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podyplomowych na Wydziale Historii
O studiach

Studia podyplomowe są przeznaczone dla 

osób posiadających co najmniej dyplom 

studiów pierwszego stopnia. 

To propozycja dla osób, które chcą się 

doskonalić zawodowo, poszerzać 

horyzonty, aktualizować wiedzę, ale 

również dla tych, którzy planują zmianę 

profilu zawodowego lub 

przekwalifikowanie. 

   Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją 

   Varsavianistyka.

rekrutacja.wh@uw.edu.pl

Kontakt w sprawach rekrutacji:

W ofercie Wydziału Historii są dwa kierunki 

studiów podyplomowych: 
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 zmiana zawodu 

 szybszy awans 

 szybkie dokształcenie się 

 uzupełnienie wiedzy 

 rozszerzanie kompetencji 

 edukacja dla pracujących 

STUDIA
PODYPLOMOWE
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studiów podylomowych
Nasza oferta

Studia Podyplomowe

Archiwistyka 
                     i Zarządzanie 

Dokumentacją1
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Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją
Studia podyplomowe

ź deklaracja o odpłatności za studia wydrukowana z IRK,– 

Dokumenty należy dostarczyć w dniach 23−27 września 2022 r. osobiście na 

adres: Wydział Historii UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 

Warszawa, pok. nr 5, III piętro.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Studia są zaoczne, trwają dwa semestry. Zjazdy odbywają się w soboty 

i niedziele co 2 tygodnie

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

7 czerwca –15 września 2022 r. (wyniki 22 września 2022 r.)

ź Podanie o przyjęcie na studia  wydrukowane z systemu – 

Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK (irk.uw.edu.pl) i podpisane,

ź kserokopia dyplomu (oryginał przedstawiony do wglądu).

Czesne

4500 zł za semestr (możliwość rozłożenia płatności na raty po 2250 zł (płatne 

do 31 października 2022 r. i do 15 marca 2023 r.

Szczegółowe informacje dot. studiów
http://historia.uw.edu.pl/studia/kandydaci/oferta-studiow/#studia-podyplomowe
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Absolwent tego kierunku studiów posiada wiedzę z zakresu teorii archiwalnej, w 

szczególności zna pojęcia archiwalne, zasady rządzące organizacją zasobu archiwalnego, 

zasady gromadzenia archiwaliów, organizację i zasady kształtowania zasobu archiwalnego 

oraz podstawy prawa archiwalnego. Uzyskuje on uprawnienia do wykonywania zawodu 

archiwisty i jest przygotowany do prowadzenia archiwów we wszystkich jednostkach 

państwowych i samorządowych oraz do pracy w e-administracji.

Studia adresowane są do pracowników archiwów państwowych i prywatnych, urzędników 

administracji centralnej i terenowej, kierowników placówek oświatowych i medycznych, 

osób odpowiedzialnych za obrót dokumentacji wszelkiego typu i jej archiwizację.

W programie studiów znajdują się podstawy teorii i metodyki archiwalnej, metodyki 

zarządzania dokumentacją i archiwum, prawa archiwalnego i metodyki opracowywania 

różnych typów archiwaliów. Program służy kształceniu umiejętności tworzenia klasycznych 

i elektronicznych pomocy archiwalnych, służących udostępnianiu i wykorzystaniu zasobu 

różnych typów archiwów.

Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją
Studia podyplomowe
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studiów podylomowych
Nasza oferta

2 Podyplomowe 
Studia

Varsavianistyczne 
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Varsavianistyka
Studia podyplomowe

Czesne

Szczegółowe informacje dot. studiów
http://historia.uw.edu.pl/studia/kandydaci/oferta-studiow/#studia-podyplomowe

4500 zł za semestr (możliwość rozłożenia płatności na raty po 2250 zł (płatne 

do 31 października 2022 r. i do 15 marca 2023 r.

