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Studia pierwszego stopnia stacjonarne

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego 
kompletu dokumentów do wyczerpania limitu 
miejsc.

Specjalności

archeologia Polski i powszechna

archeologia konfliktu. Wojna i przemoc

w pradziejach

Studia drugiego stopnia stacjonarne 

Kwalifikacja na podstawie:

konkursu ocen na dyplomach ukończenia studiów 
wyższych dla absolwentów kierunku archeologia,

pozytywnego wyniku z rozmowy kwalifikacyjnej 

z zakresu studiów pierwszego stopnia archeologii 
w przypadku absolwentów innych kierunków 
studiów. Rozmowa kwalifikacyjna będzie oceniana
w skali ocen od 2,0 do 5,0

Specjalności:

archeologia pradziejowa

archeologia historyczna

Studia pierwszego stopnia stacjonarne

Przedmioty maturalne:

jeden przedmiot spośród: historia, wiedza
o społeczeństwie, język polski, język łaciński i kultura 
antyczna, filozofia, geografia, matematyka, 
informatyka.

Specjalności:

zarządzanie dokumentacją współczesną

informatyka biurowa i archiwalna

Studia drugiego stopnia stacjonarne

Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu ocen 
na dyplomie ukończenia studiów wyższych. 

Specjalności:

informatyka biurowa

zarządzanie dokumentacją współczesną

ARCHEOLOGIA Możliwość zatrudnienia po studiach:

Archeologia: Placówki muzealno-regionalne i kulturalne; Firmy archeologiczne; Firmy prowadzące 
terenowe prace badawcze, Urzędy ochrony zabytków; Urzędy konserwatorskie.

Historia: Instytucje kulturalne, muzealne, media; Firmy produkujące gry historyczne, Szkoły 
(nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie); Praca na stanowisku animatora kultury, organizato-
ra widowisk historycznych; Wydawnictwa, redakcje serwisów, portali internetowych / historyc-
znych / politycznych; Instytucje / Startupy zajmujące się nowoczesnym przekazywaniem wiedzy 
historycznej.

Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi: Specjalista ds. ochrony danych 
osobowych;Specjalista ds. zarządzania dokumentacją i informacją (records manager), Prowadzenie 
działalności informacyjnej i popularyzatorskiej (public relations),  Operator systemów kompute-
rowych i baz danych, np. systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) w adminis-
tracji publicznej, Archiwa państwowe i wyodrębnione (wojskowe, służby specjalne, wymiar 
sprawiedliwości, najwyższe organy państwa) .

Turystyka historyczna: Biura podróży; Punkty informacji turystycznej; Placówki muzealne, 
turystyczno-krajoznawcze, Instytucje kulturalne, samorządowe, państwowe, organizacje społec-
zne,  Przewodnik i pilot turystyczny, Organizator widowisk historycznych, Animator kultury 

Kancelarie, sekretariaty, biura.

ARCHIWISTYKA I NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE
ZAPISAMI INFORMACYJNYMI

Studia pierwszego stopnia stacjonarne

Przedmioty maturalne:

jeden przedmiot spośród: historia, wiedza
o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna, 
historia sztuki, filozofia, język polski, geografia, język 
obcy nowożytny, matematyka.

Specjalności:

nauczycielska (historia i wiedza o społeczeństwie)

zarządzanie dziedzictwem kulturowym
i komercjalizacja wiedzy historycznej

Studia drugiego stopnia stacjonarne

Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu ocen 
na dyplomie ukończenia studiów wyższych. 
Specjalność nauczycielską mogą wybrać tylko 
absolwenci specjalności nauczycielskiej na studiach 
pierwszego stopnia.

Specjalności:

historia stosowana

nauczycielska

turystyka historyczna

Studia pierwszego stopnia stacjonarne

Przedmioty maturalne:

jeden przedmiot spośród: historia, wiedza
o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna, 
historia sztuki, filozofia, język polski, geografia, język 
obcy nowożytny, matematyka.

HISTORIA

TURYSTYKA HISTORYCZNA

Studia pierwszego stopnia stacjonarne

Przedmioty maturalne:

jeden przedmiot spośród: historia, wiedza o społe-
czeństwie, język łaciński i kultura antyczna, historia 
sztuki, filozofia, język polski, geografia, język obcy 
nowożytny, matematyka.

*Kierunek zostanie utworzony pod warunkiem 
uzyskania pozwolenia ministra właściwego do 
spraw szkolnictwa wyższego.

STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE - PODRÓŻE HISTORYCZNE NOWOŚĆ!
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