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Specjalność: Historia Chrześcijaństwa
Historia Chrześcijaństwa to nie tylko opowieść o dziejach współczesnej cywi- 
lizacji, ale także jedna z najbardziej niesamowitych narracji w dziejach ludzkości. 
Odkrywaj ją wśród ludzi, dla których jest ona pasją i naukowym wyzwaniem.

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

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 zechcesz wziąć udział w naszym elitarnym (maksy-
malnie kilkanaście miejsc) projekcie i dołączyć do grona badaczy przeszłości, 
tak mocno związanej z chrześcijaństwem. 

Proponowana specjalność, poza wiedzą ogólnohistoryczną, daje możliwość 
uzyskania wszechstronnej, a jednocześnie specjalistycznej znajomości dzie-
jów 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 
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której jest to nie tylko zawodowa pasja, ale i nieustające naukowe wyzwanie. 
Dzisiejszą kadrę specjalności tworzą następcy i kontynuatorzy wybitnych bada- 
czy (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 kulturotwórczego 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 dziejów 
chrześcijaństwa, które są kontynuowane na Uniwersytecie od kilkudziesięciu lat.

Nasze doświadczenie pokazuje, że historyk to człowiek, który nie boi się twórczo 
myśleć i poszukiwać nowych dróg, pozwalających mu wykorzystywać zdobytą 
wiedzę w praktyce. Studia historyczne w specjalności Historia Chrześcijaństwa 
stawiają sobie za cel kształtowanie umiejętności kreatywnego myślenia i uczą 
postrzegania w szerokiej perspektywie rzeczywistości i bieżących wyzwań.

Zdobyta u nas wiedza i tzw. umiejętności miękkie umożliwią szybkie odnalezie- 
nie się na rynku pracy i dopasowanie do potrzeb sektora publicznego (admi- 
nistracji państwowej, samorządów, instytucji kultury i nauki) oraz prywat-
nego. Ukończenie specjalności ułatwia uzyskanie pracy w instytucjach świec- 
kich i chrześcijańskich, od organizacji kościelnych i fundacji po media, muzea, 
jednostki zajmujące się dziedzictwem i kulturą, a także umożliwia podjęcie 
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pracy nauczyciela lub dalsze pogłębianie wiedzy i rozwój naukowy w Szkole 
Doktorskiej.

Wiedza z zakresu Historii Chrześcijaństwa daje przygotowanie do aktywnej 
działalności społecznej, kulturalnej i religijnej. Wielu naszych absolwentów 
jest nauczycielami, ale również: pisarzami (Michał Sobol, Piotr Stefaniak), me-
nadżerami 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 wy- 
obraźni pracujemy u nas intensywnie… 

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