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Kierunek: Historia
studia stacjonarne 1° i 2°

W trakcie studiów przyszły absolwent otrzymuje możliwość kształcenia historycznego na najwyższym poziomie 

dzięki kadrze doświadczonych dydaktyków i naukowców. Dużą rolę odgrywa nacisk na osobisty rozwój studentów 

oraz zdobycie umiejętności potrzebnych na współczesnym rynku pracy nie tylko w zawodzie historyka. W związku 

z tym nasz Kierunek może pochwalić się małymi grupami studentów na poszczególnych zajęciach i indywidu-

alnych podejściem do studenta. Hołdujemy tradycji, w której relacja mistrz – uczeń prowadziła do doskonale-

nia nie tylko naukowego, ale również osobowego człowieka (stąd posiadamy liczną kadrę wyspecjalizowanych 

Tutorów). Dzięki współpracy uczelni z podmiotami polskimi i zagranicznymi przyszli historycy mają dostęp do 

państwowych i kościelnych archiwów, uczestniczą w pracach badawczych i objazdach terenowych, rozwijają swoje 

zainteresowania  w studenckich kołach naukowych, konferencjach i spotkaniach z uznanymi badaczami oraz 

świadkami historii. W trakcie studiów proponujemy 5 (opłaconych przez uczelnię) krajowych i zagranicznych ob-

jazdów naukowych, dzięki którym student konfrontuje zdobywaną wiedzę z materialnym i duchowym dziedzic- 

twem historycznym i kulturowym. Ma on również możliwość poszerzenia podjętych na UPJPII studiów historycznych 

na innych zagranicznych uniwersytetach w ramach programu Erasmus. W trakcie kształcenia zajęcia z języków 

obcych nowożytnych prowadzone są na poziomie B2 i C1. Nowoczesny program studiów I i II stopnia umożli-

wia wybranie indywidualnej ścieżki kształcenia spośród 3 proponowanych specjalności: Historii Chrześcijaństwa, 

Europy Wschodniej i Historii Doktryn Politycznych i Prawnych. Program II stopnia studiów magisterskich umożli-

wia podjęcie nauki przez absolwentów studiów licencjackich wszystkich kierunków humanistycznych, nie tylko his-

torii (brak limitu wieku!). Zarówno na I jak i na II poziomie studiów studenci otrzymują specjalistyczne wykształce-

nie z wybranej epoki i zagadnienia pod okiem promotora na seminarium licencjackim, a następnie magisterskim. 

Po osiągnięciu magisterium istnieje możliwość dalszego rozwoju naukowego w Szkole Doktorskiej. Po ukończe-

niu funkcjonującego u nas Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego absolwenci historii otrzymują upraw- 

nienia zawodowe do nauczania w  szkole. Znajdują zatrudnienie nie tylko w  szkołach, ale również  

w muzeach, instytucjach nauki i kultury. Są pożądani przez prywatne firmy i przedsiębiorców ze względu na kom-

petencje, kreatywność i umiejętność szybkiego dostosowania się do specyfiki danej pracy. Historię na naszym 

Uniwersytecie ukończyli m.in.: Ireneusz Raś, polityk i samorządowiec, poseł do Sejmu RP (2005-), arcybiskup Łodzi 

Grzegorz Ryś, czy dyrektorzy Muzeów: Robert Ślusarek (Nowy Sącz) i Kamil Bogusz (Chrzanów).
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Specjalność: Historia Chrześcijaństwa
studia stacjonarne 1° i 2°

