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na Wydziale Historii
O studiach

   jesteśmy jednym z najlepszych humanistycznych 

ośrodków naukowych w kraju.

Czego uczymy?

 Na studiach I stopnia (licencjackich): 

   przechodzisz pełny kurs zajęć epokowych z historii 

Polski i powszechnej,

   najlepsi polscy specjaliści historycy,

Wydział Historii to jedno z najmłodszych dzieci

Uniwersytetu Warszawskiego. I choć w strukturach

uczelni istniejemy już od ponad 90 lat, to z Instytutu

Historycznego przekształciliśmy się w Wydział Historii

całkiem niedawno, 1 września 2020 r. 

   interdyscyplinarne badania nad szeroko rozumianą 

historią,

Co nas wyróżnia?

   realizujesz własny projekt dyplomowy, zgodny 

z Twoimi zainteresowaniami;

   opcjonalnie masz możliwość zrobienia specjalizacji 

zawodowej (nauczycielska i archiwistyczna – czyt. 

więcej na s. 9-12).

   wybierasz zajęcia z zakresu innych dyscyplin 

humanistycznych i nauk społecznych,

 Na studiach II stopnia (magisterskich): 

Na wszystkich etapach studiów zdobywasz 

praktyczne umiejętności w trakcie zajęć 

warsztatowych. Są to: 

   odnajdowanie związków przyczynowo-skutkowych 

i niewidocznych dla laików zależności między faktami 

i zjawiskami,

   umiejętność autoprezentacji, jasnego formułowania 

myśli i bronienia własnych racji, logicznego 

argumentowania i przekazywania na piśmie tej 

argumentacji oraz co nie mniej ważne – 

samodzielność w organizowaniu sobie pracy, 

stawianiu pytań i rozwiązywaniu problemów.

   wyszukiwanie, gromadzenie, selekcja i krytyczna 

ocena informacji o różnym charakterze i różnej 

wartości,

   opcjonalnie masz możliwość zrobienia specjalizacji 

zawodowej (nauczycielska, archiwistyczna, 

popularyzatorska – czyt. więcej na s. 9-12).

   masz okazję sprawdzić się jako badacz, realizując 

swój oryginalny projekt dyplomowy,

   sam wybierasz przedmioty z oferty WH i układasz 

z nich indywidualną ścieżkę kształcenia, zgodnie ze 

swoimi zainteresowaniami; pomaga Ci w tym wybrany 

przez Ciebie indywidualny opiekun naukowy,
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 A potem jeszcze, 

 ocenić, do czego 

 może się to przydać. 

 i gdzie znaleźć to, 

 nie potrafią dotrzeć. 

 Po historii  wiesz, 

 do czego inni 

 jak szukać 
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co możesz studiować na Wydziale Historii
Nasza oferta

Na kierunku historia prowadzimy:

 

 studia II stopnia (magisterskie) 

 studia I stopnia (licencjackie) 

Są tam też progi punktowe i przeliczniki.

Studiować można dziennie lub zaocznie.

Zasady rekrutacji znajdziecie na stronie irk.uw.edu.pl

   umiejętność zdobywania danych i ich weryfikacji,

   umiejętność samodzielnej pracy,

   umiejętność pracy w grupie, merytorycznej dyskusji i wspólnego 

rozwiązywania problemów.

   umiejętność sprawnego pisania,

Niezależnie od wiedzy i kompetencji badawczych nasze studia 

wyposażają studentów w umiejętności, które są przydatne 

w różnych innych karierach zawodowych:

Trzy fakultatywne   specjalizacje zawodowe: 

nauczycielska – przygotowująca do pracy w szkole, archiwistyczna 

– przybliżająca zasady zarządzania dokumentacją, prowadzenia 

kancelarii i archiwum zakładowego,  popularyzatorska – kształcąca 

umiejętności przydatne w pracy dziennikarza, muzealnika czy 

popularyzatora wiedzy (trwają przygotowania do nowej formuły 

specjalizacji popularyzatorskiej, co oznacza, że w roku akademickim 

2022/2023 specjalizacja popularyzatorska zostanie zawieszona, 

by powrócić w nowej, lepszej formule). 

