikację wizerunku osób znajdujących się na zdję-
ciu/materiale wideo. Temat został szerzej omówiony w rozdziale 3 części pierwszej przewod-
nika. Stosowne formularze są dostępne do pobrania w folderze: Formularze zgód.

• W komunikatach dotyczących wydarzeń, akcji czy sukcesów powinno się unikać bezpośred-
nich zwrotów do odbiorcy, a także sformułowań typu „zapraszamy”, „gratulujemy” – lepiej 
napisać np.: „Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego organizuje…”, „Prof. X otrzymał 
nagrodę…”.

• Centrum Komunikacji Medialnej dba o to, żeby materiały trafiały do jak największej liczby 
odbiorców i żeby miały formę najlepiej dostosowaną do ich potrzeb, dlatego może wprowa-
dzać korekty do przesłanych informacji, a także odmówić publikacji materiału lub zmienić 

Informowanie o wydarzeniach, akcjach i sukcesach w serwisach oraz mediach społecznościo-
wych Uniwersytetu Śląskiego pozwoli dotrzeć do szerokiego grona odbiorców i przyczyni się do 
zwiększenia rozpoznawalności uczelni. Informacje te mogą być publikowane na stronie głównej, 
w serwisach: student, doktorant, pracownik, absolwent, na stronach wydziałowych i instytutowych, 
a także w mediach społecznościowych. W przypadku wydarzeń lub akcji jednorazowych wydziały 
powinny planować komunikację zgodnie ze swoim planem komunikacyjnym, natomiast w przypadku 
większych wydarzeń lub akcji wydziały mogą się skontaktować z Centrum Komunikacji Medialnej 
(radoslaw.aksamit@us.edu.pl, wiadomosci@us.edu.pl) oraz Centrum Promocji (promocja@us.edu.pl) 
w celu wspólnego przygotowania planu komunikacji wraz z opracowaniem materiałów promocyj-
nych (grafiki, multimedia, reklamy).

Kogo poinfor-
mować o wy-
darzeniu, które 
organizuję?

Jak przygotować 
materiał do 
publikacji?

mailto:wiadomosci%40us.edu.pl?subject=
https://uniwersytetslaski-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/monika_jodlowska_o365_us_edu_pl/EpJa8MsvgmpJv2FQyimg_ScBUkw16H5Z7hG8YJyf_6TGSg?e=vht6JD
mailto:radoslaw.aksamit%40us.edu.pl?subject=
mailto:wiadomosci%40us.edu.pl?subject=
mailto:promocja%40us.edu.pl?subject=
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formę publikacji na stronie głównej na publikację w innych serwisach Uniwersytetu Śląskie-
go czy w mediach społecznościowych.

• Materiały graficzne powinny być przygotowane zgodnie z systemem identyfikacji wizualnej 
Uniwersytetu Śląskiego, który można znaleźć na stronie: us.edu.pl/uczelnia/system-identyfi-
kacji-wizualnej; za jego przestrzeganie odpowiada Centrum Promocji i działający w ramach 
CP Dział Marketingu (promocja@us.edu.pl).

• Do publikacji zdjęć lub materiałów audio i wideo konieczne jest potwierdzenie uzyskania 
zgód na publiczne udostępnienie przesłanych materiałów (zgoda na publikację wizerunku, 
zgoda na wykorzystanie zdjęcia) w celu nienaruszania niczyich praw autorskich; formularze 
zgód można uzyskać w Centrum Komunikacji Medialnej (wiadomosci@us.edu.pl).

• W przypadku przesłania słabej jakości grafik (np. zbyt mały rozmiar) lub materiałów bez 
zgody autora na ich publikację Centrum Komunikacji Medialnej może nie opublikować infor-
macji lub zmienić grafiki (rozmiar obrazka wyróżniającego: 800×533 pikseli, rozmiar slidera: 
1095×575 pikseli).

Wydarzenia2.2.

• Na stronie głównej publikowane są przede wszystkim wydarzenia ogólnouczelniane organi-
zowane przez Uniwersytet Śląski (np. konferencje, seminaria, wykłady) skierowane do całej 
wspólnoty akademickiej, a także wydarzenia wydziałowe w zależności od zasięgu i znaczenia 
danego wydarzenia.

• Wydarzenia adresowane do konkretnych grup (studenci, pracownicy, doktoranci) są zamiesz-
czane w pierwszej kolejności w serwisach: student, pracownik, doktorant (rodzaje publiko-
wanych wydarzeń z podziałem na poszczególne serwisy Uniwersytetu Śląskiego).

