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Absolwent powinien posiadać wiedzę łączącą zagadnienia z ochrony dóbr kultury i ochrony
przyrody, co jest zalecane przez wiele międzynarodowych dokumentów jak i zaleceń UE.
Będą to przedmioty z zakresu historii sztuki – powszechnej i polskiej, konserwatorstwa,
muzealnictwa, a także podstaw biologii i ochrony przyrody oraz kształtowania i ochrony
krajobrazu. Kolejna grupa przedmiotów dotyczy umiejętności komunikowania się z
otoczeniem w miejscu pracy i aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej. Absolwent
powinien być przygotowany do pracy w placówkach związanych z ochroną zabytków i
przyrody, a także w muzeach, służbach i przedsiębiorstwach prowadzących działalność o
charakterze konserwatorskim i związanych z ochroną przyrody, instytucjach public relation
oraz fundacjach działających na rzecz dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Absolwent
powinien posiadać umiejętności kreowania i organizowania ochrony przyrody i dziedzictwa
kulturowego w samorządach różnego szczebla oraz kształtowania opinii i postaw na rzecz
ochrony przyrody i dóbr kultury. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia pracy
w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami
kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent powinien
znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu
kultury i sztuki. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego
stopnia.
Limit przyjęć
Studia pierwszego stopnia, tryb stacjonarny - 60
Warunki rekrutacji
Warunki rekrutacji zgodne z wymogami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rady
Głównej Szkolnictwa Wyższego i identyczne jak w wypadku kierunku historia sztuki.
Program studiów
Program studiów opracowano na podstawie przygotowanych i zatwierdzonych standardów
kierunku Ochrona Dóbr Kultury i Środowiska.
Wykładowcy
Zajęcia w ramach studium prowadzone są przez wykładowców Instytutu Historii Sztuki,
oraz Wydziału Biologii UKSW, a także wykładowców z innych instytucji (godziny zlecone)
- praktyków w dziedzinie ochrony przyrody i zabytków.
Program studiów
Program zajęć obejmuje kilka bloków tematycznych. Wykaz przedmiotów podstawowych i
kierunkowych znajduje się w przygotowanych standardach kształcenia kierunku Ochrona
Dóbr Kultury i Środowiska.

