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 Interdyscyplinarny  

kierunek studiów 
• Odpowiedź na zmiany  

współczesnego świata 
(przestrzeń społeczna, 

kulturowa i 
przyrodnicza)  

 Treści humanistyczne 
– 60%, treści 

przyrodnicze 40% 
 



 
 

Kierunek studiów: nowatorski i autorski. 
Z elementami metody Problem Based Learning. 

 
1. Pierwszy nabór był w 2014/2015  roku 
2. Modułowy program studiów: 
 
• Moduł kształcenia ogólnego (języki, technologie 

informacyjne, wychowanie fizyczne, psychologia społeczna, 
filozofia z etyką, podstawy przedsiębiorczości), 

• Wprowadzenie do dziedzictwa kulturowego i 
przyrodniczego (biologia ogólna, filozoficzno-kulturowe 
podstawy ochrony przyrody, filozoficzno-kulturowe podstawy 
ochrony dziedzictwa kulturowego, historia sztuki i 
architektury europejskiej, prawne i kryminologiczne aspekty 
ochrony dóbr kulturowych i przyrodniczych), 

 
 



 
• Moduł kulturowy (antropologia kultury współczesnej 

Europy, elementy współczesnych teorii humanistycznych, 
zjawiska społeczno-religijne w Europie, podstawy estetyki, 
polityka kulturalna, filozofia kultury),  

• Różnorodność biologiczna (flora i roślinność Polski, 
fauna Polski, grzyby w teorii i praktyce), 

• Ekorozwój (ekologia i ochrona środowiska, ekorozwój 
Warmii i Mazur, ekofilozofia, ochrona krajobrazu kulturowego, 
Etyka życia gospodarczego, społeczno-kulturowe 
determinanty rozwoju gospodarczego), 

• Człowiek i środowisko (funkcjonowanie człowieka 
uwarunkowania zdrowia człowieka, antropologia i dzieje lasu, 
semiotyka przestrzeni, ekonomika innowacyjności) 
 
 
 

 



 
• Region Warmii i Mazur (archeologia ziem pruskich, 

historia państwa i społeczeństwa na ziemiach pruskich (do 
1945), historia Warmii i Mazur po 1945 roku, społeczności 
etniczne, narodowe i religijne na Warmii i Mazurach, kultura 
filozoficzna Prus Wschodnich, literatura Warmii i Mazur, 
socjologia regionu i społeczności lokalnych), 

•  Moduł praktyczny (warsztaty koordynatora projektu 
regionalnego, warsztaty koordynatora projektu 
międzynarodowego, animacja społeczności lokalnych,  
antropologia przestrzeni kulturowo-przyrodniczej, zajęcia 
terenowe:  dziedzictwo przyrodnicze Polski Północno-
Wschodniej, regionalne instytucje kultury, dziedzictwo 
kulturowe regionu, regionalne zasoby archiwalne i 
biblioteczne), 
 
 
 



 
• Moduł fakultatywny (wykłady ogólnouczelniane, przedmiot 

do wyboru 1(przyrodnicze - 210 h), przedmiot do wyboru 2 
(humanistyczne -120 h), konwersatorium z języka: 
niemieckiego, rosyjskiego, angielskiego. 

•  Moduł seminarium (proseminarium i seminarium) 

• Praktyki zawodowe (krajowe i zagraniczne – Dania, 
Francja) – od 2015 roku pierwsze praktyki 3 tygodniowe 
we Francji 

 
  

 

 

 



 
Absolwent kierunku 
będzie przygotowany 

do pracy w : 
 

  jednostkach samorządu 
lokalnego, 

 
 placówkach kultury i 

samorządowych 
jednostkach 
edukacyjnych, 
 

 przedsiębiorstwach 
zajmujących się 
turystyką, 
 

 placówkach 
edukacyjnych parków 
krajobrazowych i 
instytucjach ochrony 
przyrody. 

. 



Absolwent kierunku zdobędzie 
kompetencje niezbędne do 
skutecznej działalności w: 

– lokalnych i regionalnych 
organizacjach 
pozarządowych i 
stowarzyszeniach, 

– prowadzeniu samodzielnej 
działalności gospodarczej. 

 

Uzyska wiedzę o źródłach 
finansowania projektów 
regionalnych, 
międzynarodowych m.in. ze 
środków UE. 

 

Pozna metody pracy specjalisty do 
spraw pozyskiwania funduszy 
oraz metodologię tworzenia 
aplikacji do sponsorów i 
mecenasów kultury. 

 



 
Zapraszamy! 

 
www.uwm.edu.pl/dziedzictwo 

http://dziedzictwo-kip.blogspot.com/ 
  

Po zakończeniu studiów licencjackich można 
kontynuować naukę zarówno na kierunkach 

humanistycznych, jak i przyrodniczych 


