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ZARZĄDZENIE  Nr  113 /2006 
Rektora  Uniwersytetu  Wrocławskiego 

          z  dnia    25  sierpnia  2006 r. 
 

w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Współczesnych Metod 
Dokumentacji i Promocji Dziedzictwa Kulturowego 

na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
 
 
 

 Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr 108/2006 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 lipca 2006 r. zarządza się, co następuje: 
 
         § 1.1. Z  dniem 1 października 2006 r.  tworzy się  Podyplomowe Studium Współczes- 
nych Metod Dokumentacji i Promocji Dziedzictwa Kulturowego na Wydziale Nauk 
Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, zwane dalej „Studium”. 
 
    2. Celem  Studium jest zdobycie wiedzy  oraz  podniesienie  kwalifikacji  przez  jego 
uczestników w zakresie: 
1/ znajomości  narzędzi  cyfrowych  wykorzystywanych   w   praktyce  światowej,  dotyczące  
    dokumentacji    i    promocji    dziedzictwa    kulturowego   (przede   wszystkim   systemów        
    bazodanowych i programów prezentacyjnych), 
2/ umiejętności   doboru   i   projektowania    narzędzi   cyfrowych    do   tradycyjnych   zadań   
    związanych z dokumentacją i promocją kultury, 
3/ umiejętności wykorzystywania narzędzi cyfrowych  w  kontekście  tradycyjnej metodologii 
    nauk o sztuce, 
4/ zdolności do efektywniejszej realizacji  przedsięwzięć  dokumentacyjnych i promocyjnych, 
    w związku z odpowiednim doborem i zastosowaniem narzędzi cyfrowych. 
 
    3. Nauka  w  Studium  trwa  dwa  semestry   i   prowadzona  jest  w  formie   studiów 
niestacjonarnych. 
 
    4. Studium  przeznaczone   jest   dla  osób  posiadających  wykształcenie  zawodowe 
z tytułem licencjata, inżyniera lub magistra i zatrudnionych w instytucjach takich jak: 
archiwa, biblioteki, biura konserwatora zabytków (miejskie, wojewódzkie), biura 
dokumentacji zabytków i środowiska kulturowego, biura informacji kulturalnej,  gminne  
centra  ewidencjonowania zabytków, galerie, muzea, placówki badawcze, szkoły, policja  
i służby celne związane z ochroną dziedzictwa kulturowego i inne. 
 
         § 2. Absolwenci Studium otrzymują świadectwo ukończenia Podyplomowego Studium 
Współczesnych Metod Dokumentacji i Promocji Dziedzictwa Kulturowego. 
 
         § 3. Na  Studium  stosuje  się  Regulamin  studiów  podyplomowych   w   Uniwersytecie 
Wrocławskim. 
 
         § 4. Kierownika Studium powołuje i odwołuje Rektor  na  wniosek  Dziekana  Wydziału 
Nauk Historycznych i Pedagogicznych. 
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         § 5. Koszt studiów podyplomowych  pokrywają  instytucje  delegujące  kandydatów  lub 
poszczególni uczestnicy. 
 
         § 6. Zobowiązuje się Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych do  
złożenia informacji z wykonania niniejszego zarządzenia do Działu Organizacyjnego  
w terminie do dnia 31 października 2006 r. 
 
         § 7. Nadzór nad  wykonaniem  niniejszego  zarządzenia  powierza  się  Prorektorowi  do 
spraw Nauczania. 
 
         § 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 

 
 
 
          


