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Europejskie miasta w procesie kształtowania i przekazywania
europejskiego dziedzictwa kulturowego. Międzynarodowy
program kształcenia dla studentów I i II stopnia

Akronim projektu

HERITAGE

Strona internetowa
projektu

W przygotowaniu

Nazwa instytucji
koordynującej:

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

Partnerzy:

UNIVERSITA DEGLI STUDI DELL'AQUILA, Dipartimento
di Ingegneria Civile, Edile-Architettura, Ambientale (Włochy)
UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI (Słowacja)
UNIVERSIDAD DE LA IGLESIA DE DEUSTO ENTIDAD RELIGIOSA
(Hiszania)

Czas trwania

36 miesięcy

Dofinansowanie z
programu Erasmus+

218 879 euro

Streszczenie projektu
Projekt jest koordynowany przez Instytut Europeistyki, Zakład Polityki i Kultury Krajów
Śródziemnomorskich UJ.
Cele projektu:
1) Wzmocnienie i rozszerzenie międzynarodowej współpracy uczelni partnerskich, w tym nowo
utworzonego Zakładu Polityki i Kultury Krajów Śródziemnomorskich;
2) Poprawa jakości nauczania poprzez wykorzystanie i wdrożenie w instytucjach partnerskich,
technologii cyfrowych i nauczania online
3) Dostosowanie oferty programu do potrzeb studentów i wymagań rynku pracy, w tym pracy w
środowisku międzykulturowym;
4) Budowanie świadomości jedności kulturowej opartej na wspólnym dziedzictwie kulturowym
Europy (na przykładzie wybranych miast)
5) Wzmocnienie pozycji naukowej uczestników projektu;

6) Ułatwienie dostępu do opracowanych wyników projektów ramach otwartych zasobów
edukacyjnych, w formule open access.
Grupy docelowe: studenci studiów licencjackich i magisterskich w instytucjach partnerskich,
wykładowcy uczestniczący w projekcie; studenci i wykładowcy spoza partnerstwa; władze
lokalne, decydenci polityczni, przedstawiciele nauki i edukacji.
Rezultaty projektu:
a) międzynarodowy program nauczania kursu modułowego (curriculum)
b) e-wykłady jako komponent kursu stacjonarnego (w każdej instytucji partnerskiej po 20
jednostek e-wykładu),
c) wspólna rama programowa dla spersonalizowanych e-tutoriali
d) program szkoły letniej
d) międzynarodowy podręcznik dla studentów, w języku angielskim(wydany drukiem 600 szt. w
celu rozpowszechnienia w bibliotekach, konferencjach, spotkaniach z decydentami itp.) oraz w
tłumaczeniach na języki partnerskie (wydane w wersji elektronicznej lub dostępne on-line)
e) międzynarodowy bibliograficzny wykaz literatury dotyczący realizacji modułu
f) wspólnie opracowane narzędzie oceny studentów
g) 3 konferencje kończące projekt i promujące jego wyniki (1 w każdej instytucji partnerskiej)
Upowszechnianie: Rezultaty projektu nie są jeszcze dostępne. Wersje finalne zostaną
udostępnione po zakończeniu projektu. Rezultaty projektu będą dostępne na platformach
uniwersyteckich / stronach internetowych lub na kanale You Tube/portalach
społecznościowych. Rezultaty będą także upowszechniane w ramach konferencji kończących
projekt oraz w ramach działań własnych instytucji partnerskich (konferencje, publikacje,
wykłady etc.)
Wartość dodana: - synergia między szkolnictwem wyższym a edukacją szkolną. W oparciu o
wyniki osiągnięte w projekcie, po zakończeniu projektu zostanie opracowany kurs doskonalenia
zawodowego dla nauczycieli w UE. Ogłoszenie kursu oraz rekrutacja nauczycieli zostanie
przeprowadzona za pośrednictwem platformy EPALE i European School Gateway.
Trwałość: Rezultaty projektu zostaną wdrożone do programów nauczania uczelni partnerskich.
Otwarty dostęp do wyników projektu zostanie zapewniony na platformach internetowych
i stronach internetowych uczelni partnerskich.

