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ANTROPOLOGIA HISTORYCZNA to bardzo popularna wśród 

zachodnioeuropejskich naukowców i nowoczesna metoda badania przeszłości. Jako 

specjalność zawodowa wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniom rynku pracy, będąc w naszym 

środowisku naukowym nadal ewenementem. Absolwenci tej specjalności będą posiadać 

interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności, mogąc z jednej strony bazować na analitycznej 

wiedzy historycznej, z drugiej natomiast mieć zaplecze w postaci antropologicznych metod 

badania przeszłości. W zakres tej specjalności będą wchodzić takie zagadnienia, jak: historia 

mentalności, prywatności, życia codziennego, religijności, mikrohistoria, historia mówiona, 

historia antropologii historycznej, wiedza z zakresu podstaw socjologii, etnografii, 

kulturoznawstwa i literaturoznawstwa. Specyfiką badań antropologicznych jest próba 

spojrzenia na przeszłość nie z perspektywy dzisiejszego naukowca, ale oczami ludzi żyjących 

w określonej epoce i badanie ich świata emocji, mikro- i makrokosmosu, wzorców i różnic 

kulturowych, intymności, tematów tabu, stosunku do obcych, stereotypów przypisywanych 

kobietom i mężczyznom przez społeczeństwo, materialnych form życia, mniejszości 

religijnych, sacrum i profanum.  

Program tej specjalności będzie łączył solidny warsztat naukowy z praktycznym 

przygotowaniem zawodowym. Studenci będą w ramach zajęć przygotowywać samodzielnie 

lub w grupie projekty w formie prezentacji multimedialnych, wystaw, filmów 

dokumentalnych, reportaży i wywiadów z ludźmi wywodzącymi się z różnych środowisk i 

prezentującymi odmienne przekonania. W tym dokumentowaniu istniejącej rzeczywistości z 

jednoczesnym odwołaniem się do wiedzy historycznej będzie promowane nowatorskie 

spojrzenie na kulturę i społeczeństwo.  

Ta oferta kierowana jest dla absolwentów liceów, którzy mają wypracowane własne 

poglądy i opinie na zjawiska kulturowe i mają odwagę je wypowiadać w sposób 

nieskrępowany. Promowane będzie samodzielne myślenie, umożliwiające realizowanie 

oryginalnych projektów badawczych i pogłębianie wiedzy w obrębie wybranej przez siebie 

tematyki. Do tych, którzy zainteresowani są poznawaniem innych kultur w perspektywie 

historycznej, ich obyczajowości, sposobu myślenia i postrzegania świata. Program 



specjalności, przygotowany zgodnie z tendencjami europejskimi, będzie kładł nacisk na 

zajęcia w formie konwersacji prowadzonych między studentami a wykładowcą.  

 

SYLWETKA ABSOLWENTA 

Absolwenci tej specjalności zawodowej, będą przygotowani do podjęcia pracy w 

instytucjach kultury, jednostkach samorządowych czy mediach jako pożądani specjaliści do 

badania zjawisk społeczno-kulturowych. Dzięki przygotowaniu teoretycznemu z kilku 

równocześnie dziedzin wiedzy i nabyciu praktycznych umiejętności oraz kompetencji 

społecznych będą bardziej atrakcyjni dla przyszłych pracodawców.  

Po ukończeniu studiów 1 stopnia na poziomie licencjatu oraz 2 stopnia na poziomie 

magistra, mają szansę podjąć studia doktoranckie 3-ego stopnia, gdyż Instytut Historii, jako 

jeden z trzech kierunków na Akademii im. Jana Długosza posiada uprawnienia do 

doktoryzowania i może nadawać tytuł doktora nauk humanistycznych. 

 