1Historia
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   oferujemy naukę języków żydowskich, również od podstaw,

Studia na kierunku Historia i kultura Żydów (judaistyka) oferują 

kształcenie o charakterze ogólnohumanistycznym, ze 

szczególnym naciskiem na poznawanie, badanie i opisywanie 

dziejów i kultury 

Żydów polskich. Studia przygotowują absolwentów do pracy 

zawodowej w instytucjach kultury, takich jak muzea, fundacje, 

organizacje społeczne czy samorządowe, w obszarze edukacji 

czy w administracji. Poprzez szczególne przywiązywanie 

uwagi do spraw tolerancji, wielokulturowości, poszanowania 

dla różnych postaw religijnych i światopoglądowych, studia 

doskonale przygotowują pracowników dla instytucji, w których 

wymagana jest praca w środowisku multietnicznym, 

wielojęzykowym i zróżnicowanym kulturowo. 

Studia łączą wiele dziedzin, umożliwiają rozwijanie 

zainteresowań:

   dajemy praktyczne umiejętności związane z archiwistyką, 
edytorstwem, muzealnictwem czy popularyzacją wiedzy, 

   plan zajęć umożliwia łączenie studiów na dwóch kierunkach 
(zajęcia obowiązkowe dwa razy w tygodniu),

   jesteśmy jednym z zaledwie trzech ośrodków naukowych 
w Polsce, które prowadzą takie studia.

2Historia
i kultura
Żydów

 studia I stopnia (licencjackie) 

Na kierunku historia i kultura Żydów prowadzimy: 

Są tam też progi punktowe i przeliczniki.

Zasady rekrutacji znajdziesz na stronie irk.uw.edu.pl

 studia II stopnia (magisterskie) 

Studiować można tylko dziennie.

Fot. M
arcin C

zechow
icz
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Pierwszy i drugi rok studiów licencjackich obejmują również bardzo intensywny objazd terenowy. 

W czasie tych zajęć, trwających od 3 do 5 dni, odwiedzamy znane i nieznane zabytki, nieraz 

podróżując w trudnym terenie. Uczymy, jak wiele o przeszłości mogą historykowi powiedzieć 

nawet niepozorne obiekty, elementy krajobrazu kulturowego, a nawet nazwy miejscowe. 

Na studiach II st. studiowanie ma charakter indywidualny: student sam decyduje o tym, 

czego i w jaki sposób będzie się uczył, w ramach bardzo ogólnie zakreślonego programu. 

Zwykłych wykładów, gdzie po prostu słuchamy prezentowanego materiału, jest niedużo. 

Ogromna większość zajęć opiera się na pracy w małych grupach ćwiczeniowych (ok. 10 osób). 

Tam regularnie, co tydzień, dyskutujemy materiał przygotowany samodzielnie przed zajęciami. 

Do zaliczenia zajęć nie wystarczy wiedza faktograficzna, ale trzeba wykazać się umiejętnościami 

argumentowania, prowadzenia sporów, energicznie zabierać głos i dowodzić swoich racji. 

Jednak nawet najbardziej nieśmiali studenci znajdą wsparcie, by się tych umiejętności nauczyć. 

Jest tak dlatego, ponieważ na pierwszym miejscu zawsze stawiamy kontakt z drugim 

człowiekiem i żywe oblicze historii. 

Z drugiej strony nasi studenci i nasze studentki zdobędą umiejętność pisania dłuższych tekstów 

z pełnym aparatem naukowym. Już na pierwszym roku przygotowują pracę roczną na 

ok. 15–20 stron, prezentującą wyniki ich autorskich badań nad wybranym tekstem źródłowym 

z zakresu historii starożytnej, w oparciu o solidny przegląd literatury przedmiotu (monografie 

naukowe i artykuły – zwykle od kilkunastu do kilkudziesięciu pozycji) z przypisami i bibliografią. 

Wszystkie egzaminy epokowe odbywają się w podobnej formule – to godzinne rozmowy 

z egzaminatorami lub egzaminatorkami, oparte na intensywnej interakcji. 

Studia na historii to prawdziwe wyzwanie dla ambitnych osób. Zajęcia są angażujące i wbrew 

pozorom wybitnie kontaktowe. Wyróżnia nas indywidualne podejście pracowników do studentów 

oraz możliwość wyboru zajęć zgodnie ze swoimi zainteresowaniami już od I roku studiów. 

czyli jak wyglądają zajęcia
Charakter studiów
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naukowe
Objazdy

Na studiach historycznych od 1947 r. organizujemy  objazdy historyczne.  

