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Jedyna taka 
propozycja w Polsce!



Zapraszamy na dwuletnie studia magisterskie 
na kierunku Historia!

Specjalność: 
→ Historia Chrześcijaństwa
→ Europa Wschodnia
→ Doktryny Polityczne i Prawne

Oferta dla wszystkich, którzy posiadają przynajmniej licen- 
cjat zawodowy, potwierdzający ukończenie kierunku humani- 
stycznego1, a chcieliby pogłębić wiedzę i otrzymać tytuł 
Magistra Historii.
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 
1   Istnieje również możliwość podjęcia dwuletnich studiów magisterskich z Historii, dla osób po kierunkach in-

nych niż humanistyczne, wówczas jednak istnieje obowiązek indywidualnego ustalenia materiału z historii 
Powszechnej i Polski, który należy uzupełnić w trakcie dwuletniego studium.
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może się pochwalić małymi grupami studentów na poszcze- 
gólnych zajęciach i indywidualnym podejściem do studenta. 
Hołdujemy tradycji, w której relacja mistrz – uczeń prowa-
dziła do doskonalenia nie tylko naukowego, ale również oso- 
bowego człowieka (stąd posiadamy liczną kadrę wyspecja-
lizowanych tutorów). Dzięki współpracy uczelni z podmio- 
tami polskimi i zagranicznymi przyszli historycy mają dostęp 
do państwowych i kościelnych archiwów, uczestniczą w pra-
cach badawczych i objazdach terenowych, rozwijają swoje 
zainteresowania w studenckich kołach naukowych, konfe- 
rencjach i spotkaniach z uznanymi badaczami oraz świad-
kami historii. W trakcie studiów proponujemy 2 (opłacone 
przez uczelnię) krajowe lub zagraniczne objazdy na-
ukowe, dzięki którym student konfrontuje zdobywaną 
wiedzę z materialnym i duchowym dziedzictwem history-
cznym i kulturowym. Ma on również możliwość poszerze-
nia podjętych na UPJPII studiów historycznych na innych za-
granicznych uniwersytetach w ramach programu Erasmus. 
W trakcie kształcenia zajęcia z  języków obcych nowożyt-
nych prowadzone są na poziomie B2 i C1. Nowoczesny 
program studiów magisterskich umożliwia wybranie indy-
widualnej ścieżki kształcenia spośród 3 proponowanych 
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specjalności: Historii Chrześcijaństwa, Europy Wschodniej 
i Historii Doktryn Politycznych i Prawnych. Program 
studiów magisterskich umożliwia podjęcie nauki przez ab-
solwentów studiów licencjackich wszystkich kierunków hu-
manistycznych, nie tylko historii (brak limitu wieku!). Na 
II poziomie studiów studenci otrzymują specjalistyczne 
wykształcenie z wybranej epoki i zagadnienia pod okiem pro-
motora na seminarium magisterskim. Po osiągnięciu magi- 
sterium istnieje możliwość dalszego rozwoju naukowego 
w  Szkole Doktorskiej. Po ukończeniu funkcjonującego 
u nas Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego 
absolwenci historii otrzymują uprawnienia zawodowe do 
nauczania w szkole. Znajdują zatrudnienie jednak nie tylko 
w szkołach, ale również w muzeach, instytucjach nauki i kul-
tury. Są pożądani przez prywatne firmy i przedsiębiorców ze 
względu na kompetencje, kreatywność i umiejętność szyb- 
kiego dostosowania się do specyfiki danej pracy. Historię na 
naszym Uniwersytecie ukończyli m.in.: Ireneusz Raś, poli- 
tyk i samorządowiec, poseł do Sejmu RP (2005-), arcy- 
biskup Łodzi Grzegorz Ryś, czy dyrektorzy Muzeów: 
Robert Ślusarek (Nowy Sącz) i Kamil Bogusz (Chrzanów).
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Dołącz do grupy kierunku  
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