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Instytut historii
Instytut Historii jako jednostka organizacyjna Wydziału Humanistycznego
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie istnieje od utworzenia Uniwersytetu w 1999 r. (do 31 grudnia 2019 r, jako Instytut Historii i Stosunków
Międzynarodowych).
Kształcenie na kierunku historia rozpoczęto w Wyższej Szkole Nauczycielskiej w 1969 r., później kontynuowano w Wyższej Szkole Pedagogicznej (od
1974 r.) i na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (od 1999 r.). Początkowo studenci historii kształcili się na jednolitych studiach magisterskich, od
2005 r. na studiach I stopnia (licencjackich) i II stopnia (magisterskich), a od
2006 r. na studiach III stopnia (doktoranckich). Rada Dyscypliny Naukowej Historia posiada uprawnienia do nadawania w zakresie historii stopnia naukowego
doktora nauk humanistycznych od 1999 r., a od 2006 r. stopnia doktora habilitowanego. Kierunek był prowadzony przez Zakład Historii powołany w 1969 r.
Pierwszym jego kierownikiem i dziekanem Wydziału Humanistycznego Wyższej
Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie był doc. dr Stanisław Szostakowski.

W 1988 r. Zakład Historii został przekształcony w Instytut Historii,
a w 2001 r. już w ramach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, po utworzeniu kierunku stosunki międzynarodowe, nazwę tę rozszerzono do brzmienia
Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych. Od 1 stycznia 2020 r. w
związku z regulacjami wynikającymi z przekształcenia struktury Wydziału Humanistycznego przywrócono nazwę Instytut Historii.
1 stycznia 2010 r. weszła w życie nowa organizacja struktury Instytutu.
W kwietniu 2010 r. zatwierdzono specjalność nauczycielską w zakresie historii
oraz specjalność nauczycielską w zakresie historii i wiedzy o społeczeństwie.
W dniach 24–25 września 2010 r. Instytut był organizatorem spotkania dziekanów wydziałów historycznych i dyrektorów instytutów historii. W 2011 r. uruchomiono kształcenie na kierunku stosunki międzynarodowe na poziomie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia (magisterskie).
W kwietniu 2012 r. został zatwierdzony przez Senat UWM kierunek informacja
naukowa i bibliotekoznawstwo (nabór w 2013 r.) oraz specjalność turystyka
historyczna, w 2014 r. – kierunek wojskoznawstwo i specjalność wschodoznawstwo (nabór od 2015 r.). 1 września 2011 r. kierunek historia uzyskał kolejną pozytywną ocenę jakości kształcenia Państwowej Komisji Akredytacyjnej
na lata 2011–2017 (uchwała Prezydium nr 769/2011), a 3 kwietnia 2014 r.
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej na mocy uchwały nr 148/2014 wydało pozytywną ocenę instytucjonalną na Wydziale Humanistycznym UWM.
W listopadzie 2013 r. Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych obchodził jubileusz 25-lecia swego istnienia.
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Kierunki studiów

Historia

Studia I stopnia

Historia to jedna z najstarszych dyscyplin naukowych oraz filar humanistycznego wykształcenia i myślenia.
Jako kierunek studiów, historia jest obecna w Olsztynie od momentu powstania Wyższej Szkoły Nauczycielskiej, kolebki dzisiejszego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Kierunek ten daje wszechstronne wykształcenie humanistyczne oraz dobre przygotowanie do pracy w wielu instytucjach zajmujących się
edukacją historyczną lub gromadzeniem wiedzy o przeszłości. Nasi absolwenci
pracują w szkolnictwie i administracji. Pełnią ważne funkcje państwowe i samorządowe. Tworzą tożsamość regionu, wzbogacają dorobek Polski i są ambasadorami
Warmii i Mazur w świecie.
FORMA STUDIÓW:
Studia stacjonarne
CZAS TRWANIA STUDIÓW:
3 lata > 6 semestrów wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów (m.in. historia
starożytna, średniowieczna, nowożytna, XIX wieku, XX wieku, vademecum studiów historycznych, nauki pomocnicze historii i wiele innych ciekawych przedmiotów).

