Kierunek studiów: HISTORIA
specjalność: archiwistyka
STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
SYLWETKA ABSOLWENTA
Absolwent specjalności archiwistyka posiądzie wiedzę na temat podstawowych
zagadnień pracy archiwisty-historyka oraz archiwisty-urzędnika, niezależnie od typu/rodzaju
archiwum, w zakresie gromadzenia, przechowywania, ewidencjonowania, opracowywania
oraz udostępniania materiałów archiwalnych. Uzyska również podstawowe umiejętności w
zakresie zarządzania dokumentacją, w rozumieniu prawidłowej i systematycznej kontroli
przyjmowania, obiegu, przechowywania i posługiwania się dokumentacją, jaka powstaje w
wyniku działalności różnych typów instytucji na każdym etapie procesu aktotwórczego;
tworzenia akt spraw (znakowania, grupowania spraw w układzie rzeczowym); stosowania
systemu tradycyjnego i elektronicznego zarządzania dokumentacją niezależnie od rodzaju,
formy i postaci dokumentacji).
Będzie również przygotowany w jednakowym stopniu do samodzielnego
rozwiązywania problemów naukowych związanych z dziedziną archiwalną jak i wyposażony
w takie – niezbędne do pracy na stanowiskach związanych z archiwizacją dokumentacji –
umiejętności praktyczne, jakich oczekują przyszli pracodawcy.
Absolwenci będą przygotowani do podjęcia pracy w archiwach podległych Naczelnej
Dyrekcji Archiwów Państwowych, jak również w Instytucie Pamięci Narodowej-Komisji
Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu (przede wszystkim w Biurze Udostępniania
i Archiwizacji Dokumentów) oraz archiwach zakładowych podmiotów tworzących
państwową sieć archiwalną, w państwowych jednostkach organizacyjnych, jednostkach
samorządu terytorialnego i innych jednostkach samorządowych, również w podmiotach
prywatnych (zajmujących się na przykład przechowalnictwem i archiwizacją dokumentacji
niearchiwalnej).

Kierunek studiów: HISTORIA
specjalność: e-samorząd
STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
SYLWETKA ABSOLWENTA
Absolwent specjalności e-samorząd posiądzie wiedzę umożliwiającą podjęcie
zatrudnienia w jednostkach samorządu terytorialnego wszystkich szczebli (urzędy miast i
gmin, starostwa powiatowe, związki międzygminne itp.) oraz innych samorządowych
jednostkach organizacyjnych (m.in. muzea, biblioteki, miejskie i gminne ośrodki pomocy
społecznej, powiatowe centra pomocy, domy kultury, itp.). Zdobyta wiedza pozwoli w
szczególności na pracę na różnych stanowiskach administracyjnych związanych z obsługą
pracy kancelaryjnej, archiwizacją dokumentacji, pozyskiwaniem środków unijnych, a także w
komórkach zajmujących się zagadnieniami obrony cywilnej i zarządzaniem kryzysowym.
Praktyka zawodowa realizowana w podmiotach samorządowych pozwoli na ugruntowanie
zdobytej w toku zajęć dydaktycznych wiedzy.
Specjalność daje wiedzę, kompetencje i umiejętności potrzebne do objęcia stanowisk
pracy w podmiotach o różnej strukturze organizacyjnej i hierarchii, sprawowania stanowisk
referentów i inspektorów, kancelistów i archiwistów w jednostkach samorządu terytorialnego.
Specjalność da ponadto znajomość podstawowych zagadnień prawa administracyjnego oraz
systemów kancelaryjnych oraz do zabezpieczania, gromadzenia i archiwizacji dokumentacji
w postaci tradycyjnej i elektronicznej, a także znajomość podstawowych zagadnień
związanych z budżetem zadaniowym, zarządzaniem ryzykiem i kontrolą zarządczą.
Absolwent specjalności posiądzie także umiejętności praktycznej obsługi programów w
ramach interfejsu e-urzędu oraz kreowania polityki wizerunkowej danego urzędu.

