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INFORMACJE NA TEMAT KIERUNKÓW STUDIÓW  

 

 
 

Pasjonujesz się przeszłością, kulturą, tradycją? Zastanawiasz się, jak dawne wyda-

rzenia wpływają na teraźniejszą historię? A może chciałbyś studiować w uniwersy-

tecie łączącym nowoczesne trendy w dydaktyce z misją wychowania świadomych 

swej tożsamości narodowej i chrześcijańskiej obywateli? Jeśli tak, zapraszamy na 

studia na kierunku historia (studia licencjackie) w Instytucie Historii UKSW! 

Instytut Historii UKSW jest prężnie rozwijającą się jednostką naukową, w której za-

trudnieni są naukowcy uczestniczący w krajowych i międzynarodowych konferen-

cjach oraz projektach badawczych. Studiując na UKSW, będziecie mogli rozwijać 

swoje pasje i zainteresowania badawcze, a także poszerzać swoją wiedzę w ra-

mach działalności m.in. Koła Studentów i Doktorantów Historii UKSW, cyklu wykła-

dów Res Gestae, a także w ramach programów MOST oraz ERASMUS+.  

 

STUDIA I STOPNIA 

Program studiów na kierunku historia I stopnia (studia licencjackie) daje możli-

wość absolwentom zdobycia szerokiej wiedzy z zakresu historii Polski, a także dzie-

jów powszechnych. Absolwent w trakcie studiów uzyska także gruntowną i 

wszechstronną wiedzę w zakresie procesów historycznych zachodzących od staro-

żytności do współczesności, nauk pomocniczych historii i warsztatu badawczego 

historyka. Ma on również podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i 

najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie historii. Absolwent ma szczegó-

łową, prowadzącą do specjalizacji, znajomość faktografii historii powszechnej i hi-

storii Polski w poszczególnych epokach. Posiada pogłębione umiejętności rozpo-

znawania różnych rodzajów wytworów kultury właściwych dla historii i jej studio-

wanej specjalności, stosując oryginalne podejście, uwzględniające nowe osiągnię-

cia humanistyki, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego oraz 

miejsca w procesie historyczno-kulturowym. Po zakończeniu studiów absolwent 



umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze oraz po-

dejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania 

własną karierą zawodową. 

W toku studiów studenci mogą zrealizować następujące moduły (specjalności): 

• Dziedzictwo historyczne Polski i regionu  

• Moduł ogólnohistoryczny  

• Moduł zajęć przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela – historii 

oraz wiedzy o społeczeństwie. 

Po studiach:  

 Absolwent w trakcie studiów uzyska gruntowną i wszechstronną wiedzę w za-

kresie historii Polski i powszechnej, nauk pomocniczych historii oraz warsztatu ba-

dawczego historyka. Dzięki temu jest przygotowany do pracy w placówkach nau-

kowo-badawczych państwowych oraz samorządowych, w muzeach, archiwach, bi-

bliotekach, wydawnictwach, redakcjach czasopism historycznych, biurach podróży, 

a także w administracji państwowej itp. Po odbyciu odpowiedniego kształcenia 

może także podjąć pracę jako nauczyciel historii oraz wiedzy o społeczeństwie w 

placówkach oświatowych. 

 

STUDIA II STOPNIA 

Po ukończeniu studiów II stopnia (magisterskich) absolwent historii będzie posia-

dał pogłębione umiejętności obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę róż-

nych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opraco-

wanie i prezentację wyników pozwalających na oryginalne rozwiązanie złożonych 

problemów historycznych. Ponadto absolwent historii będzie posiadał szczegółową, 

prowadzącą do specjalizacji, znajomość faktografii historii powszechnej i historii 

Polski w poszczególnych epokach, a także umiejętność interpretacji faktów histo-

rycznych determinowanych różnym podłożem politycznym, narodowym, religijnym i 

kulturowym. Student pozna na poziomie zaawansowanym fachową terminologię z 

zakresu nauk historycznych. Absolwent historii zyska także pogłębioną wiedzę o in-

stytucjach kultury i nauki, jak również będzie zorientowany we współczesnym życiu 

naukowym i kulturalnym. W toku studiów absolwent historii uzyska pogłębioną 

umiejętność wyszukiwania, analizowania, selekcjonowania dokumentów źródło-

wych, a także będzie potrafił użytkować oraz uogólniać informacje z wykorzysta-

niem różnych źródeł i sposobów oraz formułować na tej podstawowe własne opi-

nie. Student historii będzie również miał świadomość odpowiedzialności za zacho-

wanie dziedzictwa kulturowego i tradycji zarówno na poziomie lokalnym jak i glo-

balnym, jak również zyska pogłębione przekonanie o sensie, wartości oraz potrzebie 

realizacji misji historyka w społeczeństwie.  

W toku studiów studenci  realizują następujące moduły (specjalności): 

• Moduł Historia XX wieku 

• Moduł zajęć przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela – historii 

oraz wiedzy o społeczeństwie. 

 



Po studiach:  

 Po ukończeniu studiów na kierunku historia absolwent będzie znał uwarunkowa-

nia funkcjonowania oraz organizacji instytucji związanych z historią i kulturą, tym 

samym będzie mógł podjąć pracę m.in. w: archiwach, bibliotekach, placówkach kul-

turalnych, placówkach edukacyjnych, biurach turystycznych oraz wydawnictwach. 

W toku studiów student ma także możliwość uzyskania kwalifikacji nauczycielskich 

w zakresie nauczania przedmiotu historia oraz wiedza o społeczeństwie, które po-

zwolą mu podjąć pracę nauczyciela w placówkach oświatowych. 
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