Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego organizuje nabór na podyplomowe
studia„ZARZĄDZANIE DZIEDZICTWEM KULTURY MATERIALNEJ” na rok akademicki
2012/213
Uzasadnienie powołania studiów
Na dziedzictwo kulturowe składają się różnorodne ślady działalności ludzkiej. Stanowią one
niezastąpione źródło wiedzy o życiu i działalności człowieka. Program studiów koncentruje się na
dziedzictwie materialnym. Zabytki oraz różnego rodzaju miejsca o znaczeniu historycznym są
nieodnawialnymi zasobami kulturowymi współczesnych społeczeństw, gospodarowanie nimi musi
więc opierać się na profesjonalizmie, wszechstronnej wiedzy fachowej i uwzględniać perspektywę
długiego trwania. Nawiązywanie do dziedzictwa kultury materialnej poprzednich pokoleń to bogaty
potencjał, z którego można korzystać dla budowania mocnego poczucia przynależności i pogłębiania
lokalnej tożsamości, a więc nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego.
Kandydaci
Studia podyplomowe „Zarządzanie dziedzictwem kultury materialnej” adresowane są do
absolwentów wszystkich studiów magisterskich.
Naszą propozycją pragniemy zainteresować zwłaszcza tych pracowników samorządu
lokalnego różnych szczebli oraz samych działaczy samorządowych, którzy na swoim terenie na co
dzień uczestniczą w podejmowaniu decyzji dotyczących ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego
oraz jego rewitalizacji. Studia adresujemy również do przedstawicieli lokalnych grup działania,
liderów programu „odnowy wsi”, pracowników regionalnych muzeów i placówek
kulturalnooświatowych,
przedstawicieli organizacji pozarządowych, miłośników lokalnej tradycji, instytucji i
osób prowadzących działalność gospodarczą w obiektach historycznych oraz nauczycieli szkół
realizujących program „dziedzictwo epok”.
Uzyskane kwalifikacje
Absolwent studiów zdobędzie niezbędną wiedzę z zakresu zarządzania dziedzictwem kultury
materialnej. Pozna elementy składające się na krajobraz kulturowy, będzie umiał przeprowadzić jego
inwentaryzację i ocenić wartość. Zapozna się z najważniejszymi rozwiązaniami legislacyjnymi w
zakresie ochrony zabytków w Europie i w Polsce. Studia stawiają sobie za cel kształcenie
umiejętności rozumienia strategii i form ochrony oraz wykorzystywania dziedzictwa kultury
materialnej we współpracy z administracją samorządową, instytucjami kulturalnymi i lokalnymi
liderami. Studia poszerzać będą wiedzę fachową z zakresu zarządzania dziedzictwem kulturowym i
przygotowywać kompetentnych pracowników w jednostkach samorządu terytorialnego, izbach
pamięci, lokalnych muzeach, gminnych domach kultury.
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Opłata za studia podyplomowe ok. 800 PLN za semestr (pozostałą część czesnego
pokrywa Fundacja Polska Miedź)
Adres ul. Szewska 49, 51-139 Wrocław
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Miejsce składania dokumentów Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych
i Pedagogicznych, ul. Szewska 48, pokój 103
pn. wt. 11.00-14.30 czw. pt. 9.00-12.30
Liczba semestrów 2
Język wykładowy polski
Wymagania wstępne ukończenie studiów magisterskich
Zasady rekrutacji kolejność zgłoszeń
Limit przyjęć maksymalnie 35 osób
Wymagane dokumenty - podanie o przyjęcie na studia podyplomowe adresowane

do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
- kwestionariusz osobowy
(do pobrania na stronie internet. www.uni.wroc.pl)
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub
kserokopia dyplomu poświadczone przez jednostkę
przyjmującą dokumenty
- 2 fotografie 35 mm x 45 mm bez nakrycia głowy, na
jasnym tle, podpisane imieniem i nazwiskiem
- kserokopia dowodu osobistego
Termin składania dokumentów do 28 września 2012 r.
Punkty ECTS 60 ECTS
Osoba odpowiedzialna w dziekanacie mgr inż. Agata Tomaszewska
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza oferowane studia są studiami doskonalącymi;
absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia
studiów