Obecnie są one obowiązkowym elementem programu dydaktycznego.

Jedną z najważniejszych zalet objazdów jest 

przekazywana podczas nich umiejętność 

wykorzystywania warsztatu pracy historyka 

w praktyce. Ale objazdy pełnią również funkcję 

integracyjną. Wzajemne bliższe poznawanie się 

studentów oraz kadry nie tylko inspiruje 

intelektualnie, ale i owocuje przyjaźniami na całe 

życie.

Objazdy pozwalają na realizację jednej z najbardziej 

cennych umiejętności w kształceniu 

humanistycznym: łączenia historii, archeologii czy 

historii sztuki. Studenci uczą się, jak patrzeć na 

zabytek jako złożony przekaz, związany z danym 

miejscem i szerszym kontekstem historycznym.

Objazdy łączą przyjemne z pożytecznym – studenci, 

pod opieką kadry naukowej – mają szansę zobaczyć 

mało znane, a często niezwykle interesujące zabytki, 

rozsiane na terenie całej Polski i Europy. 

Studenci pierwszego roku historii odbywają objazd trzydniowy, studenci II roku pięciodniowy, 

zakończony egzaminem. Objazdy odbywają się także na studiach judaistycznych (na II i III roku). 

Objazd naukowy jest równoprawnym przedmiotem programu studiów, co oznacza, że udział w nim jest 

obligatoryjny.
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zawodowe
Specjalizacje

 Specjalizacje  nie należą do obowiązkowego programu studiów. Są ofertą dodatkową, z której student może, 

ale nie musi skorzystać. 

Studenci studiów licencjackich mają do wyboru dwie specjalizacje: nauczycielską – przygotowującą do pracy 

w szkole podstawowej oraz archiwistyczną - przybliżającą zasady zarządzania dokumentacją, prowadzenia 

kancelarii i archiwum zakładowego.

Studenci studiów magisterskich do wyboru mają trzy specjalizacje zawodowe: nauczycielską – przygotowującą 

do nauczania w szkołach ponadpodstawowych; archiwistyczną – gwarantującą nabycie uprawnień do pracy we 

wszystkich rodzajach archiwów oraz popularyzatorską – przybliżającą zasady upowszechniania wiedzy 

historycznej (trwają przygotowania do nowej formuły specjalizacji popularyzatorskiej, co oznacza, że w roku 

akademickim 2022/2023 specjalizacja popularyzatorska zostanie zawieszona, by powrócić w nowej, lepszej formule). 

Gorąco jednak zachęcamy do realizacji specjalizacji zawodowych, bowiem wiedza i umiejętności zdobyte na 

zajęciach specjalizacyjnych znacząco zwiększają szanse naszych absolwentów na rynku pracy. 
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 SPECJALIZACJA ARCHIWISTYCZNA 

   zna podstawowe pojęcia z kancelarii i archiwum tradycyjnego i elektronicznego,

Po ukończeniu specjalizacji student m.in.:

   zna zasady organizacji systemów kancelaryjnych i archiwalnych tradycyjnych i cyfrowych,

   wie, jak prowadzić ewidencję archiwum zakładowego,

   umie sporządzać spisy zdawczo-odbiorcze,

   rozumie potrzebę dokumentowania działalności ludzkiej.

   potrafi dokonać analizy rzeczowego wykazu akt,

   zna różne rodzaje dokumentacji, systemy obiegu dokumentacji i informacji,

 na studiach I i II stopnia 

   zna podstawy prawne działania kancelarii i archiwum zakładowego,
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 SPECJALIZACJA NAUCZYCIELSKA 

 na studiach I i II stopnia 

Studia I stopnia ze specjalizacją nauczycielska dają 

możliwość pracy w zawodzie nauczyciela w szkole 

podstawowej. Aby uzyskać uprawnienia do 

nauczania historii w szkołach ponadpodstawowych 

należy zrealizować program specjalizacji 

nauczycielskiej na studiach II stopnia.

Na Wydziale Historii realizujemy dwie specjalizacje 

nauczycielskie: 

   przygotowanie do nauczania przedmiotu 

głównego historia oraz przedmiotu dodatkowego 

wiedza o społeczeństwie, a także przedmiotu 

historia i teraźniejszość.