ź kserokopia dyplomu (oryginał przedstawiony do wglądu).

Dokumenty należy dostarczyć w dniach 23−27 września 2022 r. osobiście na 

adres: Wydział Historii UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 

Warszawa, pok. nr 5, III piętro.

Wymagane dokumenty

ź Podanie o przyjęcie na studia  wydrukowane z systemu – 

Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK (irk.uw.edu.pl) i podpisane,

ź deklaracja o odpłatności za studia wydrukowana z IRK,– 

Terminy rekrutacji

7 czerwca –15 września 2022 r.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Studia są zaoczne, trwają dwa semestry. Zjazdy odbywają się w soboty 

i niedziele co 2 tygodnie
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Studia podyplomowe

Program studiów obejmuje zajęcia poświęcone historii oraz współczesności. Część spotkań 

ma formę zajęć terenowych i odbywa się w muzeach, bibliotekach i archiwach stolicy.

Absolwent zna przełomowe wydarzenia z dziejów miasta i jego relacji z regionem. Umie 

scharakteryzować proces rozwoju miasta (urbanistycznego i społecznego) od jego lokacji do 

powstania aglomeracji warszawskiej. Rozpoznaje style architektoniczne, posługuje się biegle 

historyczną mapą miasta. Zna literaturę varsavianistyczną i różne typy źródeł historycznych 

świadczących o życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym Warszawy 

różnych epok. Rozumie historyczne uwarunkowania współczesnego oblicza miasta. Umie 

krytycznie analizować wizje rozwoju Warszawy tworzone przez dzisiejszych architektów 

i  urbanistów. Ponadto absolwent uzyskuje kompetencje pozwalające samodzielnie  planować  

trasy  turystyczne  po  Warszawie.

Studia adresowane są do osób zainteresowanych Warszawą dawną i współczesną. 

Pozwalają poznać specyfikę rozwoju urbanistycznego Warszawy, uwarunkowania demo-

graficzne charakterystyczne dla dotkniętej dwoma wojnami aglomeracji. Studia dostarczają 

też wiedzy o architekturze i życiu kulturalnym Warszawy oraz relacjach z regionem 

mazowieckim. Do podjęcia studiów zachęcamy szczególnie nauczycieli, dziennikarzy, 

przewodników turystycznych, muzealników, bibliotekarzy, pracowników urzędów kulturalno-

oświatowych, urzędników administracji centralnej i samorządowej.

 

Varsavianistyka



1010

Jak się zapisać?

1 Wejdź na stronę Internetowej Rejestracji Kandydatów 

(irk.uw.edu.pl). 

2 Wybierz zakładkę „Studia podyplomowe 2022/2023”. 

3 Kliknij w zakładkę „Oferta”. 

4 Wybierz „Wydział Historii” i naciśnij przycisk „Filtruj”. 

5 Wyświetli Ci się nasza oferta studiów podyplomowych. 

Kliknij w interesujący Cię kierunek i poznaj zasady rekrutacji. 

6 Interesujące? Zapisz się!
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Brama
Główna

Wydział 
Historii 

Budynek 
Pomuzealny

Kontakt z Wydziałową Komisją Rekrutacyjną

Wydział Historii UW

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

www.historia.uw.edu.pl 

rekrutacja.wh@uw.edu.pl

i kontakt 
Lokalizacja
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S t u d i a   
p o d y p l o m o w e

2022/2023

Z n a j d ź   n a s:  

Fotografie: Mirosław Kaźmierczak – ss. 2, 3, 4, 7, 11. Michał Łukasik – ss. 1, 12 

www.historia.uw.edu.pl FB/WydzialHistorii

UniwersytetuWarszawskiego

YT – szukaj „Wydział Historii

Uniwersytetu Warszawskiego”


	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5
	Strona 6
	Strona 7
	Strona 8
	Strona 9
	Strona 10
	Strona 11
	Strona 12