Historia Chrześcijaństwa to nie tylko opowieść o dziejach współczesnej cywilizacji, ale także jedna 
z najbardziej niesamowitych narracji w dziejach ludzkości. Odkrywaj ją wśród ludzi, dla których 
jest ona pasją i naukowym wyzwaniem.
W samym sercu Krakowa, w mieście pełnym zabytków związanych z dziejami chrześcijaństwa 
w Polsce ta opowieść nabiera dodatkowego wymiaru i kolorytu. Jedynie od Ciebie zależy, czy zech-
cesz wziąć udział w naszym elitarnym (maksymalnie kilkanaście miejsc) projekcie i dołączyć do 
grona badaczy przeszłości, tak mocno związanej z chrześcijaństwem. 
Proponowana specjalność, poza wiedzą ogólnohistoryczną, daje możliwość uzyskania wszech-
stronnej, a jednocześnie specjalistycznej znajomości dziejów chrześcijaństwa. Chrześcijaństwo od 
ponad dwóch tysięcy lat wpływa na kształt naszej cywilizacji, konstytuując nie tylko religijny, ale 
także społeczny, polityczny i kulturowy obraz świata. Umożliwiamy odkrywanie dziejów chrześci-
jaństwa pod kierunkiem wysoko wyspecjalizowanej kadry profesorskiej, dla której jest to nie 
tylko zawodowa pasja, ale i nieustające naukowe wyzwanie. Dzisiejszą kadrę specjalności tworzą 
następcy i kontynuatorzy wybitnych badaczy (takich jak prof. Janina Bieniarzówna, prof. Roman 
Zawadzki, ks. prof. Jan Kracik, ks. prof. Bolesław Kumor i wielu innych), którzy byli twórcami Wydziału 
Historii i Dziedzictwa Kulturowego i należeli do czołówki polskiej nauki.
Istotnym elementem przekazywanej wiedzy jest rola chrześcijaństwa jako czynnika kulturotwór- 
czego w dziejach Europy i świata, stąd liczne zajęcia (m.in. z zakresu sztuki, kultury, archeologii) 
będą poświęcone przybliżeniu tego niezwykłego dziedzictwa. Silną stroną specjalności Historia 
Chrześcijaństwa jest bogate doświadczenie w prowadzeniu badań historycznych w zakresie dzie-
jów chrześcijaństwa, które są kontynuowane na Uniwersytecie od kilkudziesięciu lat.
Nasze doświadczenie pokazuje, że historyk to człowiek, który nie boi się twórczo myśleć i poszuki-
wać nowych dróg, pozwalających mu wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce. Studia historyczne 
w specjalności Historia Chrześcijaństwa stawiają sobie za cel kształtowanie umiejętności kreatyw- 
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nego myślenia i uczą postrzegania w szerokiej perspektywie rzeczywistości i bieżących wyzwań.
Zdobyta u nas wiedza i tzw. umiejętności miękkie umożliwią szybkie odnalezienie się na rynku 
pracy i dopasowanie do potrzeb sektora publicznego (administracji państwowej, samorządów, 
instytucji kultury i nauki) oraz prywatnego. Ukończenie specjalności ułatwia uzyskanie pracy w in-
stytucjach świeckich i chrześcijańskich, od organizacji kościelnych i fundacji po media, muzea, 
jednostki zajmujące się dziedzictwem i kulturą, a także umożliwia podjęcie pracy nauczyciela lub 
dalsze pogłębianie wiedzy i rozwój naukowy w Szkole Doktorskiej.

Wiedza z zakresu Historii Chrześcijaństwa daje przygotowanie do aktywnej działalności społecz- 
nej, kulturalnej i religijnej. Wielu naszych absolwentów jest nauczycielami, ale również: pisarzami 
(Michał Sobol, Piotr Stefaniak), menadżerami kultury (Robert Ślusarek, Kamil Bogusz), a nawet 
politykami (Ireneusz Raś) czy reżyserami filmowymi (Jakub Pączek). Możesz być w życiu, kim sam 
zechcesz, ale zdobyta na naszej uczelni wiedza wyposaży Cię w niezbędne do tego narzędzia: 
kreatywność, samodzielność i odwagę myślenia. 

Tylko wyobraźnia ogranicza realizację naszych marzeń, a nad rozwijaniem wyobraźni pracujemy 
u nas intensywnie… 

Zapraszamy i czekamy na Ciebie, uczciwie uprzedzamy ilość miejsc bardzo ograniczona!

Specjalność rusza już w październiku na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego od 
roku akademickiego 2020/2021. 

