CUDIMHA

Rozvoj studijního plánu: Inovativní magisterské studium historie a archeologie
Tunisko patří z historického i archeologického hlediska k nejbohatším zemím ve Středomoří.
Jeho bohatství má mimořádnou univerzální hodnotu, o čemž svědčí sedm kulturních a archeologických
lokalit zapsaných na Seznamu světového dědictví UNESCO: Amfiteátr El Jem, medína města Tunis,
Archeologická lokalita Kartága, Punské město Kerkouane a jeho Nekropole, město Kairouan, medína
města Sousse a archeologická lokalita Dougga.
V tomto kontextu je cílem projektu CUDIMHA („Rozvoj studijního plánu: Inovativní magisterské studium historie a archeologie“) rozvinout magisterský program, který studentům poskytne další znalosti a
nástroje v oblasti komunikace a zhodnocení středomořského kulturního dědictví.
Magisterský program je určen pro 85 tuniských a evropských studentů, kteří budou mít možnost se
přihlásit do konce roku 2020. Zahrnuje dva roky (čtyři semestry) a jeden rok (dva semestry), jež mohou
absolvovat tuniští a evropští studenti, kteří vystudovali:
Humanitní vědy (dějiny, archeologie, antropologie, filozofie, jazyky, literatura, architektura, geografie,
umění, kulturní dědictví, překlad atd.) | Cestovní ruch | Management | Jazyky | Design a obraz | Grafická
umění | Komunikace | Ekonomie
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Magisterský program poskytne studentům teoretické a praktické znalosti o aktuálních otázkách
souvisejících s řízením kulturních zdrojů a s jejich zhodnocením.
Mezi specifické cíle, kterých se magisterský program snaží dosáhnout, jsou: získání ekonomických
znalostí pro plánování strategií k zajištění vědomého rozvoje konceptu dědictví, jakož i pro jeho řízení a
význam pro podporu místních komunit; získání celkových znalostí o otázkách souvisejících s ochranou a
udržitelností hmotného a nehmotného dědictví.
Prostřednictvím multidisciplinárního přístupu budou
studenti zapojeni do celé řady aktivit zaměřených na získání
dovedností vztahujících se k různým oblastem humanitních
a sociálních věd (např. jak se propagují a spravují kulturní
zdroje), naučí se také používat nové technologie a metody
pro valorizaci kulturních zdrojů.
Dále budou kurzy na míru věnovány zdokonalování
jazykových dovedností v angličtině a francouzštině, které
mají zásadní význam pro získání znalostí v mezikulturní
komunikaci a komunikaci v oblasti cestovního ruchu.
Studentům bude proto nabídnut program odborné přípravy
zaměřený na to, aby jim umožnil spravovat kulturní dědictví
a také vytvářet inovativní řešení, jež budou aplikována na
toto odvětví, a to i na mezinárodní úrovni.
Podle toho budou seznámeni s teoretickými i praktickými znalostmi v následujících vědních oborech:
historie a archeologie – management – komunikace – audiovizuální komunikace – právo – antropologie.
Tento magisterský program bude nabízen ve smíšeném formátu, přičemž první semestr bude poskytnut v
e-learningovém režimu a druhý bude prezenční v prostorách Univerzity Kartágo (UCAR) v Tunisu.
Poslední dva semestry nakonec poskytne každá tuniská univerzita zapojená do projektu CUDIMHA v roce
2021 po skončení projektu.
Všechny kurzy budou k dispozici v angličtině a francouzštině. Následující schéma ukazuje rozdělení
magisterského programu na čtyři semestry:

1. semestr

2. semestr

3. semestr

Historie a archeologie I

Historie a archeologie II

Specializace vizuální
komunikace při Univerzitě
Kartágo – ENAU
(posuzuje se*)

Jazyk a komunikace
Dovednosti aplikované na
propagaci dědictví I

Jazyk a komunikace
Dovednosti aplikované na
propagaci dědictví II

Právní předpisy
v oblasti dědictví I

Právní předpisy
v oblasti dědictví II

Digitální dovednosti I

Digitální dovednosti II

Antropologie I

Kulturní management I

Antropologie II

Kulturní management II

4. semestr

Specializace jazyky při
Univerzitě Kartágo – ISLT
(posuzuje se*)
Specializace vizuální
komunikace při Univerzitě
Gabès
(posuzuje se*)

Praxe a individuální práce na
projektu

Specializace jazyky při
Univerzitě Monastir
(posuzuje se*)

Specializace jazyky při
Univerzitě Sfax
(posuzuje se*)

* Magisterský program je v současné době schvalován tuniským Ministerstvem vysokoškolského vzdělávání a vědeckého výzkumu, který posuzuje,
zda bude univerzita oprávněna nabídnout tento magisterský program, a to po obdržení dokumentace, kterou univerzita poskytla a požádala tak o
akreditaci. Aktualizace budou okamžitě k dispozici, jakmile budou dostupné.
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