Oprócz przygotowania dydaktycznego i zajęć 

psychologiczno-padagogicznych studenci zaliczają 

zajęcia np. z emisji głosu.

   przygotowanie do nauczania przedmiotu historia,
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 SPECJALIZACJA „POPULARYZACJA HISTORII” 

 wyłącznie na studiach II stopnia  

Trwają przygotowania do ulepszonej formuły specjalizacji 

popularyzatorskiej, co oznacza, że w roku akademickim 2022/2023 

specjalizacja popularyzatorska zostanie zawieszona, by powrócić 

w nowej, lepszej formule.

Program specjalizacji został przewidziany dla studentów myślących 

o karierze: dziennikarza, popularyzatora wiedzy, rzecznika 

prasowego, pracownika muzeum. Na zajęcia składają się warsztaty 

dziennikarskie, zajęcia z analizy tekstów, z pisarstwa 

popularyzatorskiego, warsztaty radiowe, zajęcia z nowych technik 

muzealnych. Studenci odbywają praktyki. W ramach specjalizacji 

można zaliczyć wszystkie zajęcia lub realizować wybrane. 

Specjalizacja uczy, jak nowocześnie prezentować historię. 
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Wydziału Historii
Biblioteka

Systematycznie uzupełniana kolekcja publikacji polskich i zagranicznych 

stanowi znakomitą podporę zarówno prowadzonych na WH UW badań, jak 

również dydaktyki uniwersyteckiej w zakresie nauk historycznych oraz 

powiązanych z nimi specjalizacji i umiejętności, takich jak archiwistyka 

i edytorstwo.

 Biblioteka Wydziału Historii UW   

jest największym w Polsce samodzielnym księgozbiorem o profilu 

historycznym, obfitującym w literaturę przedmiotu oraz wydawnictwa 

źródłowe z zakresu wszystkich epok: od starożytności po czasy nam 

współczesne. 

Zbiory BWH liczą ponad 241 tys. jednostek, w tym ok.180 tys. książek, 

ok. 49 tys. czasopism, ponad 1100 starych druków, ponad 3220 map, 

a spośród wydzielonych materiałów źródłowych i dydaktycznych: ok. 14 tys. 

fotografii i fotokopii, 650 mikrofilmów, blisko 200 odcisków pieczęci. 

Studenci Uniwersytetu Warszawskiego mają także dostęp do Biblioteki 

Uniwersyteckiej w Warszawie, która posiada jeden z największych 

księgozbiorów w Polsce i stwarza doskonałe warunki do nauki, zarówno 

w nowoczesnych wnętrzach, jak i na dachu, na którym rozpościera się piękny 

ogród.

Czytelnia biblioteki liczy 45 miejsc. Z księgozbioru znajdującego się w 

wolnym dostępie można korzystać samodzielnie, bez konieczności 

wypisywania rewersów. Zbiór ten liczy ponad 6 tys. woluminów.  Pozostałe 

materiały wymagają zamówienia. Lektorium otwarte jest od poniedziałku do 

piątku w godzinach 9.00 - 19.45 oraz w soboty zjazdowe 

w godzinach 10.00 - 16.00.
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   facebook.com/skmbhuw

   facebook.com/skdh.uw

 

   facebook.com/ishawarsaw

    facebook.com/sknhuw

   Studencki Klub Międzyepokowych Badań Historycznych

   Studenckie Koło Naukowe ISHA (International Students of History Association Warsaw) 

   Studenckie Koło Naukowe Historyków UW

   Studenckie Koło Dydaktyki Historii

naukowe na Wydziale Historii
Studenckie koła 

 Na Wydziale Historii działają cztery studenckie koła naukowe: 
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i akademiki
Wsparcie socjalne

Studenci Wydziału Historii mogą ubiegać się o różnego rodzaju stypendia: , przyznawane  stypendium rektora 

najlepszym studentom za wysoką średnią ocen, osiągnięcia artystyczne, sportowe i naukowe (uwaga! jeśli jesteś 

finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim albo laureatem olimpiady międzynarodowej, to 

możesz otrzymywać je już na I roku);   za wybitne osiągnięcia, przyznawane studentom,  stypendium ministra 

którzy mają ponadprzeciętne wyniki w nauce;  , przyznawane osobom w trudnej sytuacji  stypendium socjalne 

materialnej; , przyznawana tym, którzy z przyczyn losowych znajdą się w trudnej sytuacji materialnej. zapomoga 

Studenci mogą też brać udział w konkursach tematycznych, dot. historii i historii i kultury Żydów. Na Wydziale są 

również przyznawane nagrody i stypendia, przeznaczone tylko dla studentów naszych kierunków.

