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GEOARCHEOLOGIA
nowość!
Studia jednolite magisterskie 
stacjonarne 

Przedmioty maturalne: 
	 jeden	 przedmiot	 spośród:	 historia,	
wiedza	 o	 społeczeństwie,	 historia	
sztuki,	filozofia,	język	polski,	geografia,	
biologia,	 chemia,	 fizyka,	 matematyka,	
język	obcy	nowożytny.

GEOWIZUALIZACJA 
HISTORYCZNA  
I ARCHEOLOGICZNA 
nowość! 
Studia pierwszego stopnia 
stacjonarne

Istotą	proponowanego	kierunku	studiów	
jest	merytoryczne	i	praktyczne	przygoto-
wanie	 absolwentów	do	 pracy	w	 charak-
terze	specjalistów,	w	zakresie	wizualizacji	
dziedzictwa	 kulturowego	 i	 promocji	 wa-
lorów	historycznych	regionu.	

Kierunek	o	charakterze	multidyscyplinar-
nym	jest	nowatorską	propozycją	w	skali	
kraju.	

Gruntowne	 przygotowanie	 praktyczne	
w	 zakresie	obsługi	narzędzi	 komputero-
wych	 i	programów	GIS	daje	przyszłemu	
absolwentowi	 kompetencje,	 poszukiwa-
ne	na	rynku	pracy.	

Przedmioty maturalne:
	 jeden	 przedmiot	 spośród:	 historia,	
wiedza	 o	 społeczeństwie,	 język	 łaciń-
ski	 i	 kultura	 antyczna,	 historia	 sztuki,	
geografia.



ARCHEOLOGIA
Studia pierwszego stopnia 
stacjonarne 

Przedmioty maturalne: 
	 jeden	przedmiot	spośród:	historia,	wie-
dza	 o	 społeczeństwie,	 język	 łaciński 
i	 kultura	 antyczna,	 historia	 sztuki,	 filo-
zofia,	język	polski,	geografia,	język	obcy	
nowożytny,	matematyka.

Specjalności:
	 archeologia	Polski	i	powszechna	
	 archeologia	 konfliktu.	 Wojna	 i	 prze-
moc	w	pradziejach	

Studia drugiego stopnia stacjonarne 
Kwalifikacja na podstawie: 
	 konkursu	 ocen	 na	 dyplomach	 ukoń-
czenia	 studiów	 wyższych	 dla	 absol-
wentów	kierunku	archeologia,	

	 pozytywnego	wyniku	z	rozmowy	kwali-
fikacyjnej	z	zakresu	studiów	pierwsze-
go	 stopnia	 archeologii	 w	 przypadku	
absolwentów	 innych	 kierunków	 stu-
diów.	Rozmowa	kwalifikacyjna	będzie	
oceniana	w	skali	ocen	od	2,0	do	5,0.

Specjalności: 
	 archeologia	pradziejowa	
	 archeologia	historyczna

ARCHIWISTYKA 
I NOWOCZESNE 
ZARZĄDZANIE 
ZAPISAMI 
INFORMACYJNYMI
Studia pierwszego stopnia 
stacjonarne

Przedmioty maturalne: 
	 jeden	przedmiot	spośród:	historia,	wie-
dza	o	społeczeństwie,	język	polski,	język	
łaciński	 i	 kultura	 antyczna,	 język	 obcy	
nowożytny,	 filozofia,	 geografia,	 mate-
matyka,	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



STUDIA  
ŚRÓDZIEMNOMORSKIE 
- PODRÓŻE 
HISTORYCZNE
Studia pierwszego stopnia 
stacjonarne 

Przedmioty maturalne: 
	 jeden	 przedmiot	 spośród:	 historia,	
wiedza	 o	 społeczeństwie,	 historia	
sztuki,	filozofia,	język	polski,	geografia,	
język	obcy	nowożytny.	

TURYSTYKA 
HISTORYCZNA
Studia pierwszego stopnia 
stacjonarne 

Przedmioty maturalne: 
	 jeden	 przedmiot	 spośród:	 historia,	
wiedza	 o	 społeczeństwie,	 historia	
sztuki,	filozofia,	język	polski,	geografia,	
język	obcy	nowożytny.



HISTORIA
Studia pierwszego stopnia 
stacjonarne 

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

Specjalności: 
	 nauczycielska
	 zarządzanie	 dziedzictwem	 kulturo-
wym	 i	 komercjalizacja	 wiedzy	 histo-
rycznej	

	 dezinformacja	historyczna	

Studia drugiego stopnia stacjonarne 
Rekrutacja	 odbywa	 się	 na	 podstawie	
konkursu	ocen	na	dyplomie	ukończenia	
studiów	 wyższych.	 Specjalność	 nauczy-
cielską	 mogą	 wybrać	 tylko	 absolwenci	
specjalności	 nauczycielskiej	 na	 studiach	
pierwszego	stopnia.	