• Szczegółowe informacje należy przesłać minimum 3–5 dni przed wydarzeniem, aby odpo-
wiednio wcześniej poinformować wspólnotę akademicką. Szczegółowe informacje obejmują 
przede wszystkim: opis wydarzenia (data, czas trwania, lokalizacja, strona wydarzenia), link 
rejestracyjny w przypadku zapisów online, link do wydarzenia, jeśli odbywa się ono zdal-
nie, program wydarzenia (jako opis lub dokument edytowalny .pdf, .doc), plakat w formie 
edytowalnego pliku .pdf (wiąże się to z wytycznymi WCAG), grafikę promującą wydarzenie 
w rozmiarze 800×533 pikseli (grafika powinna być bez tekstu lub zawierać jak najmniej 
tekstu – zgodnie z wytycznymi WCAG tekst znajdujący się na grafice należy przepisać, aby był 
dostępny dla osób z niepełnosprawnościami).

Komunikacja o wydarzeniach, akcjach, sukcesach2

Podział treści 
publikowanych 
w serwisach UŚ

Terminy
publikacji

http://us.edu.pl/uczelnia/system-identyfikacji-wizualnej
http://us.edu.pl/uczelnia/system-identyfikacji-wizualnej
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https://uniwersytetslaski-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/monika_jodlowska_o365_us_edu_pl/Ej0AlnJilEdCgp2GbI-2vxYBa9IdeYOLOWM8hz2maOnK8Q?e=Wu50DS
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Przykłady dobrych grafik:

Przykład niewłaściwej grafiki (za dużo tekstu, tylko w języku angielskim):

Przykład niewłaściwego plakatu (plik nieedytowalny):

Przykład dobrego plakatu (plik edytowalny PDF).

Komunikacja o wydarzeniach, akcjach, sukcesach2
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Akcje2.3.

• Akcje organizowane przez Uniwersytet Śląski będą publikowane przede wszystkim w kon-
kretnych serwisach: student, doktorant, pracownik, a w przypadku akcji o dużym znaczeniu na 
stronie głównej (np. us.edu.pl/swieta-w-domach-studenckich-us).

• Należy przesłać szczegółowe informacje, które obejmują m.in.: czego dotyczy akcja, kto ją orga-
nizuje, do kogo jest skierowana, jakie są jej cele, gdzie i kiedy się odbywa.

• Materiały graficzne promujące daną akcję powinny być przesłane odpowiednio wcześniej; 
wydziały mogą się także kontaktować z Centrum Komunikacji Medialnej i Centrum Promocji 
w celu uzyskania rad dotyczących zwiększenia rozpoznawalności danej informacji, przygotowa-
nia multimediów czy reklam (działania te mogą być prowadzone zarówno na poziomie serwi-
sów ogólnouczelnianych, jak i wydziałowych we współpracy z osobami odpowiedzialnymi za te 
tematy na wydziale).

Sukcesy2.4.

• Informowanie o sukcesach członków wspólnoty akademickiej, np. otrzymaniu nagrody ogól-
nouczelnianej, grantu, włączeniu do międzynarodowego zespołu badawczego; (rodzaje sukce-
sów publikowanych w poszczególnych serwisach Uniwersytetu Śląskiego w zależności od ich 
istotności).

• Sukcesy studentów i doktorantów będą publikowane w serwisach student i doktorant, w wyjąt-
kowych sytuacjach na stronie głównej (np. otrzymanie grantu NCN), natomiast sukcesy pracow-
ników – na stronie głównej; informacje o sukcesach studentów, doktorantów i pracowników są także 
publikowane w newsletterze dla wspólnoty akademickiej (kontakt: gabinet.rektora@us.edu.pl).

• Neleży przesłać szczegółowe informacje obejmujące np. opis projektu realizowanego w ramach 
grantu, opis nagrody (kto może ją otrzymać, za co jest przyznawana), zadania wykonywane 
w zespole badawczym, którego członkiem została dana osoba, biogram naukowca, którego 
dotyczy informacja o sukcesie, zdjęcie naukowca wraz ze zgodą na wykorzystanie fotografii.

Komunikacja o wydarzeniach, akcjach, sukcesach2

Informowa-
nie o akcjach 
organizowanych 
przez uczelnię

Gdzie informo-
wać o sukce-
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3Komunikacja kryzysowa

spójności komunikowania uczelni w okresach kryzysów komunikacyjnych,

zasadach komunikowania się wydziałów i innych jednostek UŚ w okresach kryzysów 
komunikacyjnych,

zachowaniu spójności w komunikacji pomiędzy komunikatami rektorskimi a komuni-
kacją prowadzoną przez jednostki uczelni.

W tym rozdziale piszemy o:

Sytuacje kryzysowe są nieuchronnymi sytuacjami występującymi w tak dużej wspólnocie akademic-
kiej, którą tworzymy. Niektórych kryzysów możemy uniknąć, podejmując wcześniej odpowiednie dzia-
łania. W momencie pojawienia się sytuacji kryzysowej w mediach tradycyjnych czy social mediach 
niezwykle istotne jest jednak przyjęcie wspólnej strategii komunikowania zarówno wewnętrznego, 
jak i zewnętrznego. Dlatego poniżej proponujemy Państwu kilka założeń, które mogą być pomocne.

