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Zapraszamy na bezpłatne studia w naszym Instytucie Historii.
Tutaj możesz zdobyć wykształcenie od licencjata do doktora nauk humanistycznych. Potrzebujących wspieramy stypendiami, naukowymi, socjalnymi i innymi.
Od 1977 roku dyplomy magistra historii otrzymało u nas niemal 3000 osób. Nasi absolwenci są podstawą nauczania historii w regionie
Pomorza Środkowego.
Studia historyczne poszerzają horyzonty i dostarczają wartości uniwersalnych, niekoniecznie związanych z zawodem historyka. Nasi absolwenci pracują – piastując często kierownicze stanowiska – w szkolnictwie, mediach, administracji, muzeach, archiwach, policji i wojsku.
Wykonują różnorakie zawody, wiele dróg kariery jest otwartych.
Studenci ścieżki „archiwistyka i historia Pomorza” (studia pierwszego i drugiego stopnia) nabywają wiedzę i kompetencje w zakresie zarządzania dokumentacją archiwalną i bieżącą, gromadzoną w archiwach państwowych, samorządowych i registraturach urzędów, ﬁrm i innych
instytucji. Mogą również podjąć zatrudnienie w instytucjach, których merytoryczna działalność związana jest z historią Pomorza Zachodniego i Środkowego.
Studenci ścieżki nauczycielskiej otrzymują kompetencje do nauczania historii w szkołach podstawowych (po ukończeniu studiów pierwszego stopnia) i ponadpodstawowych (po ukończeniu studiów drugiego stopnia).
Studenci ścieżki „public history” (studia pierwszego i drugiego stopnia) nabywają wiedzę i kompetencje w zakresie samodzielnego i zbiorowego zarządzania procesem organizacji wszelkich przedsięwzięć popularyzujących historię z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
Ścieżka dodatkowo uwzględnia potrzeby osób dotkniętych wykluczeniem społecznym. Studenci ścieżki „dyplomacja i polityka zagraniczna”
(studia drugiego stopnia) otrzymują wiedzę i kompetencje z zakresu historii dyplomacji i stosunków międzynarodowych.
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HISTORIA
(studia I stopnia, stacjonarne,
PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI
w tym grupy popołudniowe)

HISTORIA
(studia II stopnia, stacjonarne,
PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI
w tym grupy popołudniowe)

PO DRUGIM SEMESTRZE STUDENCI WYBIERAJĄ
JEDNĄ ZE ŚCIEŻEK KSZTAŁCENIA:

WYBORU ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ KANDYDACI DOKONUJĄ
NA ETAPIE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO.

- archiwistyka i historia Pomorza
- historia nauczycielska
- public history (studia w języku polskim)

ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA:

Przewidujemy możliwość tworzenia grup dla kandydatów
na starszych studentów, „40 plus”.

- archiwistyka i historia Pomorza - dla absolwentów studiów historycznych
- dyplomacja i polityka zagraniczna - dla absolwentów wszystkich kierunków
studiów
- historia nauczycielska - dla absolwentów studiów historycznych pierwszego
stopnia posiadających uprawnienia do nauczania przedmiotu historia w szkole
podstawowej
- public history - dla absolwentów wszystkich kierunków studiów
Przewidujemy możliwość tworzenia grup dla kandydatów
na starszych studentów, „40 plus”.
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O Instytucie
Instytut Historii od niemal półwiecza kształci na studiach o proﬁlu akademickim. Studenci mają
możliwość uzyskania pełnego wykształcenia (licencjat, magisterium, doktorat). Instytut posiada
uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie HISTORIA.
Instytut Historii jest miejscem, gdzie można zdobyć wykształcenie pod okiem najlepszych w swojej
dziedzinie specjalistów. Pracownicy Instytutu – w większości profesorowie – są cenionymi i uznanymi naukowcami. Otrzymują prestiżowe granty, stypendia oraz nagrody naukowe (m. in. z Harvard
University, Nagroda im. H. Wereszyckiego i W. Felczaka, doktoraty honoris causa) przyznane przez
polskie, amerykańskie, kanadyjskie i ukraińskie instytucje naukowe. Publikują w najlepszych światowych wydawnictwach (np. Harvard University Press).
Kierunek HISTORIA prowadzony w naszym Instytucie znajduje się w ścisłej czołówce (w roku 2019
zajęliśmy I miejsce!) Rankingu Perspektyw w kategorii „Ekonomiczne Losy Absolwentów (ELA)”.
Oznacza to, że absolwenci HISTORII w Akademii Pomorskiej w Słupsku w porównaniu z absolwentami wszystkich innych uczelni, radzą sobie najlepiej na rynku pracy. Wysoko klasyﬁkujemy się
także m. in. pod względem umiędzynarodowienia wśród studentów oraz dostępności kadry wysokokwaliﬁkowanej dla studentów.
Przy naszym Instytucie działa Koło Naukowe Historyków, które jest najaktywniejsze spośród kół
naukowych Akademii Pomorskiej w Słupsku. Nasi studenci i doktoranci odnoszą wiele sukcesów
naukowych oraz popularyzatorskich (m. in. Nagroda Naukowa Stowarzyszenia Archiwistów
Polskich, ﬁnał Konkursu Stowarzyszenia Czerwonej Róży, Konkursu StRuNa).
Instytut Historii jest inicjatorem wielu imprez naukowych i popularyzatorskich. Słupski Festiwal
Historyczny, Noc Kolekcjonerów czy comiesięczne Historyczne Czwartki są wydarzeniami, które
na stałe wpisały się w kalendarz imprez miasta i województwa pomorskiego
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Zostań studentem
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Instytutu Historii

w 5 krokach
Wpisz wyniki egzaminu maturalnego
(w przypadku kandydatów na studia I stopnia)

Zaloguj się na stronie rekrutacyjnej
https://ehms.apsl.edu.pl/e-rekrutacja
i wypełnij formularz rekrutacyjny

Wpisz oceny z obrony
pracy dyplomowej
(w przypadku kandydatów na studia II stopnia)

Dokonaj opłaty
rekrutacyjnej

Złóż komplet dokumentów
w Punkcie Rekrutacyjnym:
wydrukowane i podpisane własnoręcznie
podanie
dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość kandydata – do wglądu
kopię świadectwa dojrzałości lub dokumentu
równorzędnego - oryginał lub odpis do wglądu
(w przypadku kandydatów na studia I stopnia)

Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie złożonych
wymaganych dokumentów.

kopię dyplomu ukończenia studiów I stopnia –
oryginał lub odpis do wglądu (w przypadku
kandydatów na studia II stopnia)
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Informacje

Punkt rekrutacyjny

ul. Arciszewskiego 22 A

Akademia Pomorska w Słupsku

76-200 Słupsk

ul. Bohaterów Westerplatte 64

tel.: + 48 59 840 53 27

76-200 Słupsk, pok. 202 - I piętro

e-mail: ih@apsl.edu.pl
tel. (fax) +48 59 84 05 950
kom. +48 607 927 430

Odwiedź naszą
stronę www

e-mail: rekrutacja@apsl.edu.pl
Adres do korespondencji:
Akademia Pomorska w Słupsku

Sprawdź nas
na Facebook
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