Archaeological Herit a ge
Mana gement in Euro pe
Archaeological heritage
management in Europe

In 15 modules worden de hoofdthema’s
van de archeologische monumentenzorg in Europa besproken. De auteurs
zijn gerenomeerde professionals uit
diverse Europese landen. De cursusinhoud wordt aangeboden in het Engels.

Course Parts
1. Theory of archaeological heritage
2. Mapping of archaeological heritage
resources
3. Valorization of archaeological heritage

PASTA biedt Nederlandse
archeologen de gelegenheid
individueel deel te nemen aan een
actuele internationale cursus over
archeologische monumentenzorg in
Europa via e-learning.

4. Protection and management of archaeological heritage
5. Politicizing archaeological heritage

U krijgt een individuele toegangscodecode voor de website en een handleiding en u kunt terugvallen op een docent die u begeleidt.

O p g e g e v e n k a n v i a de
website van PASTA

Postbus 107
5066 ZJ Moergestel
T 013-5132815
F 013-5132075
www.scholingarcheologie.nl

De cursus kan geheel achter de
eigen computer met een eigen
tijdschema doorlopen worden. U
wordt begeleid door een docent. De
cursus bestaat uit 15 modules en
neemt gemiddeld een periode van 3
maanden in beslag.
Kosten 700 Euro p.p.

Begeleiding

Er zijn gedurende de cursus drie contactmomenten van één uur met de docent. Deze momenten zijn geroosterd aan het begin, in het
midden en aan het einde van de digitale lesmodules. De ontmoetingen hebben tot doel
de individuele wensen ten aanzien van de
leerstof zoveel mogelijk te verwezenlijken.
Overig contact verloopt per email en is optioneel naar behoefte.

Individueel of samen?
De cursus is ontworpen om zowel individueel als
gezamelijk doorlopen te worden. De e-learning
omgeving kent een platform voor discussie tussen
cursisten onderling. Ook de contactmomten kunnen voor een kleine groep gezamelijk aangeboden
worden. Dit kan de discussie verdiepen en verlevendigen. Het is wel een voorwaarde om dan ook
gezamelijk te starten. Individueel betekent natuurlijk priveles toegesneden op de eigen situatie.

Ervaringen van cur sisten
“Inspirerende cursus over het hoe en
waarom van de archeologische monumentenzorg. De cursus daagt uit om de essentie van Malta te vertalen naar de eigen
beroepspraktijk en om academische
bevlogenheid te leggen in het onbezielde
archeologische bestel”

O p g e g e v e n k a n v i a de w e b s i t e
van PASTA

Docent: dr. H. van Londen

Postbus 107
5066 ZJ Moergestel
T 013-5132815
F 013-5132075
www.scholingarcheologie.nl