Najważniejszą kwestią, która pomoże nam uniknąć powstawania sytuacji kryzysowych, jest 
odpowiednio wczesne zgłaszane różnych niepokojących sytuacji właśiwym organom uczel-
ni – rzecznikowi praw i wartości akademickich, rzecznikowi praw studenta i doktoranta czy 
poprzez władze wydziału/instytutu bezpośrednio władzom rektorskim UŚ.
Doświadczenie wcześniejszych kryzysów wizerunkowych pokazuje, że większość z nich po-
jawiała się na tle relacji student – wykładowca, gdzie wcześniejsza reakcja na niewłaściwe 
zachowania dawała szansę na uniknięcie pojawienia się kryzysów wizerunkowych.

1

Część sytuacji kryzysowych wynika również z naszych działań, dlatego gdy czujecie Państwo, 
że opublikowanie jakiejś informacji czy podjęcie określonych działań komunikacyjnych 
może spowodować sytuację kryzysową, zachęcamy do konsultacji takich działań z kierowni-
kiem Centrum Komunikacji Medialnej czy rzecznikiem prasowym.
Przykładowo podczas ubiegłorocznych protestów przeciwko zaostrzeniu przepisów dotyczą-
cych aborcji w Polsce niektóre jednostki uczelni podejmowały własne i niezależne działania 
komunikacyjne, które warto było usystematyzować z innymi jednostkami, a także z głównym 
przekazem komunikacyjnym uczelni, aby przekaz płynący z uczelni był jasny i czytelny.

2

W sytuacji kryzysowej bardzo istotne jest szybkie podejmowanie działań, dlatego w pierw-
szej kolejności prosimy o niezwłoczne poinformowanie kierownika Centrum Komunikacji 
Medialnej lub rzecznika prasowego o zaistniałej kwestii. Kolejnym krokiem będzie powo-
łanie swoistego sztabu kryzysowego (na jednej z platform do komunikacji na odległość) z 
udziałem przedstawicieli wydziału oraz uczelnianego zespołu ds. komunikacji, w ramach 
którego ustalane będą kolejne kroki dotyczące informowania i komunikowania w konkret-
nej sytuacji kryzysowej.

3

Wspólna strate-
gia komuniko-
wania
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W zależności od skali sytuacji kryzysowej komunikacja jest prowadzona na poziomie uni-
wersytetu lub wydziału, ostateczna decyzja o kanałach komunikacji podejmowana jest 
jednak w ramach powołanego zespołu.

4

Komunikację z mediami każdorazowo prowadzi rzecznik prasowy uczelni.5

Pomocne kontakty:

Radosław Aksamit, kierownik Centrum Komunikacji Medialnej
tel. 512 104 427, e-mail: radoslaw.aksamit@us.edu.pl 

Jacek Szymik-Kozaczko, rzecznik prasowy
tel. 510 294 045, e-mail: rzecznik@us.edu.pl

Komunikacja kryzysowa3
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4Działania związane z popularyzacją nauki

publikacji treści w sekcji „Śląski badawczy”,

współpracy ze Śląskim Festiwalem Nauki KATOWICE w zakresie tworzenia treści 
popularyzacyjnych,

współpracy ze Sceną Premier Naukowych w zakresie promowania działalności na-
ukowej.

W tym rozdziale piszemy o:

„Śląski badawczy” to przestrzeń, w której prezentowane są zainteresowania naukowe i sylwetki bada-
czy związanych z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach. 
Publikujemy rozmowy z naukowcami, artykuły oraz informacje na temat m.in. prowadzonych badań, 
przyznanych praw własności intelektualnej, publikacji w prestiżowych czasopismach naukowych, 
odkryć, osiągnięć i projektów realizowanych we współpracy z różnymi krajowymi i zagranicznymi 
jednostkami badawczymi. Wkrótce przygotowywane będą też materiały multimedialne, które jeszcze 
bardziej uatrakcyjnią odbiór opublikowanych treści. Wzmocniony zostanie ponadto przekaz rekla-
mowy – poprzez publikację w mediach społecznościowych i newsletterach oraz wysyłkę do mediów 
zagranicznych.
Materiały są publikowane regularnie od kilku lat w serwisie głównym Uniwersytetu Śląskiego 
(www.us.edu.pl), wszystkie artykuły dostępne są pod adresem: https://us.edu.pl/category/slaski-badawczy/. 
Jest to jeden ze sposobów wzmacniania widzialności naszej uczelni oraz dobra praktyka dzielenia się 
wiedzą z szerszym gronem odbiorców. 

