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Streszczenie projektu
Celem projektu jest zmniejszenie niedoboru i niedopasowania umiejętności w zakresie filologii
słowiańskiej oraz promowanie internacjonalizacji w szkolnictwie wyższym. Zostanie to
osiągnięte poprzez rozwój międzynarodowych programów studiów w zakresie slawistyki.
Pomimo dużego zapotrzebowania rynku na naukowców z kompetencjami w zakresie języków
i kultur słowiańskich (przejawiającego się m.in. niewystarczającą liczbą zarejestrowanych
tłumaczy przysięgłych
w kombinacjach języków słowiańskich objętych projektem) obserwujemy spadek
zainteresowania takimi badaniami. Z punktu widzenia rynku pracy i całego społeczeństwa
konieczne jest zatem uatrakcyjnienie
i udoskonalenie oferty edukacyjnej. Do tego samego wniosku doszły również ankiety wśród
absolwentów. Jednym z obiecujących sposobów lepszego zaspokojenia potrzeb edukacyjnych
studentów, a jednocześnie pożądanej modernizacji i doskonalenia slawistyki, jest umożliwienie
kandydatom odbycia międzynarodowych studiów slawistycznych. Na takich studiach student w
pierwszej kolejności będzie korzystał z zasobów ludzkich, technologicznych oraz społecznych
kilku ośrodków uniwersyteckich. Pozwoli to na praktyczne poznanie realiów i kultury drugiego
kraju już na studiach, w znacznie głębszej formie niż
w ramach standardowej mobilności, dzięki temu, że cały program studiów zostanie
zaprojektowany jako spójny schemat wspólnego nauczania na dwóch uczelniach (w połączeniu
polsko-czeskim i macedońsko-zachodniosłowiańskim). Ten wymiar projektu wzmocni
strategiczną i strukturalną współpracę między zaangażowanymi uczelniami.

Głównym rezultatem projektu będzie program międzynarodowych słowiańskich
uzupełniających studiów magisterskich ze szczegółowymi programami i materiałami
edukacyjnymi do kursów przewidzianych
w programie. Intencją wnioskodawców jest tworzenie programów studiów o charakterze
interdyscyplinarnym, które oprócz zaplecza literacko-językowego wyposażą absolwenta w
ugruntowaną wiedzę na temat współczesnego życia społecznego i gospodarczego obu kultur.
Materiały te zostaną również częściowo opracowane w formie e-learningu. Obecnie ze względu
na niewielką liczbę słuchaczy slawistyki w praktyce student nie ma wpływu na ścieżkę studiów i
dostosowuje się do liniowo zaplanowanych modułów. Kształcenie na odległość w połączeniu z
mobilnością to sposób na uelastycznienie nauczania. Drugim nieodłącznym wymiarem projektu
jest podniesienie kompetencji dydaktycznych kadry na zaangażowanych uczelniach oraz
promocja nauki zorientowanej na studentów. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez dwie serie
szkoleń z nowoczesnych metod edukacyjnych i innowacyjnych metod pedagogicznych
(nauczanie na odległość, odwrócona klasa, nauczanie w tandemie itp.)
W perspektywie długoterminowej programy studiów międzynarodowych mają mieć znaczenie
długoterminowe: mają służyć realizacji międzynarodowych studiów slawistycznych z
podwójnym tytułem.

