
wilno t eka.lt http://www.wilnoteka.lt/pl/artykul/o-podyplomowych-studiach-e-learningowych-w-zatroczu

O podyplomowych studiach e-learningowych w Zatroczu

Na pierwszych zajęciach e- learningowych z zakresu
dyplomacji kulturalnej, f ot. wilnoteka.lt

Collegium Civitas i Instytut Adama Mickiewicza w
Warszawie są autorami pierwszej edycji e-
learningowych studiów podyplomowych z zakresu
dyplomacji kulturalnej of erowanych obywatelom Litwy.
W ubiegłą sobotę, 6 kwietnia, po południu w Pałacu
Tyszkiewiczów na Zatroczu (Užutrakis) odbył się
pierwszy zjazd, podczas którego nastąpiła uroczysta
inauguracja studiów. Podczas całego weekendu trwały
warsztaty z zakresu autoprezentacji i wystąpień
publicznych.

Studia są of ertą dla obywateli Litwy, którzy posługują
się językiem polskim w stopniu co najmniej średnio zaawansowanym oraz mają wykształcenie na poziomie
licencjatu lub magistra.

Koncepcja i program studiów powstały na podstawie doświadczeń z warsztatów dyplomacji kulturalnej,
które obie instytucje dwukrotnie prowadziły na Litwie.

Studia adresowane są do osób pragnących rozwinąć, pogłębić i poszerzyć zakres wiedzy na temat
dyplomacji kulturalnej oraz związanych z nią dyscyplin (m.in. historii dyplomacji, stosunków
międzynarodowych, socjologii, f ilozof ii). Ponadto program studiów jest dostosowany do osób zajmujących
się w praktyce działalnością na rzecz kultury, które zamierzają uzupełnić kwalif ikacje zawodowe o wiedzę
teoretyczną.

Dodatkowo studia skierowane są do studentów II stopnia, doktorantów i pracowników naukowych,
zainteresowanych tematyką z obszaru kultury i dyplomacji, którzy pragną nie tylko poszerzyć zakres
wiedzy, ale nabyć praktyczne umiejętności, takie jak: projektowanie i prowadzenie działań promocyjnych,
lobbowanie, gromadzenie f unduszy na rzecz działań zmierzających do zbudowania wizerunku państwa,
miasta czy regionu. Studia of erowane są też osobom, których język polski jest elementem warsztatu
zawodowego.

Studia kończą się prezentacją pracy lub projektu dotyczącego dyplomacji kulturalnej. Uczestnicy otrzymają
świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Collegium Civitas w języku polskim.

Studia potrwają 2 semestry i będą się składać z dwóch komponentów: e- learning (8 kursów, po 4 w każdym
semestrze; każdy kurs trwa 3-3,5 tygodnia) oraz zjazdów (3 zjazdy w ciągu 2 semestrów).

Zajęcia e- learningowe dopełnione są tradycyjną f ormą nauczania, czyli wykładami, warsztatami, dyskusjami,
które odbędą się podczas bezpośredniego spotkania wykładowców ze studentami w trakcie 3
weekendowych zjazdów. Z jazdy odbędą się na Litwie, w Trokach na terenie Trockiego Historycznego Parku
Narodowego, w pałacu na Zatroczu (Užutrakis).

Podczas pierwszego zjazdu, który odbył się z minioną sobotę, 6 kwietnia, przeprowadzono szkolenia z
obsługi platf ormy e- learningowej. Oceny, jakie studenci otrzymają na zakończenie studiów, będą sumą ich
aktywności, kompetencji i wiedzy zdobytych w trakcie zajęć e- learningowych i podczas zajęć
konwencjonalnych. Zastosowanie obu f orm jest niezbędne przy prowadzeniu studiów z tak
interdyscyplinarnej dziedziny, jaką jest dyplomacja kulturalna. Każdy wykład kończy się e- learningowym
egzaminem - pisemnym lub ustnym (za pośrednictwem np. komunikatora Skype).
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Na podstawie: civitas.edu.pl, lenkukultura.lt/pl, inf .wł.
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