
2-LETNIE STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE) – 4 SEMESTRY

SPECJALNOŚCI:
•  Archeologiczna
•  Archiwalno-muzealna
•  Historia wojskowości
•  Nauczycielska

SPECJALNOŚCI NA KIERUNKU
HISTORIA
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SPECJALNOŚĆ: ARCHEOLOGICZNA 

To specjalność, która pozwala połączyć zainteresowania historyczne z pasją poszukiwania i odkrywania wciąż nowych 
materialnych śladów oraz pamiątek minionych epok. Pogłębisz wiedzę z zakresu archeologii oraz weźmiesz udział w 
badaniach terenowych, w procedurach opracowania zabytków archeologicznych i ich ekspozycji muzealnej. Zajęcia przewidują 
także udział w objazdach naukowych. Stwarzają możliwości podjęcia zatrudnienia w działach archeologicznych i firmach 
prowadzących badania. 

WYBRANE PRZEDMIOTY: 

• Archeologia Wikingów,
• Historia archeologii,
• Metodyka badań terenowych,
• Muzealnictwo, konserwatorstwo i popularyzacja archeologii,
• Numizmatyka,
• Objazd naukowy,
• Praktyka archeologiczna,
• Starożytny Egipt i Bliski Wschód.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

• udział w wykopaliskach archeologicznych,
• opracowywanie zabytków,
• praca w działach archeologicznych i badawczych muzeów,
• praca w instytucjach zajmujących się promocją i ochroną dziedzictwa kultury.



WYBRANE PRZEDMIOTY: 

• Archeologia Wikingów,
• Historia archeologii,
• Metodyka badań terenowych,
• Muzealnictwo, konserwatorstwo i popularyzacja archeologii,
• Numizmatyka,
• Objazd naukowy,
• Praktyka archeologiczna,
• Starożytny Egipt i Bliski Wschód.
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SPECJALNOŚĆ: ARCHIWALNO-MUZEALNA

To specjalność, która otwiera szerokie możliwości zatrudnienia w muzealnictwie, placówkach zajmujących się ochroną  
i promocją dziedzictwa kulturowego oraz w archiwach, również zakładowych. Poznasz dzieje archiwów i muzealnictwa, 
struktury organizacyjne państwowej służby archiwalnej i muzeów oraz ich funkcje społeczne. Zdobędziesz wiedzę dotyczącą 
organizacji i metodyki poszukiwań genealogicznych. Poznasz systemy informatyczne w archiwach i aktualne standardy 
archiwizacji. Zajęcia warsztatowe odbywają się w muzeach i galeriach, a objazdy naukowe – w kraju i za granicą. 

WYBRANE PRZEDMIOTY: 

• Archiwa zakładowe,
• Dzieje muzealnictwa i kolekcjonerstwa,
• Edytorstwo,
• Informatyka archiwalna,
• Metodyka badań genealogicznych,
• Metodyka kształtowania i udostępniania zasobu archiwalnego,
• Objazd naukowy,
• Prawo w muzeum i w ochronie zabytków,
• Warsztaty muzealnicze.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

• archiwa państwowe,
• archiwa zakładowe,
• instytucje państwowe działające w zakresie ochrony 

dziedzictwa narodowego,

• instytucje samorządowe działające w zakresie ochrony 
dziedzictwa narodowego,

• muzea wszystkich typów,
• wydawnictwa naukowe,
• redakcje czasopism.
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SPECJALNOŚĆ: HISTORIA WOJSKOWOŚCI 

Historia wojskowości ciągle stanowi przedmiot głębokich zainteresowań wielu adeptów studiów historycznych. Wychodząc 
im naprzeciw oferujemy specjalizację realizowaną przez grupę wybitnych wykładowców. Dzięki nim zyskasz wiedzę oraz 
umiejętności niezbędne do badania wojen i wojskowości w poszczególnych epokach. Poznasz metody badawcze, źródła 
oraz sposoby ich interpretacji. Odkryjesz tajemnice uzbrojenia, techniki i logistyki wojennej. Przestudiujesz rozwój myśli 
wojskowej. Dzięki obligatoryjnemu uczestnictwu w objeździe naukowym zyskasz umiejętności pozwalające na podjęcie 
własnych badań archiwalnych i terenowych.

WYBRANE PRZEDMIOTY: 

• Architektura militarna,
• Historia wojskowości poszczególnych epok,
• Historiografia wojskowa,
• Objazd naukowy,
• Wybrane problemy z zakresu muzealnictwa i kolekcjonerstwa wojskowego.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

• muzea o profilu wojskowym,
• archiwa o profilu wojskowym, 
• działalność ekspercka na rynku kolekcjonerskim i antykwarycznym,
• wydawnictwa o profilu wojskowym,
• redakcje o profilu wojskowym,
• działalność szkoleniowa w jednostkach i instytucjach wojska i policji.



WYBRANE PRZEDMIOTY: 

• Architektura militarna,
• Historia wojskowości poszczególnych epok,
• Historiografia wojskowa,
• Objazd naukowy,
• Wybrane problemy z zakresu muzealnictwa i kolekcjonerstwa wojskowego.
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SPECJALNOŚĆ: NAUCZYCIELSKA (TYLKO JAKO KONTYNUACJA  
NA STUDIACH II STOPNIA)

Specjalność nauczycielska jest prowadzona wyłącznie jako kontynuacja studiów I stopnia dla nauczycieli posiadających już 
uprawnienia do nauczania historii w szkole podstawowej. Program, zgodnie z aktualnymi standardami kształcenia nauczycieli, 
przewiduje realizację modułów dających kwalifikacje do nauczania przedmiotu historia.  

WYBRANE PRZEDMIOTY: 

• Diagnostyka psychopedagogiczna, 
• Dydaktyka historii – szkoła podstawowa,
• Dydaktyka historii – szkoła ponadpodstawowa,
• Kluczowe kompetencje nauczyciela,
• Pedagogika.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

• nauczyciel historii w szkole.



umiejętności 
w zakresie 

promocji dziedzictwa 
kulturowego

kompetencje w zakresie 
planowania własnego
 rozwoju zawodowego 

i zróżnicowanych 
ścieżek kariery

NABYWANE KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI NA KIERUNKU
HISTORIA

teoretyczna znajomość 
i umiejętności praktycznego 

stosowania przepisów branżowych 
w zakresie: prowadzenia 

działalności naukowej, ochrony 
własności intelektualnej, ochrony 
zabytków, prawa archiwalnego, 

muzealnictwa

umiejętności w zakresie 
wystawiennictwa 

muzealnego, pracy 
merytorycznej w archiwach, 

także zakładowych

tworzenie i przygotowanie 
do druku (edycji w wersji 
elektronicznej) tekstów 
naukowych i popularno-

naukowych w dyscyplinie 
naukowej historia

umiejętność operowania 
szerokim zakresem wiedzy 

merytorycznej  
z historii powszechnej,  
Polski oraz Mazowsza

   

 

                  adres: 
   ul. Mickiewicza 36 B, 06-100 Pułtusk, pokój nr 8

Dorota Żebrowska 
tel.: + 48 23 692 97 26         
e-mail: d.zebrowska@vistula.edu.pl

KONTAKT DO REKRUTACJI
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@AkPultusk

AKADEMIA  IM. ALEKSANDRA GIEYSZTORA
FILIA AKADEMII FINANSÓW I BIZNESU VISTULA
ul. Mickiewicza 36B, 06-100 Pułtusk
tel.: +48 605 211 244 

vistula.edu.pl/pultusk