Dlaczego warto publikować w „Śląskim badawczym”
Publikacja w „Śląskim badawczym” pozwoli naukowcom zwiększyć rozpoznawalność ich badań w Pol-
sce i za granicą – artykuły dostępne są także w języku angielskim. Mogą być wykorzystywane między 
innymi do nawiązywania współpracy zarówno w środowisku naukowym, jak i biznesowym. 
Warto dodać, że dzielenie się wiedzą to rodzaj ważnej aktywności naszych naukowców. Popularyza-
cja nauki silnie wiąże się bowiem z misją społecznej odpowiedzialności uczelni. Dzięki publikacjom 
szersze grono odbiorców może poznać bliżej naszych pracowników badawczych oraz dowiedzieć 
się więcej na temat prowadzonych przez nich badań. W ten sposób wspólnie dbamy o powszechny 
dostęp do wiedzy gwarantujący dobrą jakość edukacji. Jest to jeden z siedemnastu Celów zrównowa-
żonego rozwoju ONZ, których realizację wspiera Uniwersytet Śląski w Katowicach.
Przykładowe publikacje w „Śląskim badawczym”:
• prezentacja projektu: „Trzeba się polubić i zrozumieć różne kultury pracy” | Prof. Małgorzata Myśli-

wiec o konsorcjum T4E;

„Śląski badawczy”, czyli rozmowy i artykuły o nauce4.1.

Dlaczego warto 
publikować 
w „Śląskim 
badawczym”

http://www.us.edu.pl
https://us.edu.pl/category/slaski-badawczy/
https://us.edu.pl/uczelnia/cele-zrownowazonego-rozwoju-onz-2/
https://us.edu.pl/uczelnia/cele-zrownowazonego-rozwoju-onz-2/
https://us.edu.pl/trzeba-sie-polubic-i-zrozumiec-rozne-kultury-pracy-prof-malgorzata-mysliwiec-o-konsorcjum-t4e/
https://us.edu.pl/trzeba-sie-polubic-i-zrozumiec-rozne-kultury-pracy-prof-malgorzata-mysliwiec-o-konsorcjum-t4e/
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• prezentacja otrzymanego patentu: Fungicydy dla księgozbiorów, czyli patent ratujący kulturowe 
dziedzictwo świata;

• prezentacja badań naukowych: Spitsbergen po raz pięćdziesiąty piąty.

Jeśli naukowiec związany z Państwa wydziałem chciałby opowiedzieć o swoich badaniach na-
ukowych, osiągnięciu, publikacji w prestiżowym czasopiśmie naukowym czy odkryciu, uprzejmie 
prosimy o przesłanie takiej informacji na adres e-mail: wiadomosci@us.edu.pl. Członkowie zespo-
łu Centrum Komunikacji Medialnej UŚ uwzględnią zaproponowany temat w planie komunikacji 
i przygotują artykuł, wywiad, informację lub materiał multimedialny.

Współpraca z wydarzeniami związanymi 
z popularyzacją nauki

4.2.

Uniwersytet Śląski stał się liderem działań o charakterze popularyzacyjnym. To właśnie tu od kilku 
lat działa jeden z największych w kraju i Europie festiwali nauki – Śląski Festiwal Nauki KATOWICE, 
który w ciągu czterech edycji odwiedziło ponad 150 000 uczestników. Wydarzenie doczekało się 
takżę licznych nagród, między innymi Złotej Róży EUPRIO czy tytułu Popularyzatora Nauki 2020 
w kategorii zespół, przyznanego przez serwis „Nauka w Polsce” PAP oraz Ministerstwo Edukacji 
i Nauki. 
Drugą istotną inicjatywą jest Scena Premier Naukowych, która przyjęła formułę naukowego talk-
-show w wersji online, w którym prezentujemy dokonania naukowców związanych z Uniwersyte-
tem Śląskim. 
Poniżej przedstawiamy możliwości współpracy ze wspomnianymi inicjatywami.

Współpraca ze Śląskim Festiwalem Nauki KATOWICE4.2.1.

W zespole osób organizujących Śląski Festiwal Nauki KATOWICE staramy się działać na rzecz tego, 
aby ŚFN nie sprowadzał się jedynie do kilku dni w roku w Międzynarodowym Centrum Kongreso-
wym, ale by uczestnicy festiwalu byli z nim w łączności przez cały rok. W tym celu realizujemy kilka 
inicjatyw, których zadaniem jest podtrzymanie zainteresowania ŚFN.

Jedną z nich jest cykl webinariów pod auspicjami ŚFN prowadzonych przez naukowców, populary-
zatorów nauki i dziennikarzy. Wielu z nich było obecnych podczas poprzednich edycji festiwalu, ale 
zdarzały się wyjątki. Z cyklem wystartowaliśmy na początku pandemii i taka forma sprawdziła się 
znakomicie w czasach izolacji społecznej. W tej materii mogą nam Państwo pomóc poprzez:

• promowanie webinariów wszystkimi możliwymi kanałami komunikacji, które prowadzą Pań-
stwa pracownicy, oraz tymi, które są zbliżone tematycznie; 

• zgłaszanie się do nas z propozycją poprowadzenia takiego webinarium.

Jesteśmy pewni, że na Państwa wydziałach jest wielu świetnych naukowców, którzy chcą i potrafią 
mówić interesująco na temat swoich naukowych pasji. Zachęcamy do „wyjścia przed szereg”, a nie 
czekania, aż to my zwrócimy się z prośbą o poprowadzenie webinarium.