Kierunek studiów: HISTORIA
specjalność: historia wojskowości
STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
SYLWETKA ABSOLWENTA
Absolwent specjalności historia wojskowości będzie posiadał wiedzę z zakresu historii
wojskowej (dziejów wojen, wojska i sztuki wojennej) oraz umiejętność twórczego jej
zastosowania w przyszłej pracy zawodowej, w szczególności na różnych stanowiskach w
administracji, instytucjach i strukturach działających na rzecz obronności państwa oraz w
redakcjach specjalistycznych periodyków i czasopism. Uzyskanie kwalifikacji
pedagogicznych pozwoli mu również na wykonywanie zawodu nauczyciela przysposobienia
obronnego.
Absolwent będzie także przygotowany do samodzielnej analizy i interpretacji zjawisk i
procesów dotyczących przyczyn, przebiegu i charakteru minionych wojen, rozwoju form
organizacyjno-technicznych wojska. Z kolei wiedza na temat wojskowej myśl teoretycznej w
różnych okresach historycznych będzie użyteczna w rozumieniu i racjonalnej ocenie zjawisk
politycznych i militarnych współczesnego świata oraz posłuży do krzewienia tradycji
wojskowych i postaw patriotyczno-obronnych społeczeństwa polskiego.
Specjalność w zakresie historii wojskowości umożliwi absolwentom dalsze kształcenie
na skróconych studiach (kursach) wojskowych w szkołach i akademiach Wojska Polskiego i
NATO.

Kierunek studiów: HISTORIA
specjalność: nauczycielska
STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
SYLWETKA ABSOLWENTA
Absolwent kierunku historia specjalności nauczycielskiej posiądzie wiedzę w zakresie
nauk historycznych, niezbędną do wykonywania przyszłego zawodu nauczyciela. Kurs
przedmiotów w zakresie nauk pedagogicznych da wiedzę niezbędną nauczycielowi w pracy z
dziećmi i młodzieżą oraz umiejętności wykorzystania jej w praktyce, co powoli przygotować
absolwenta do kompleksowej realizacji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych
zadań współczesnej szkoły, przede wszystkim nauczania historii w 6-letniej szkole
podstawowej i w 3-letnim gimnazjum.
Wiedza i umiejętności w zakresie przedmiotów nauczania specjalności podniesie
atrakcyjność absolwenta historii na edukacyjnym rynku pracy. Przyczyni się do tego również
nabyta w trakcie nauki umiejętności posługiwania się podstawowymi urządzeniami i
technikami multimedialnymi. Ze względu na szybko zmieniające się rozwiązania
technologiczne oraz potrzebę dostosowania do zmian na rynku pracy absolwenci będą
również przygotowani do uzupełniania swej wiedzy w ramach samokształcenia.
Absolwent po zakończeniu edukacji będzie posiadał także ukształtowaną postawę
moralną, pogłębione horyzonty intelektualne oraz kompetencje w zakresie wprowadzania
uczniów w szeroko pojętą kulturę oraz normy społecznego i patriotycznego współistnienia.

Kierunek studiów: HISTORIA
specjalność: humanistyka cyfrowa
STUDIA PIERWSZEGO
SYLWETKA ABSOLWENTA
Absolwenci specjalności humanistyka cyfrowa będą posiadać wiedzę teoretyczną oraz
praktyczne kompetencje z zakresu szerokiej humanistyki. Realizowane przedmioty
realizowane dadzą im wiedzę o przemianach zachodzących w humanistyce na przestrzeni
dziejów oraz o zmianach związanych z postępującym procesem cyfryzacji życia. Szczególny
nacisk położono na wiedzę i umiejętności z zakresu humanistyki cyfrowej (digital
humanities). Pozwoli to absolwentom na odnalezienie się w nowej prężnie rozwijającej się
gałęzi wiedzy i gospodarki (eksploracja danych, wyszukiwanie informacji, wizualizacja
pojęć, analizy statystyczne i ich interpretacje). Jednocześnie absolwent nabędzie wiedzę
praktyczną przydatną na różnych stanowiskach pracy z zakresu popularyzacji wiedzy i
animacji kultury.
Charakter specjalności pozwoli również przygotować absolwenta do podjęcia dalszych
studiów (magisterskich) na kierunkach humanistycznych lub społecznych. Praktyka
zawodowa pozwoli studentowi na zweryfikowanie i uzupełnienie wiedzy zdobytej podczas
zajęć o niezbędne doświadczenie praktyczne. Ze względu na szybko zmieniające się
rozwiązania technologiczne oraz potrzebę dostosowania do zmian na rynku pracy absolwenci
będą również przygotowani do uzupełniania swej wiedzy w ramach samokształcenia.
Studia na specjalności humanistyka cyfrowa przygotują jej absolwentów do pracy w
szeroko rozumianych instytucjach kultury, przedsiębiorstwach i firmach na samodzielnych
stanowiskach biurowych (sekretariat, kancelaria). Absolwenci specjalności będą również
przygotowani do podjęcia pracy w administracji różnego typu (administracja rządowa i
samorządowa) oraz szczebla na stanowiskach związanych z obsługą instytucji kultury.

