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Streszczenie projektu  

 

Cel:  

 

W szybko zmieniającym się świecie kwestia ochrony dziedzictwa jest jednym z najistotniejszych 

problemów współczesnych państw i społeczeństw. Dziedzictwo kulturowe wykazuje duży 

potencjał do wsparcia rozwoju ekonomicznego, konieczne jest jednak zachowanie równowagi 

pomiędzy ochroną dziedzictwa a zrównoważonym rozwojem społeczno-gospodarczym.  

 

Celem projektu jest utworzenie Uniwersyteckiej Sieci Dziedzictwa Kulturowego - 

międzynarodowej sieci współpracy badaczy, nauczycieli akademickich i praktyków 

specjalizujących się w różnych dziedzinach zarządzania, ochrony i wykorzystania dziedzictwa 

kulturowego. Konsorcjum opracuje interdyscyplinarny program nauczania zintegrowanej 

ochrony, zrządzania i użytkowania dziedzictwa kulturowego, umożliwiający kształcenie 



    
   

specjalistów potrafiących stosować nowoczesne, atrakcyjne formy użytkowania, zarządzania 

i ochrony dziedzictwa, przy zachowaniu jego wartości historycznych.  

Uczelnie otrzymają narzędzie umożliwiające kształcenie nowego pokolenia specjalistów w 

dziedzinie dziedzictwa kulturowego, rozumiejącego potrzebę i cele zrównoważonej ochrony, 

nowoczesnego zarządzania i współczesnego użytkowania dziedzictwa kulturowego także 

z perspektywy społeczeństwa i jego potrzeb.  

 

Opis działań:  

 Kompleksowe opracowanie programu nauczania zintegrowanej ochrony, zrządzania 

i użytkowania dziedzictwa kulturowego, łączącego zagadnienia ochrony, zarządzania 

i użytkowania trzech typów dziedzictwa kulturowego: dziedzictwa architektonicznego, 

dziedzictwa archeologicznego oraz krajobrazu kulturowego  

 Opracowanie materiałów dydaktycznych dla 3 modułów programu nauczania 

zintegrowanej ochrony, zrządzania i użytkowania dziedzictwa kulturowego 

 Pilotażowe wdrożenie trzech interdyscyplinarnych modułów nauczania: organizacja szkól 

letnich realizujących program nauczania zrównoważonej ochrony, nowoczesnego 

zarządzania i współczesnego użytkowania dziedzictwa kulturowego  

 Utworzenie platformy edukacyjnej i portalu wymiany wiedzy na temat ochrony, 

zarządzania i wykorzystania dziedzictwa kulturowego  

 

Oczekiwane rezultaty:  

Rezultaty intelektualne:  

 Interdyscyplinarny program nauczania zintegrowanej ochrony, zrządzania i użytkowania 

dziedzictwa kulturowego, składający się z 3 modułów: zrównoważona ochrona 

dziedzictwa kulturowego, nowoczesne zarządzanie dziedzictwem kulturowym, 

współczesne użytkowanie dziedzictwa kulturowego  

 3 podręczniki dobrych praktyk na temat: zrównoważonej ochrony, nowoczesnego 

zarządzania i współczesnego użytkowania dziedzictwa kulturowego  

 Portal i użytkowania ochrony, zarządzania dziedzictwa kulturowego  

 

Rezultaty oczekiwane po zakończeniu realizacji projektu:  

 Trwała sieć współpracy  

 Ciągły transfer wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk  

 Wzmocniony potencjał badawczy uczelni uczestniczących w projekcie 

 Poszerzona oferta edukacyjna europejskich uczelni uczestniczących w projekcie 

 Poprawa jakości i znaczenia szkolnictwa wyższego  

 Wzrost świadomości na temat znaczenia europejskiego dziedzictwa kulturowego 

i możliwości jego wykorzystania 

 

 