Działania związane z popularyzacją nauki4

Jakie inicjatywy 
przyczyniają się 
do popularyzacji 
nauki?

https://us.edu.pl/fungicydy-dla-ksiegozbiorow-czyli-patent-ratujacy-kulturowe-dziedzictwo-swiata
https://us.edu.pl/fungicydy-dla-ksiegozbiorow-czyli-patent-ratujacy-kulturowe-dziedzictwo-swiata
https://us.edu.pl/spitsbergen-po-raz-piecdziesiaty-piaty/
mailto:wiadomosci%40us.edu.pl?subject=
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Inną wartą uwagi inicjatywą są Naukowe Wyzwania ŚFN, w których staramy się pobudzać kreatyw-
ność: https://www.slaskifestiwalnauki.pl/naukowe-wyzwania-sfn. Będziemy wdzięczni, jeśli będą 
Państwo promować także tę akcję, nawet wtedy, gdy niekoniecznie wyzwanie będzie związane 
z dziedziną nauki uprawianą na Państwa wydziale.

Współpraca w ramach Sceny Premier Naukowych4.2.2.

Scena Premier Naukowych, to obecnie naukowy talk-show skupiający się na prezentowaniu do-
konań naukowców związanych z Uniwersytetem Śląskim. Wydarzenie odbywa się w odstępach 
2–3-tygodniowych. Gośćmi są naukowcy, którzy prezentują różnorodne dokonania i mogą się 
pochwalić aktualnymi dużymi sukcesami, premierami, publikacjami itp. Spotkania prowadzone są 
przez śląskich dziennikarzy i działaczy społecznych, m.in. Jarosława Juszkiewicza, Annę Niewiadom-
ską, Artura Madalińskiego czy Reginę Gowarzewską.

Podczas spotkań poza rozmową prowadzącego z gościem jest również czas przeznaczony na pyta-
nia od publiczności, prezentowane są filmy czy koncerty (związane z działalnością gości). Możliwe 
jest też spotkanie z gościem podczas konwersacji na platformie Zoom.

Każde wydarzenie jest transmitowane online na YouTube i Facebooku. Do transmisji dodawane 
jest tłumaczenie w języku angielskim, a także tłumacz migowy. Docelowo wydarzenie ma odbywać 
się z udziałem publiczności. Obecnie ze względu na zasady reżimu sanitarnego nie jest to możliwe.
Zachęcamy Państwa do zgłaszania propozycji gości w kolejnych odsłonach Sceny Premier Na-
ukowych. Jeżeli na Państwa wydziale są osoby, które w ciekawy sposób chciałyby opowiedzieć 
o swoich ostatnich dokonaniach, bardzo prosimy o kontakt z kierownikiem Centrum Komunikacji 
Medialnej (radoslaw.aksamit@us.edu.pl).

Działania związane z popularyzacją nauki4

https://www.slaskifestiwalnauki.pl/naukowe-wyzwania-sfn
mailto:radoslaw.aksamit%40us.edu.pl?subject=
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5Publikacja w mediach akademickich

współpracy z „Gazetą Uniwersytecką UŚ”,

współpracy z magazynem „No Limits”,

współpracy z portalem „Przystanek Nauka”,

W tym rozdziale piszemy o:

współpracy z magazynem „Suplement”,

zasadach komunikowania się z wykorzystaniem newsletterów ogólnouczelnianych.

Ważnym elementem komunikacji Uniwersytetu Śląskiego są media uczelniane, w tym publikatory 
o charakterze informacyjno-popularyzacyjnym. Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje 
dotyczące m.in. „Gazety Uniwersyteckiej”, „No Limits”, „Przystanku Nauka” czy „Suplementu”.

„Gazeta Uniwersytecka UŚ”5.1.

Tematy do poszczególnych działów gazety (podkreślone): 
• badania naukowe, sukcesy naukowe, artystyczne, sportowe studentów, doktorantów i na-

ukowców UŚ, także sukcesy wynikające ze współpracy międzyuczelnianej, międzynarodowej;
• sukcesy młodych (studenci, doktoranci), nasze sukcesy (naukowcy);
• opisy ciekawych, ważnych projektów (projekty);
• zapowiedzi wydarzeń (konferencji, debat, spotkań, festiwali i innych) w formie plakatów na 

okładki (po wcześniejszej konsultacji z redakcją gazety oraz CentrumPromocji);
• relacje z ważnych, ciekawych wydarzeń ogólnouczelnianych, wydziałowych (wydarzenia, 

z życia wydziałów);
• informacje związane z życiem uczelni (informacje);
• informacje związane ze szkolnictwem wyższym (informacje); 
• wywiady (przeprowadzane przez redaktorów gazety);
• losy absolwentów.

Terminy: 
• prosimy o informowanie o chęci publikacji treści w gazecie z co najmniej miesięcznym wy-

przedzeniem; 
• teksty należy przesłać do 15. dnia miesiąca poprzedzającego wydanie gazety.

