Informacja o projekcie Środkowoeuropejskie Studia Historyczne
1. Czym mają być Środkowoeuropejskie Studia Historyczne:

To wspólna inicjatywa Uniwersytetów w Ostrawie, Bańskiej Bystrzycy i Uniwersytetu Śląskiego w
Katowicach. Chcemy uruchomić kierunek studiów dla wszystkich osób zainteresowanych historią Europy
Środkowej, dający możliwość studiowania w trzech krajach partnerskich. Zwykle na studiach
historycznych mamy do czynienia z podziałem na historię powszechną i historię narodową. Absolwent
tradycyjnych studiów historycznych ma rozeznanie w dziejach własnego kraju i dziejach świata (Francji,
Anglii czy Stanów Zjednoczonych), ale często brakuje mu wiedzy dotyczącej historii krajów sąsiednich.
Tak już utarło się w kanonie nauczania historii, że zwracamy uwagę na wielkie, kluczowe wydarzenia, a
historia składa się także z wydarzeń życia codziennego, mówi o losach społeczności, które nie znalazły
się w głównym nurcie zdarzeń. W ten sposób studenci historii wiedzą czasem więcej na przykład o
reformacji we Francji, niż o podobnych procesach w Czechach, czy na Węgrzech. My chcemy zwrócić
uwagę na wspólne środkowoeuropejskie dzieje, które wpłynęły na naszą współczesność i dać naszym
studentom możliwość ich poznania, ale także tajników warsztatu zawodowego historyka innych krajów
europejskich.
Dla kogo przeznaczone są Środkowoeuropejskie Studia Historyczne?
Ofertę studiów międzynarodowych kierujemy przede wszystkim dla absolwentów studiów
historycznych pierwszego stopnia, pragnących kontynuować swą edukację historyczną. Żadna z uczelni
Europy Środkowej nie prowadzi tego typu studiów, zamykając się w swoich „państwowych” czy
„narodowych” granicach. Wydaje nam się, że istnieje spora grupa absolwentów studiów licencjackich z
szeroko pojętego pogranicza polsko-czesko-słowackiego, którzy będą zainteresowani pogłębieniem swej
wiedzy i możliwością studiowanie nie tylko w kraju, ale za granicą. Zwłaszcza, że ta „zagranica” leży
całkiem blisko. Kierujemy swą ofertę także dla absolwentów innych kierunków studiów
humanistycznych, czy z dziedziny nauk społecznych, który będą chcieli poszerzyć swe kompetencje
zawodowe. Dzięki współpracy uczonych z trzech krajów partnerskich podczas studiów uczestnik będzie
mógł zapoznać się z dorobkiem badawczym, który da mu kompetencje pozwalające na prowadzenie
dociekań nie tylko nad dziejami państw i narodów Środkowej Europy, ale także ich wzajemnymi
relacjami, stosunkami politycznymi, gospodarczymi, społecznymi, kulturalnymi, nad kształtowaniem się i
specyfiką pograniczy (zwłaszcza szeroko pojętych rubieży Czech, Polski i Słowacji, w tym Śląska).
Wiedza o przeszłości Europy Środkowej będzie przydatna także dla socjologów, filologów czy
absolwentów innych studiów zawodowych.
Jak mają wyglądać nasze studia praktycznie?
Studia mają być prowadzone równolegle we wszystkich partnerskich uczelniach. Studenci w
pierwszym semestrze studiować będą na swoim uniwersytecie. Projektujemy pierwszy semestr, jako
ogólne przygotowanie zawodowe pod kątem dziejów Europy Środkowej, historiografii oraz podstaw
warsztatu zawodowego. W pierwszym semestrze przewidujemy także intensywny kurs języka czeskiego i
słowackiego w Polsce. Chcemy, aby nasi studenci mieli odpowiednie umiejętności językowe, kiedy w
drugim i trzecim semestrze pojadą studiować do Ostrawy i Bańskiej Bystrzycy. Tam nasi partnerzy
przygotowali bardzo atrakcyjną ofertę studiów, pozwalających na poszerzenie wiedzy o przeszłości ich

krajów, ale także dającą możliwość poszerzenia kompetencji językowych. Planujemy, że wyjazdy te będą
opierać się o program Erasmus+, dający możliwość prowadzenia takich studiów. W ostatnim semestrze
student wracałby na swój macierzysty uniwersytet, gdzie kończyłby studia obroną pracy magisterskiej.
Planujemy, że opieka nad pracami magisterskimi prowadzona będzie równolegle we współpracy
trójstronnej.
Czy dotyczy to także studentów z Czech i Słowacji?
Tak, nasz projekt zakłada pełną wzajemność i współpracę. Podobnie jak nasi studenci w Polsce,
także studenci czescy i słowaccy będą mieli niemal identyczny program w pierwszym i ostatnim
semestrze studiów w swych macierzystych uczelniach. Także u siebie będą przechodzić przez intensywny
kurs językowy. Co ciekawe, nasi partnerzy uznali, że obecne młode pokolenie Czechów musi poznać
podstawy języka słowackiego i odwrotnie. Oczywiście, będą mieli także kurs języka polskiego, który
pozwoli im studiować u nas, w Katowicach. Przygotowaliśmy dla nich program studiów, który pozwoli
im zrozumieć nie tylko polską historię, ale przede wszystkim umożliwi im poznanie podstaw warsztatu
zawodowego historyka dziejów polskich.
Jakie będą możliwości pracy zawodowej po naszych studiach?
Uzyskane kompetencje mają stać się odpowiedzią na wciąż rosnące zapotrzebowanie na studia,
przygotowujące osoby gotowe do podjęcia pracy w każdym z krajów partnerskich (Czechach, Polsce,
Słowacji), które są świadome wspólnoty cywilizacyjnej tych obszarów. Udział w zajęciach oraz uzyskana
wiedza i umiejętności mają pomóc podwyższyć kwalifikacje absolwenta w zakresie wszelkiego typu
działań, uwzględniających tematykę środkowoeuropejską, zwłaszcza z zakresu badań historycznych.
Proponowany przez Instytut Historii kierunek nauczania otwiera także nowe możliwości zawodowe.
Absolwent kierunku będzie mógł znaleźć zatrudnienie w różnego rodzaju instytucjach jako specjalista,
który potrafi uwzględnić w swojej pracy tradycje historyczne i dorobek kulturowy Europy Środkowej,
rozumie specyfikę tego obszaru, a jednocześnie jest przygotowany do podejmowania prac w zakresie
upowszechniania jej historii i tradycji. Dyplom Środkowoeuropejskich Studiów Historycznych będzie
uznawany we wszystkich trzech krajach partnerskich. Przygotowanie zawodowe i językowe powinno dać
absolwentowi naszych studiów dużo większe możliwości na rynku pracy, niż studia tradycyjne.