Specjalności: 
	 historia	stosowana	
	 nauczycielska	
	 turystyka	historyczna



ARCHEOLOGIA  
placówki	muzealno-regional-
ne	i	kulturalne;	firmy	arche-
ologiczne;	firmy	prowadzące	
terenowe	prace	badawcze;	
urzędy	ochrony	zabytków;	
urzędy	konserwatorskie.

ARCHIWISTYKA 
I NOWOCZESNE 
ZARZĄDZANIE ZAPISAMI 
INFORMACYJNYMI
specjalista	ds.	ochrony	da-
nych	osobowych;	specjalista	
ds.	zarządzania	dokumen-
tacją	i	informacją	(records	
manager);	prowadzenie	
działalności	informacyjnej 
i	popularyzatorskiej	(public	
relations);	operator	syste-
mów	komputerowych 
i	baz	danych,	np.	systemów	
elektronicznego	zarządzania	
dokumentacją	(EZD)	w	admi-
nistracji	publicznej;	archiwa	
państwowe	i	wyodrębnione	

(wojskowe,	służby	specjalne,	
wymiar	sprawiedliwości,	naj-
wyższe	organy	państwa).	

HISTORIA 
instytucje	kulturalne,	muze-
alne,	media;	firmy	produku-
jące	gry	historyczne;	szkoły	
(nauczyciel	historii	i	wiedzy 
o	społeczeństwie	oraz	przed-
miotu	Historia	i	teraźniej-
szość);	praca	na	stanowisku	
animatora	kultury,	organiza-
tora	widowisk	historycznych;	
wydawnictwa,	redakcje	serwi-
sów,	portali	internetowych	/	
historycznych	/	politycznych;	
instytucje	/	startupy	zaj-
mujące	się	nowoczesnym	
przekazywaniem	wiedzy	
historycznej;	organy	zajmu-
jące	się	bezpieczeństwem	
wewnętrznym	i	zewnętrznym	
państwa,	bezpieczeństwem	
kulturowym,	instytucje	 
i	organy	opracowujące	anali-
zy	i	monitorujące	zagrożenia.

MOŻLIWOŚCI 
ZATRUDNIENIA  
PO STUDIACH: 



TURYSTYKA 
HISTORYCZNA  
biura	podróży;	punkty	 
informacji	turystycznej;	pla-
cówki	muzealne,	turystyczno- 
-krajoznawcze,	instytucje	 
kulturalne,	samorządowe,	 
państwowe,	organizacje	
społeczne;	przewodnik	 
i	pilot	turystyczny;	organiza-
tor	widowisk	historycznych;	
animator	kultury;	kancelarie;	
sekretariaty;	biura.

STUDIA 
ŚRÓDZIEMNOMORSKIE
podróże historyczne:	pilot	
wycieczek;	rezydent	biur	
turystycznych;	biura	podróży;	
punkty	informacji	turystycz-
nej;	placówki	muzealne;	
pracownik	hoteli	i	ośrodków	
wypoczynkowych;	instytucje	
kulturalne,	organizacje	spo-
łeczne;	własna	działalność	
gospodarcza	związana	z	two-
rzeniem	/	wykorzystywaniem	
multimedialnych	przewodni-
ków	–	wirtualnych	wycieczek	 
w	sektorze	usług	turystycz-
nych	na	całym	świecie.	

GEOARCHEOLOGIA
placówki	muzealne	i	kultu-
ralne;	firmy	archeologiczne;	

państwowe	instytucje	 
i	firmy	prywatne	związane	
z	ochroną	dziedzictwa	kul-
turowego	i	przyrodniczego;	
krajowe	i	zagraniczne	insty-
tucje	naukowo-badawcze.	

GEOWIZUALIZACJA  
HISTORYCZNA  
I ARCHEOLOGICZNA 
administracja	państwowa,	
samorządowa;	instytucje	
kultury;	firmy	zajmujące	się	
sporządzaniem	specjali-
stycznych	map,	modeli	trój-
wymiarowych	czy	animacji	
kartograficznych;	firmy	
działające	w	segmencie	
projektowania	przestrzen-
nego,	wykorzystujące	 
treści	cyfrowe	i	aplikacje	 
multimedialne;	specjalista	 
ds.	środowiska	GIS;	specja-
lista	ds.	sporządzania	 
i	nadzorowania	projektów	
przestrzennych;	własna	
działalność	związana	 
z	geovisualisation	methods.	
Absolwent	będzie	posiadać	
umiejętność	pozyskiwania,	
gromadzenia,	przetwarza-
nia	i	rozpowszechniania	
historycznych	informacji	 
w	celu	konstruowania	map	
i	innych	opracowań	aplika-
cyjnych.
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