Zdjęcia, materiały ilustracyjne:
Prosimy o przesyłanie zdjęć o jak największej rozdzielczości (300 dpi), dobrych technicznie, z pod-

Publikacja 
w mediach 
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O czym i kiedy 
poinformować 
redakcję?
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pisami oraz nazwiskiem autora zdjęcia/ilustracji; do każdego materiału trzeba będzie wypełnić 
formularz dotyczący praw autorskich.

Kontakt
Adres:
„Gazeta Uniwersytecka UŚ”. Miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Bankowa 12, I piętro, pok. 138
40-007 Katowice
tel. 32 359 19 64
e-mail: gazeta@us.edu.pl 

Zespół:
Redaktor naczelna – Agnieszka Sikora
agnieszka.sikora@us.edu.pl 

Sekretarz redakcji – Tomasz Płosa
tomasz.plosa@us.edu.pl

Redaktor – Katarzyna Stołpiec
kstolpiec@us.edu.pl

„No Limits”5.2.

Półrocznik Uniwersytetu Śląskiego; ukazuje się w cyklu marzec – październik w dwóch wersjach 
językowych – polskiej i angielskiej, każda w nakładzie 1000 egzemplarzy. Pismo wydawane jest 
na certyfikowanym papierze ekologicznym. Adresatami są przede wszystkim osoby interesujące 
się odkryciami w świecie nauki, innowacyjnymi rozwiązaniami, techniką czy nowymi materiałami 
i technologiami. Ważną cechą periodyku jest lekki, przystępny styl popularnonaukowy, atrakcyjny 
wygląd (duże, bardzo dobrej jakości zdjęcia, ilustracje). Tematy ustalane są z półrocznym wyprze-
dzeniem z członkami rady programowo-naukowej.

Członkowie rady:
• dr Agata Daszkowska-Golec, prof. UŚ (nauki przyrodnicze, biologia)
• dr hab. Andrzej Woźnica, prof. UŚ (nauki przyrodnicze, biologia)
• prof. dr hab. Michał Zatoń (nauki przyrodnicze, nauki o Ziemi)
• dr hab. Damian Absalon, prof. UŚ (nauki przyrodnicze, nauki o Ziemi)
• prof. dr hab. Jerzy Sperka (nauki humanistyczne, historia)
• prof. dr hab. Jerzy Dajka (nauki ścisłe, fizyka)
• dr hab. Tomasz Nawrocki, prof. UŚ (nauki społeczne)
• dr hab. Kinga Czerwińska, prof. UŚ (nauki społeczne, sztuka)
• Emilie Szwajnoch (przewodnicząca Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów UŚ)

Tematy do kolejnych numerów należy zgłaszać redakcji lub członkom rady.

Publikacja w mediach akademickich5
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Każdy numer ma swój temat przewodni:
#1 (2020) – zmiany klimatyczne,
#2 (2020) – woda,
#3 (marzec 2021) – Stanisław Lem 
#4 (październik 2021) – śmieci (w przygotowaniu)

Kontakt
Adres:
ul. Bankowa 12, I piętro, pok. 138
40-007 Katowice
tel. 32 359 19 64
e-mail: gazeta@us.edu.pl 

Redaktor naczelna – Agnieszka Sikora
agnieszka.sikora@us.edu.pl 

Sekretarz redakcji – Tomasz Płosa
tomasz.plosa@us.edu.pl 

 „Przystanek Nauka”5.3.

Portal popularnonaukowy Uniwersytetu Śląskiego https://przystaneknauka.us.edu.pl, który cechuje:
• popularyzacja wiedzy, nie tylko badań prowadzonych na Uniwersytecie Śląskim;
• artykuły ukazują się w odpowiednich działach związanych z obszarami wiedzy; artykuły do-

tyczące badań prowadzonych na UŚ, naukowców, studentów i doktorantów UŚ są odpowied-
nio oznakowane, oprócz tego oznaczane są teksty dotyczące patentów i wynalazków UŚ;

• na portalu działa strona z blogami naukowymi – każdy student, doktorant lub pracownik 
Uniwersytetu Śląskiego (posiadający adres e-mail uniwersytecki) może podzielić się swoją 
pasją i zainteresowaniami;

• na portalu znajduje się kalendarium, dział z nowymi książkami popularnonaukowymi oraz 
e-wykłady; 

• działa również profil na Facebooku: https://www.facebook.com/przystaneknauka.

Zachęcamy do:
• nagrywania filmów z eksperymentami lub pokazami naukowymi;
• nagrywania komentarzy do najnowszych wydarzeń czy osiągnięć ze świata nauki; 
• nagrywania krótkich filmików tłumaczących różnego typu zjawiska, np. przyrodnicze; 
• przesyłania recenzji najnowszych książek popularnonaukowych;
• założenia i prowadzenia blogu naukowego;
• przesyłania artykułów popularnonaukowych; 
• przesyłania linków do e-wykładów.

