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Streszczenie projektu
Cel:
Celem projektu jest poprawa jakości i zwiększenie adekwatności oferty edukacyjnej uczestniczących uczelni
europejskich oraz dostosowanie jej do współczesnych potrzeb poprzez opracowanie multidyscyplinarnego
programu wspólnych studiów magisterskich w jęz. angielskim – SURE: Sustainable Urban Rehabilitation.
Obecnie, w szybko zmieniającym się świecie, kwestia zrównoważonego rozwoju jest jednym z
najważniejszych problemów współczesnych państw i społeczeństw. Sustainable Urban Rehabilitation Zrównoważona rewitalizacja obszarów miejskich - to kierunek, który osadza architekturę, urbanistykę
i ochronę dziedzictwa kulturowego w kontekście wymagań i uwarunkowań doktryny zrównoważonego
rozwoju.
Konsorcjum opracuje nowoczesny, innowacyjny program studiów dający studentom możliwość kształcenia
się na wysokim poziomie, dostosowany do wymagań rynku pracy, współczesnych trendów i doktryny
zrównoważonego rozwoju. Na podstawie programu studiów SURE uczelnie będą mogły kształcić nowe
pokolenie architektów, którzy rozumieją potrzebę i cele zrównoważonego rozwoju, zarówno z punktu
widzenia architektury i urbanistyki, jak i z punktu widzenia społeczeństwa oraz ochrony dziedzictwa.
Opis działań:
1. Analiza potrzeb w zakresie treści nauczania i dziedzinie architektury, urbanistyki, ochrony
dziedzictwa i zrównoważonego rozwoju
2. Kompleksowe opracowanie wspólnego programu studiów SURE w oparciu o najlepsze praktyki
3. Utworzenie platformy e-learningowej SURE
4. Utworzenie Portalu Wymiany Wiedzy SURE

5.
6.

Pilotażowe wdrożenie poszczególnych przedmiotów programu SURE
Wielokierunkowe rozpowszechnianie rezultatów projektu

Oczekiwane rezultaty:
Rezultaty intelektualne:
 Podręcznik dobrych praktyk „Współczesne realia i potrzeby zrównoważonej rewitalizacji obszarów
miejskich” prezentujący rezultaty przeprowadzonych analiz, przykłady dobrych praktyk oraz
wytyczne dostosowania programów studiów do współczesnych wymagań rynku pracy
 Plan i program wspólnych studiów magisterskich SURE: Sustainable Urban Rehabilitation
 Materiały dydaktyczne dla studiów SURE
 Platforma e-learningowa SURE
 Portal wymiany wiedzy SURE
Rezultaty oczekiwane po zakończeniu realizacji projektu:
 Trwała sieć współpracy
 Ciągły transfer wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk
 Wzmocniony potencjał badawczy uczestniczących uczelni
 Poszerzona oferta edukacyjna uczelni
 Wzrost poziomu umiędzynarodowienia uczestniczących uczelni