Kierunek studiów: HISTORIA
specjalność: obsługa medialna misji pokojowych
STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
SYLWETKA ABSOLWENTA
Absolwenci specjalności obsługa medialna misji pokojowych będą posiadać wiedzę
teoretyczną oraz praktyczne kompetencje z zakresu uwarunkowań prawnych, kulturowych i
militarno-politycznych związanych z prowadzeniem misji pokojowych na świecie.
Przedmioty realizowane w jej ramach dadzą im wiedzę o przemianach społecznych,
politycznych i gospodarczych zachodzących w regionach konfliktogennych świata. Podczas
zajęć absolwenci zdobędą także wiedzę na temat ustroju, obyczajów i religii afrykańskich i
azjatyckich krajów islamskiego kręgu kulturowego. Zapoznają się z zasadami
funkcjonowania kontyngentu wojskowego oraz wymaganiami, jakie nakłada na cywilnego
dziennikarza wojsko w strefie działań zbrojnych. W ramach specjalności absolwent nabędzie
wiedzę z zakresu języka angielskiego z zakresu mediów oraz militarystyki.
W trakcie zajęć absolwent zdobędzie również praktyczną wiedzę tworzeniu krótkich
tekstów prasowych. Ze względu na szybko zmieniające się rozwiązania technologiczne oraz
potrzebę dostosowania do zmian na rynku pracy absolwenci będą również przygotowani do
uzupełniania swej wiedzy w ramach samokształcenia.
Program poszczególnych przedmiotów (faktyczna rezygnacja z metod podających na
rzecz metod problemowych i praktycznych) pozwoli na rozwijanie kluczowych na
współczesnym rynku pracy tzw. miękkich kompetencji.
Studia na specjalności obsługa medialna misji pokojowych przygotują jej absolwentów
do pracy w podmiotach związanych z wojskiem, lokalnymi mediami, organizacjami
pozarządowymi i humanitarnymi.

Kierunek studiów: HISTORIA
specjalność: wojskowość i bezpieczeństwo państwa
STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
SYLWETKA ABSOLWENTA
Absolwent specjalności wojskowość i bezpieczeństwo państwa będzie posiadał wiedzę z
zakresu historii wojskowej (dziejów wojen, wojska i sztuki wojennej) oraz umiejętność
twórczego jej zastosowania w przyszłej pracy zawodowej, w szczególności na różnych
stanowiskach w administracji, instytucjach i strukturach działających na rzecz obronności
państwa oraz w redakcjach specjalistycznych periodyków i czasopism. Dzięki dodatkowym
treściom kształcenia z zakresu bezpieczeństwa państwa zdobędzie wiedzę i umiejętności
przydatne w pracy w administracji publicznej, państwowej i samorządowej oraz służbach
mundurowych funkcjonujących w systemie bezpieczeństwa państwa.
Przedmioty realizowane w ramach specjalności rozszerzą wiedzę absolwenta o ewolucji
sytemu bezpieczeństwa państwa polskiego od jego początków do współczesności. Szczególny
nacisk położony zostanie na grupę przedmiotów związanych z wiedzą o obecnych
zagrożeniach oraz zasadach i strukturach powołanych do przeciwdziałania im. Swoją wiedzę
teoretyczną student pogłębi w trakcie praktyk zawodowych w wybranych placówkach
administracji państwowej, samorządowej lub służb mundurowych działających w systemie
bezpieczeństwa państwa.
Absolwent będzie znał język obcy oraz będzie umiał posługiwać się językiem
specjalistycznym z zakresu historii oraz bezpieczeństwa państwowego. Będzie potrafił
samodzielnie gromadzić oraz przetwarzać informacje posługując się technologią
informacyjną oraz wykorzystywać je w pracy zawodowej. Będzie umiał pracować w małym
zespole oraz kierować jego działaniem. Kwalifikacje jakie będzie posiadał absolwent pozwolą
mu na sprostanie wymogom konkurencyjności na współczesnym rynku pracy.

Kierunek studiów: HISTORIA
specjalność: historia z wiedzą o społeczeństwie (N)
STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA
SYLWETKA ABSOLWENTA
Absolwent specjalności historia z wiedzą o społeczeństwie posiądzie wiedzę w zakresie
nauk historycznych, niezbędną do wykonywania przyszłego zawodu nauczyciela, jak również
wiedzę ogólnohumanistyczną. Kurs przedmiotów w zakresie nauk pedagogicznych da wiedzę
konieczną dla nauczyciela w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz umiejętności wykorzystania jej
w praktyce, co powoli przygotować absolwenta do kompleksowej realizacji edukacyjnych,
wychowawczych i opiekuńczych zadań współczesnej szkoły na szczeblu podstawowym,
gimnazjalnym oraz ponadgimnazjalnym.
Wiedza i umiejętności w zakresie drugiego przedmiotu nauczania (WOS) w takich
przedmiotach jak np.: nauka o państwie i prawie, vademecum Unii Europejskiej podniesie
atrakcyjność absolwenta historii na edukacyjnym rynku pracy. Przyczyni się do tego również
nabyta w trakcie nauki umiejętności posługiwania się podstawowymi urządzeniami i
technikami multimedialnymi.
Absolwent po zakończeniu edukacji będzie posiadał także ukształtowaną postawę
moralną, pogłębione horyzonty intelektualne oraz kompetencje w zakresie wprowadzania
uczniów w szeroko pojętą kulturę oraz normy społecznego i patriotycznego współistnienia.