W ofercie mamy w ofercie ponad 2,5 tysiąca miejsc w sześciu akademikach, położonych w różnych dzielnicach 

Warszawy. W każdym akademiku można korzystać z internetu (Wi-Fi bądź przewodowego).

Miesięczny koszt pobytu w akademiku wynosi od 

400 do 810 zł od osoby, w zależności od rodzaju 

pokoju. Aby otrzymać miejsce w akademiku 

w ciągu 10 dni od otrzymania dostępu do konta 

USOSweb, musisz złożyć za jego pośrednictwem 

oświadczenie o dochodach w Twojej rodzinie za 

miniony rok i wniosek o przyznanie miejsca 

w akademiku.

Wniosek składasz do komisji stypendialnej 

Wydziału Historii przez USOS. Jeśli ze względu na 

stan zdrowia potrzebujesz miejsca 

przystosowanego do swoich potrzeb, składasz 

również wniosek w Biurze ds. Osób 

z Niepełnosprawnościami. 

O pierwszeństwie w przyznawaniu miejsca 

w akademiku decyduje przede wszystkim sytuacja 

materialna w Twojej rodzinie i to, jak daleko 

mieszkasz od Warszawy. 
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czyli jak to działa i gdzie szukać pomocy

Jak się zapisać?

Chcesz zostać studentem Wydziału Historii?

 Wejdź na stronę Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK): irk.uw.edu.pl 

 i załóż indywidualne konto.  

Musisz przejść proces rekrutacji na studia. 

 Ze strony irk.uw.edu.pl wybierz „studia I i II stopnia oraz jednolite studia 

 magisterskie a następnie kliknij w zakładkę „Oferta” i tam wybierz „Historię” lub 

 „Historię i kulturę Żydów”. 

   dyplom Matury Europejskiej,

   dyplom matury zagranicznej.

   dyplom Matury Międzynarodowej,

   zarejestrujesz się na wybrane kierunki studiów,

   świadectwo dojrzałości w trybie starej lub nowej matury,

   otrzymasz indywidualny numer konta bankowego, na który musisz przelać opłatę rekrutacyjną.

   wydrukujesz ankietę osobową i podanie o wydanie ELS,

 Dzięki niemu: 

   otrzymasz informacje o wynikach rekrutacji,

Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich to:

   wczytasz zdjęcie do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS),
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e-maile i telefony
Kontakt

Pytanie możesz zadać po zalogowaniu się na konto kandydata przez 

zakładkę „Pomoc” lub w opisie zasad rekrutacji “Zadaj pytanie w związku 

z tymi studiami”.

tel.: 22 55 24 041, 22 55 24 042

e-mail: rekrutacja@adm.uw.edu.pl

www.irk.uw.edu.pl 

 KOMISJA REKRUTACYJNA 

 WYDZIAŁU HISTORII 

 PEŁNA OFERTA STUDIÓW I REKRUTACJA 

Kontakt z komisją rekrutacyjną Wydziału Historii odbywa się przez system 

Internetowej Rekrutacji Kandydatów, poprzez który możesz zadać pytanie 

dot. rekrutacji na Wydział Historii. 
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Wydziału Historii
Lokalizacja

Brama

Główna

Wydział 

Historii 

Budynek Pomuzealny

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

 www.historia.uw.edu.pl 

Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego
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P r z e w o d n i k  

d l a   k a n d y d a t ó w   n a   s t u d i a
2 0 2 2 / 2 0 2 3

Z n a j d ź   n a s   w   s i e c i:  

Fotografie w informatorze są autorstwa Mirosława Kaźmierczaka (o ile nie zaznaczono inaczej)

www.historia.uw.edu.pl FB/WydzialHistoriiUniwersytetuWarszawskiego YT /WydziałHistoriiUW_FacultyofHistoryUW
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