Uwaga! Wszystkie kwestie związane z nagrywaniem filmów należy konsultować z Centrum Komu-
nikacji Medialnej UŚ (e-mail: multimedia@us.edu.pl). 

Publikacja w mediach akademickich5
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Kontakt
Adres:
ul. Bankowa 12, I piętro, pok. 138
40-007 Katowice
tel. 32 359 19 64
e-mail: przystaneknauka@us.edu.pl 

Redaktor naczelna – Agnieszka Sikora
agnieszka.sikora@us.edu.pl 

Sekretarz redakcji – Tomasz Płosa
tomasz.plosa@us.edu.pl 

Magazyn Studentów Uniwersytetu Śląskiego
„Suplement”

5.4.

Jednym z istotnych wydawnictw jest Magazyn Studentów Uniwersytetu Śląskiego „Suplement”, któ-
ry jest czasopismem przygotowywanym w całości przez studentów. Magazyn porusza różnorodne 
aspekty funkcjonowania naszej Uczelni.

Zasady dostarczania i publikowania tekstów w Magazynie Studentów Uniwersytetu Śląskiego „Su-
plement”:

• W magazynie drukowanym publikowane są teksty członków redakcji „Suplement”. W skład 
redakcji wchodzą studenci Uniwersytetu Śląskiego, którzy wzięli udział w rekrutacji i zostali 
wybrani na podstawie kompetencji, umiejętności i doświadczenia.

• Magazyny w formie papierowej są dystrybuowane na wszystkie wydziały (w specjalnie do 
tego przeznaczonych stojakach lub strefach aktywności studenta), a także do lokali i innych 
placówek na terenie Katowic. Koordynacją dystrybucji zajmuje się redaktor naczelny (Robert 
Jakubczak, tel. 720 791 303, e-mail: r.jakubczak@us.edu.pl), natomiast za dostarczenie pisma 
we wskazane miejsca odpowiadają głównie członkowie redakcji.

• Jeżeli któryś wydział chciałby pozyskać dodatkowy stojak na „Suplementy”, prosimy o kontakt 
z Robertem Jakubczakiem.

• Grupą docelową drukowanego Magazynu są studenci Uniwersytetu Śląskiego. Magazyn „Su-
plement” jest wydawany średnio co 2–3 miesiące w nakładzie 3800 egz. (w czasie pandemii 
częstotliwość wydawania gazety oraz nakład uległy zmianie).

• W Magazynie ukazują się teksty popularnonaukowe o różnej tematyce.

• Istnieje możliwość zamieszczenia reklam wydarzeń akademickich w numerach drukowanych 
„Suplementu”. Wymiary reklam są uzgadniane indywidualnie, ale najczęściej wynoszą 210×297 
mm. Osobą kontaktową jest Robert Jakubczak (720 791 303, e-mail: r.jakubczak@us.edu.pl).

Publikacja w mediach akademickich5
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• Na stronie internetowej www.magazynsuplement.us.edu.pl publikowane są zarówno teksty 
członków redakcji „Suplement”, jak i pozostałych studentów Uniwersytetu Śląskiego, którzy 
wyrażą taką chęć i prześlą plik zgodnie z dostarczonymi przez nas wytycznymi. Tematyka ar-
tykułów jest dowolna, ale redakcja zastrzega sobie prawo do niepublikowania tekstów, które 
uzna z jakichś przyczyn za niestosowne i nieodpowiednie.

Kontakt
Studenci Uniwersytetu Śląskiego, którzy chcą opublikować artykuł na stronie internetowej Ma-
gazynu „Suplement”, proszeni są o kontakt mailowy na adres: magazyn.suplement@us.edu.pl lub 
telefonicznie 720 791 303 (Robert Jakubczak).

Newsletter5.5.

Informacja dla wspólnoty akademickiej – newsletter UŚ

Z Państwa perspektywy najważniejsza będzie sekcja „Wybrane wydarzenia” w sekcji „Z życia wspól-
noty akademickiej”. Możemy tutaj zapowiadać wydarzenia o charakterze naukowym (konferencje, 
wykłady, spotkania, webinaria, warsztaty), na które Państwa zdaniem należałoby zwrócić szczegól-
ną uwagę w następnym tygodniu.

Zespół redagujący newsletter prosi o:

• przygotowanie krótkiej notki (do 1000 znaków ze spacjami) na temat zgłaszanego wydarze-
nia – notka powinna zawierać podstawowe informacji (co, kto, kiedy, gdzie);

• dołączenie wszystkich potrzebnych linków (w tym do formularzy zgłoszeniowych) – w obec-
nych realiach wszystkie wydarzenia odbywają się zdalnie; zgłaszajmy wydarzenia wówczas, 
kiedy mamy już przygotowane linki do wszystkich platform nadawczych (Facebook, YouTube, 
Zoom, Teams itd.);

• zapisywanie dat i godzin w następującym formacie: w środę 20 stycznia o godz. 17.00 (z po-
grubieniem);

• zapisywanie tytułów książek i filmów (oraz innych dzieł artystycznych) kursywą, a tytułów 
wykładów, cyklów wykładów i projektów w cudzysłowie. 

