
Kierunek: HISTORIA  
Studia stacjonarne I-go i II-go stopnia  
Specjalność: archiwistyka 
 

 

Specjalność archiwistyczna w Instytucie Historii Akademii im. Jana Długosza               

w Częstochowie ma już ponad dziesięcioletnia tradycję, a kształcenie studentów archiwistyki 

pozwala im uzyskać kwalifikacje merytoryczno-praktyczne w zakresie Archiwistyki                

i zarządzania współczesną dokumentacją. W czasie, kiedy wartość dokumentu nabiera 

szczególnego znaczenia, a prowadzenie archiwów zwłaszcza zakładowych wymaga 

specjalistycznej wiedzy i uprawnień studia te są odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne    

i pomocą w uzupełnieniu kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu archiwisty.      

W programie zwrócono szczególną uwagę na informatykę, zarządzanie współczesną 

dokumentacją oraz e-administrację. 

Specjalność przygotowuje do pracy w archiwach zakładowych, czyli w zakresie 

przedpola archiwalnego i kształtowania zasobu archiwalnego, oraz prowadzenia własnych 

składnic akt i modnego dzisiaj przechowalnictwa materiałów niearchiwalnych 

zlikwidowanych jednostek organizacyjnych. Na drugim stopniu studiów studenci 

przygotowują się do pracy w archiwach historycznych i ukazuje się im wówczas ich szerokie 

spektrum od archiwów państwowych, poprzez wyodrębnione (Prezydenta, Premiera, Sejmu, 

Senatu, MSZ, MON itp.), z powierzonym zasobem (np. Archiwum Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, Archiwum PAN i PAU itp.), jak i archiwów kościelnych, stowarzyszeń, 

partii politycznych itp.  

W programie studiów, oprócz wykładów, ćwiczeń i konwersatoriów znajdują się 

również zajęcia terenowe, które prowadzone są w formie warsztatów w archiwach 

krakowskich (Archiwum Narodowym Oddział Akt Podworskich na Wawelu, Archiwum 

Kapitulnym na Wawelu, Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Klinice Papieru 

przy Bibliotece Jagiellońskiej), a także w archiwach centralnych w Warszawie (Archiwum 

Głównym Akt Dawnych, Centralnym Laboratorium Konserwacji Archiwalnej, Archiwum 

Akt Nowych oraz Narodowym Archiwum Cyfrowym).  

Oczywiście studenci regularnie są zapoznawani z archiwami miasta Częstochowy, które 

stanowią niezwykłe bogactwo Narodowego Zasobu Archiwalnego i są równocześnie 

przykładem wielowiekowej historii oraz wielokulturowości tego miasta.  

Cennym uzupełnieniem wiadomości merytorycznych i warsztatowych są również 

praktyki zawodowe ciągłe, które w wymiarze 120 godzin mają obowiązek odbyć studenci na 



każdym stopniu studiów. Praktyki w archiwach zakładowych na pierwszym stopniu                

i w archiwach historycznych na drugim stopniu studiów sprawdzają nabytą wiedzę                  

i umiejętności.  

Warto podkreślić, iż kadra naukowa posiada potwierdzone kwalifikacje z zakresu 

specjalności archiwistycznej oraz kontakty międzynarodowe potwierdzone stażami naukowo-

archiwalnymi oraz aktywnym uczestnictwem w pracach Stowarzyszenia Archiwistów 

Polskich i Międzynarodowej Rady Archiwalnej m.in. w zjazdach i konferencjach w Polsce 

oraz w kongresach archiwistów świata (Kuala Lumpur, Brisbane i Seul). 

 

SYLWETKA ABSOLWENTA 

Absolwenci są cenionymi pracownikami archiwów różnego typu na terenie całego kraju. 

Absolwentów „częstochowskiej archiwistyki” można spotkać w kadrze zarządzającej 

archiwów Ministerstwa Obrony Narodowej, pracują w Instytucie Pamięci Narodowej, 

archiwach państwowych, wyższych uczelni oraz licznych archiwach zakładowych.  

Absolwenci archiwistyki podnoszą swoje kwalifikacje podejmując studia doktoranckie, 

które kilku z nich zakończyło sukcesem i uzyskaniem stopnia naukowego. Uczestniczą także 

aktywnie w życiu naukowym archiwistyki polskiej oraz odbywają staże naukowe                   

w instytucjach kultury polskiej za granicą.  


