
 MILITARIOZNAWSTWO to specjalność zawodowa, której program nauczania 
przede wszystkim wychodzi naprzeciw potrzebom Polskich Sił Zbrojnych, Narodowych Sił 
Rezerwy, formacji Policji Państwowej, Straży Miejskich, Straży Gminnych, komórek 
zarządzania kryzysowego przy organach administracji samorządowej, instytucji muzealnych, 
instytucji kultury oraz grup rekonstrukcyjnych. Wszystkie one potrzebują bowiem dzisiaj 
wykształconych oraz teoretycznie i praktycznie przygotowanych kadr. Absolwent kierunku 
„Historia” o specjalności zawodowej „Militarioznawstwo”, legitymujący się dyplomem 
licencjata, a następnie magistra, automatycznie znajdzie się więc w orbicie ich zainteresowań. 
Zdobyta na studiach specyficzna wiedza z zakresu militarioznawstwa nie tylko umożliwi 
pogłębienie zainteresowań, ale ułatwi także wykonywanie obowiązków służbowych będąc 
także gwarancją rozwoju kariery zawodowej. 

Program studiów obejmować będzie przedmioty z zakresu bardzo szeroko rozumianej 
problematyki militarnej, sztuki wojennej, doktryny bezpieczeństwa oraz ochrony porządku 
publicznego w aspekcie krajowym, europejskim i światowym, w odniesieniu do zarówno 
przeszłości, jak i teraźniejszości. Gwarancją osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia 
będą m.in. miesięczne praktyki w różnego rodzaju instytucjach oraz służbach. 

Zapraszamy do studiowania „Militarioznawstwa” w Instytucie Historii Akademii im. 
Jana Długosza w Częstochowie, gdyż dysponuje on silnym zespołem historyków 
wojskowości polskiej i powszechnej, specjalizujących się we wszystkich epokach dziejowych 
oraz we wszystkich formach sztuki militarnej: działaniach regularnych i nieregularnych, 
służbach specjalnych oraz w dyplomacji i w bezpieczeństwie wewnętrznym. Współpraca z 
lokalnymi instytucjami i licznymi grupami rekonstrukcyjnymi gwarantuje prowadzenie 
specjalistycznych zajęć dydaktycznych i praktycznych. 

Absolwent „Militarioznawstwa” będzie przygotowany do podjęcia pracy, służby lub 
aktywnej działalności w strukturach Wojska Polskiego, Policji, Straży Granicznej, Straży 
Miejskiej, Straży Gminnej, Straży Ochrony Kolei, Staży Pożarnej, w strukturach administracji 
państwowej i samorządowej odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne, 
w branży ochroniarskiej, w muzeach, bibliotekach, archiwach, miejskich i gminnych 
ośrodkach kultury, w mediach, instytucjach badawczych oraz w grupach rekonstrukcyjnych. 
Otrzyma bowiem szeroką wiedzę za zakresu nauk humanistycznych – głównie historii 
wojskowości, bezpieczeństwa i dyplomacji, z dziedziny nauk wojskowych, administracji i 
zarządzania. Będzie znał historie wojen, wszelkie aspekty rozwoju sztuki wojennej i 
wojskowości, wywiadu i kontrwywiadu, dyplomacji i doktryn bezpieczeństwa od 
starożytności do czasów współczesnych, i to zarówno w aspekcie polskim, jak i 
powszechnym. Posiądzie wiedzę z zakresu fachowej terminologii i podstawowych terminów z 
zakresu m.in. bronioznawstwa, kastelologii, heraldyki, konserwacji zabytków, a także z 
zakresu prawa i bezpieczeństwa narodowego oraz międzynarodowego. W trakcie studiów 
uzyska ponadto umiejętność posługiwania się technologiami informacyjnymi oraz językiem 
angielskim na poziomie B2, potwierdzonym zdaniem państwowego egzaminu ze stosownym 
certyfikatem. Po zakończeniu studiów magisterskich będzie mógł natomiast kontynuować 
studia 3 stopnia, przygotowując pracę doktorską pod opieką samodzielnych pracowników 
naukowych specjalizujących się w każdej z epok historycznych – od starożytności po 
współczesność. 

 
 