Pamiętajmy, że notka do newslettera nie jest tym samym, co treść informacji na stronę główną UŚ: 
tam może znaleźć się wersja rozszerzona, do której będziemy w newsletterze linkować – jeśli news 
na stronie głównej już istnieje, prosimy o dodanie go do notki, jeśli nie – dodamy go sami. Dlatego 
notkę można kończyć frazą: Więcej szczegółów dostępnych jest na stronie [link].

Dostarczanie treści do newsletterów (ogólny i studencki) + sugestie o newsletterze wydziałowym
Wybrane treści, które dotyczą działalności Uczelni, trafiają do dwóch newsletterów przygotowywa-
nych przez Gabinet Rektora i Centrum Komunikacji Medialnej (newsletter ogólnouczelniany) oraz 
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przez Centrum Obsługi Studentów UŚ (newsletter studencki). Zapraszamy do przesyłania informa-
cji, które Państwa zdaniem mogą znajdować się w newsletterze. 

Informacje do newslettera ogólnouczelnianego można przesyłać na adres: gabinet.rektora@us.edu.pl.

Informacje do newslettera studenckiego można przesyłać na adres: dlastudenta@us.edu.pl.

Jeżeli zależy Państwu na opublikowaniu informacji również w serwisach głównych, prosimy 
o sprawdzenie w tabeli z podziałem treści, czy dany temat kwalifikuje się do takiej publikacji, a na-
stępnie o ewentualne przesłanie materiałów na adres e-mail: wiadomosci@us.edu.pl.

W przypadku niektórych wydziałów treści z newslettera ogólnouczelnianego są ponownie prze-
syłane do pracowników z wykorzystaniem newsletterów wydziałowych. Chcielibyśmy Państwu 
odradzić takie rozwiązanie, ponieważ w praktyce oznacza ono, że pracownicy wydziału otrzymają 
tę samą treść dwa razy. Zamiast tego chcielibyśmy zasugerować Państwu możliwość przygotowywa-
nia własnego newslettera wydziałowego. Wiedzę i rady w zakresie opracowania takiego newslettera 
przekaże państwu Gabinet Rektora UŚ (prosimy o kontakt pod adresem: gabinet.rektora@us.edu.pl 
oraz tomasz.plosa@us.edu.pl).

Jednocześnie sugerujemy, aby newsletter wydziałowy skupiał się na:
• informacjach dotyczących funkcjonowania wydziału;
• osiągnięciach i sukcesach pracowników wydziału;
• efektach prac naukowo-badawczych wydziału;
• komunikatach władz wydziału;
• wydarzeniach wydziałowych.
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• Instrukcja przepływu informacji dla serwisów WWW
• Lista „załatwiania spraw” – przydatne kontakty
• Proponowana struktura menu stron wydziałowych/instytutowych
• Proponowana struktura menu stron wydziałowych i instytutowych dla stron anglojęzycz-

nych (przed tłumaczeniem)
• Zgody na wykorzystanie utworów wraz ze zgodami na wykorzystanie wizerunku oraz 

klauzulą RODO
• Glosariusz terminów angielskich
• Informacja o wymaganiach dot. grafik publikowanych na WWW
• Informacja o wymaganiach dotyczących publikacji materiałów w mediach społecznościowych
• Instrukcja obsługi serwisu WWW UŚ

Przydatne linki:

https://uniwersytetslaski-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/monika_jodlowska_o365_us_edu_pl/Ej0AlnJilEdCgp2GbI-2vxYBa9IdeYOLOWM8hz2maOnK8Q?e=j96VcG
https://uniwersytetslaski-my.sharepoint.com/personal/monika_jodlowska_o365_us_edu_pl/Documents/Za%C5%82%C4%85czniki%20do%20przewodnika%20komunikacyjnego%20U%C5%9A_2021/Przydatne%20kontakty%20(tabela%20-%20za%C5%82atwianie%20spraw)
https://uniwersytetslaski-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/monika_jodlowska_o365_us_edu_pl/EmEd5aoE62dJjJ__Q-xg5TwBl8K6EUbqGFKl9HRVpDffQQ?e=5FNQVo
https://uniwersytetslaski-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/monika_jodlowska_o365_us_edu_pl/EpJa8MsvgmpJv2FQyimg_ScBUkw16H5Z7hG8YJyf_6TGSg?e=vht6JD
https://uniwersytetslaski-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/monika_jodlowska_o365_us_edu_pl/EpJa8MsvgmpJv2FQyimg_ScBUkw16H5Z7hG8YJyf_6TGSg?e=vht6JD
https://us.edu.pl/uczelnia/polsko-angielski-glosariusz-terminow-uniwersyteckich/
https://uniwersytetslaski-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/monika_jodlowska_o365_us_edu_pl/EagRv8buqUpNsFJzPLYRFegByZMao1BrS_uLnJXYNhtoYw?e=6YcN8b
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