Kierunek studiów: HISTORIA
specjalność: regionalistyka stosowana
STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
SYLWETKA ABSOLWENTA
Absolwenci specjalności regionalistyka stosowana będą posiadać wiedzę teoretyczną
oraz praktyczne kompetencje z zakresu regionalistyki ze szczególnym uwzględnieniem
regionu piotrkowskiego. Realizowane Przedmioty dadzą im wiedzę o przemianach
społecznych, politycznych i gospodarczych zachodzących w regionie piotrkowskim
przestrzeni dziejów oraz o współczesnych społecznych i gospodarczych uwarunkowaniach
rozwoju regionu. Absolwenci zdobędą także wiedzę na temat ustroju, kompetencjach oraz
strukturze wewnętrznej administracji zespolonej i niezespolonej, a także administracji
samorządowej na szczeblu gminy i powiatu na terenie regionu oraz podstawy prawa
administracyjnego. W ramach specjalności absolwent nabędzie wiedzę praktyczną przydatną
na różnych stanowiskach pracy z zakresu coraz bardziej docenianej ochrony dziedzictwa
materialnego i niematerialnego regionu oraz metod promocji regionu.
Program poszczególnych przedmiotów (faktyczna rezygnacja z metod podających na
rzecz metod problemowych i praktycznych) pozwoli na rozwijanie kluczowych na
współczesnym rynku pracy tzw. miękkich kompetencji.
Studia na specjalności regionalistyka stosowana przygotują jej absolwentów do pracy w
administracji różnego typu (administracja rządowa i samorządowa) i szczebla ze szczególnym
uwzględnieniem stanowisk związanych z obiegiem dokumentacji, ochroną dziedzictwa
kulturowego oraz promocją. Absolwenci również będą mogli szukać w firmach regionalnych
i ponadregionalnych, w których ważną rolę odgrywa znajomość uwarunkowań lokalnych.

Kierunek studiów: HISTORIA
specjalność: zarządzanie informacją i dokumentacją
STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
SYLWETKA ABSOLWENTA
Absolwent specjalności zarządzanie informacją i dokumentacją uzyska wiedzę
potrzebną do podjęcia zatrudnienia w jednostkach państwowych i samorządowych
zajmujących się gromadzeniem dokumentacji i przetwarzaniem informacji (urzędy miast i
gmin, biblioteki publiczne i muzea regionalne, placówki oświatowe) oraz w innych
podmiotach (w tym w sferze przemysłowej i gospodarczej) prowadzącej ośrodki informacji
naukowej, ekonomicznej i technicznej. Zdobyta wiedza pozwala w szczególności na pracę na
różnych stanowiskach, w tym administracyjnych, związanych z obsługą pracy kancelaryjnej,
archiwizacją dokumentacji, a także szeroko rozumianym przetwarzaniem dokumentacji w
zakresie promocji, edukacji i komunikacji społecznej. Praktyka zawodowa realizowana w
podmiotach równego szczebla i proweniencji pozwoli na ugruntowanie zdobytej w toku zajęć
dydaktycznych wiedzy.
Specjalność daje wiedzę, kompetencje i umiejętności potrzebne do objęcia stanowisk
pracy w podmiotach o różnej strukturze organizacyjnej i hierarchii, w tym do obejmowania
stanowisk referentów i inspektorów, kancelistów i archiwistów w jednostkach
samorządowych, specjalistów od ochrony danych i informacji i edukatorów. Ukończenie
specjalności da również znajomość podstawowych zagadnień zarządzania dokumentacją i
informacją, a także zabezpieczania, gromadzenia i archiwizacji dokumentacji w postaci
tradycyjnej i elektronicznej. Absolwent zarządzanie informacją i dokumentacją będzie umiał
również przetwarzać informacje w zakresie kreowania polityki wizerunkowej oraz posiądzie
znajomość podstawowych zagadnień związanych z zabezpieczaniem i ochroną dziedzictwa
dokumentacyjnego oraz praktycznej obsługi programów w ramach systemu zarządzania.