Specjalność: Historia Chrześcijaństwa
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Specjalność: Europa Wschodnia
studia stacjonarne 1° i 2°

Studenci zapoznają się z historią i kulturą Rosji, Ukrainy, Białorusi oraz innych krajów regionu. 
W programie studiów znajdują się również kursy kultury i sztuki bizantyjskiej, wiedzy o życiu religijnym 
i doktrynie prawosławia. Nie brakuje także elementów wiedzy o islamie, o kulturze ludowej poszczegól-
nych narodów, o tożsamości ich mieszkańców. Zajęcia odbywają się z zakresu bieżących zagad-
nień politycznych, społecznych i gospodarczych Europy Wschodniej. 
Ważnym działem nauczania jest rola Polaków w historii i kulturze krajów regionu, dzieje i obecna 
sytuacja Kościoła katolickiego na Wschodzie. Atutami specjalności są: 

 ӹ kadra doświadczonych naukowców i dydaktyków, badaczy historii i kultury Europy Wschodniej, 
znawców problematyki regionu,

 ӹ intensywna nauka języka rosyjskiego przygotowująca do egzaminów certyfikujących na pozio- 
mie C1,

 ӹ objazdy naukowe po krajach Europy Wschodniej (Białoruś, Estonia, Litwa, Łotwa, Mołdawia, 
Rosja, Rumunia, Słowacja, Ukraina, Węgry), poznawanie zabytków, historii, spotkania 
z mieszkańcami,

 ӹ regularne krajowe i międzynarodowe spotkania naukowe na temat dziejów i kultury regionu,
 ӹ nowoczesna forma zajęć, szerokie stosowanie prezentacji multimedialnych.

Perspektywy zawodowe: wobec ciągłych i  licznych kontaktów Polski z krajami europejskiego 
Wschodu istnieje potrzeba wykształcenia osób znających ten obszar i posługującymi językami 
wschodnio-słowiańskimi. Dobra znajomość języka rosyjskiego stanowi obecnie zdecydowany 
atut na rynku pracy. Gruntowna wiedza o Europie Wschodniej potrzebna jest pracownikom 
sektora administracji publicznej – państwowej i samorządowej, pracownikom sektora bizne-
sowego i  turystycznego. Dotyczy to także osób uczestniczących w pracach instytucji kościel-
nych (duszpasterstwo, misje), pracowników instytucji badawczych i dziennikarzy zajmujących 
się tematyką wschodnią.
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Specjalność: 
Historia Doktryn Politycznych i Prawnych
studia stacjonarne 1° i 2°

Historia doktryn politycznych i prawnych to dziedzina wiedzy, która łączy historię z innymi naukami 
humanistycznymi i społecznymi – filozofią, naukami politycznymi czy prawoznawstwem. Próbuje 
ona opisać historię namysłu człowieka nad naturą polityki, prawa i władzy; bada też – co szczególnie 
ważne – wpływ  idei na konkretną polityczną rzeczywistość. 
Zajęcia prowadzi doświadczona kadra specjalistów, którzy zajmują się zawodowo zarówno hi-
storią, politologią, naukami społecznymi, jak i innymi dziedzinami wiedzy niezbędnymi do kom-
plementarnej refleksji nad historią. Program specjalizacji jest niezwykle wszechstronny i ma 
częściowo charakter interdyscyplinarny: obejmuje nie tylko kursy poświęcone historii doktryn 
politycznych i prawnych w kolejnych epokach, ale także szeroki zestaw przedmiotów z zakresu 
filozofii i nauk politycznych. Studenci uczą się oglądać proces dziejowy z wielu perspektyw i zro-
zumieć  jego wszechstronność i głębię. Poznają korzenie współczesnej polityki, dzięki czemu po-
trafią lepiej i trafniej ją zrozumieć i zinterpretować. Studiowanie historii w takim ujęciu pozwala 
pozyskać wiedzę z wielu obszarów nauki, ale także rozwinąć kreatywność i umiejętności anality-
cznego myślenia. Profil zajęć ukierunkowany jest na dyskusję, co sprzyja rozwijaniu intelektualnej 
samodzielności. W trakcie studiów przewidziane są objazdy naukowe po Polsce i krajach europej-
skich, jak również poznanie osób, instytucji naukowych i publicznych zajmujących się zawodowo 
doktrynami politycznymi i prawnymi. 
Uzyskane w czasie studiów kwalifikacje umożliwiają podjęcie pracy w wielu obszarach, od  admini- 
stracji publicznej, działalności w przestrzeni społecznej i politycznej, szkolnictwo, przez szeroko 
rozumianą domenę usług, po dziennikarstwo. 
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