ZASADY REKRUTACJI:
W systemie „nowej matury”: na
podstawie konkursu (rankingu) sumy %
punktów uzyskanych z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym,
w części pisemnej egzaminu maturalnego (3 do wyboru) z przedmiotów:
geografia, historia, język polski, język
obcy nowożytny, matematyka, wiedza o
społeczeństwie. Konkurs (ranking)
średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na egzaminie dojrzałości występujących na świadectwie dojrzałości: historia lub wiedza o społeczeństwie, geografia lub matematyka, język polski lub
język obcy nowożytny. W systemie „starej matury” na podstawie konkursu (rankingu) średniej ocen uzyskanych na
świadectwie dojrzałości z 3 przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym. W przypadku występowania na
świadectwie kilku ocen z jednego przedmiotu, do obliczenia średniej ogólnej
przyjmuje się średnią arytmetyczną
wszystkich ocen z tego przedmiotu
(końcowej klasyfikacji w szkole średniej
oraz uzyskane na egzaminie dojrzałości). W przypadku niewystępowania na
świadectwie dojrzałości lub ukończenia
szkoły średniej oceny z przedmiotu objętego postępowaniem kwalifikacyjnym,
do obliczenia średniej ocen uwzględnia
się 0 (zero) punktów z przedmiotu.

CEL KSZTAŁCENIA:
Absolwent jest przygotowany
do pracy w placówkach muzealnych,
oświatowych, kulturalnych, w obsłudze ruchu turystycznego w skali krajowej oraz w państwach UE i Europy
Wschodniej, w organizacjach administracji samorządowej, państwowej i organizacjach pozarządowych. Może
zdobywać dodatkowe kwalifikacje
praktyczne w toku pracy w instytucjach kultury, wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu. Absolwent może podjąć pracę w jednostkach, w których
wymagana jest sprawność w kontaktach interpersonalnych, umiejętność
analitycznego i kreatywnego myślenia
w rozwiązywaniu problemów zawodowych, łatwość dostosowywania się do
nowych sytuacji i ról zawodowych,
umiejętność argumentacji, przekonywania oraz negocjowania. Absolwent
ma możliwość kontynuowania nauki
na studiach drugiego stopnia oraz na
studiach podyplomowych.

OBSZARY ZATRUDNIENIA:
Absolwent studiów I stopnia jest przygotowany do pracy w placówkach
muzealnych, oświatowych, kulturalnych oraz szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej II stopnia (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Oferta podjęcia pracy przez
absolwenta poszerza się w istotnym zakresie dzięki uczestnictwu w zajęciach
specjalizacyjnych w trakcie trwania studiów. Może zdobywać węższe kwalifikacje praktyczne w toku pracy w instytucjach kultury, wydawnictwach, redakcjach
czasopism, środkach masowego przekazu.

TREŚCI KSZTAŁCENIA:
Dobór przedmiotów oraz liczba godzin opiera się na standardach ministerialnych. W ramach wykładów i ćwiczeń studenci otrzymują rozległą i zróżnicowaną wiedzę na temat historii Polski i świata, poznają warsztat i narzędzia pracy
historyka oraz nabywają umiejętności przydatne w przyszłym życiu zawodowym.
Na program studiów składają się przedmioty podstawowe (Vademecum
studiów historycznych, Nauki pomocnicze historii), przedmioty kierunkowe (Historia starożytna, Prahistoria ziem polskich, Historia średniowieczna powszechna, Historia średniowieczna Polski, Historia nowożytna powszechna, Historia nowożytna
Polski, Historia nowoczesna powszechna, Historia nowoczesna Polski, Historia
powszechna XX w., Historia Polski XX w.), przedmioty specjalnościowe (Psychologia, Pedagogika, Dydaktyka, Emisja głosu), przedmioty specjalizacyjne (proseminaria, seminaria, wykłady ogólnouczelniane, wykłady monograficzne). Studentów I stopnia dotyczą także przedmioty z grupy: wymagania ogólne (Historia filozofii, Język obcy nowożytny, Technologia informacyjna, Wychowanie fizyczne).
Studenci zobligowani są do zrealizowania praktyki zawodowej w wymiarze
4 tygodni (w łącznej liczbie 160 godzin), za co uzyskują 6 punktów ECTS. Student
może przystąpić do odbywania praktyki nie wcześniej niż po ukończeniu I roku
studiów.
Przykładowe miejsca odbywania praktyki: administracja państwowa i samorządowa; instytucje i organizacje o zasięgu krajowym i międzynarodowym; instytucje edukacyjne, muzealne i kulturalne; wydawnictwa i środki masowego przekazu; instytucje finansowe; instytucje oparte na wolontariacie, zajmujące się problemami społecznymi.
Zgodnie z planem studiów oraz zgodnie z wymogami w sprawie standardów
kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela student,
przygotowujący się do wykonywania zawodu nauczyciela, zobowiązany do odbycia praktyki w wymiarze 160 godzin/6 ECTS.
Studia będą kończyć się złożeniem pracy dyplomowej (licencjackiej), pisanej w ramach seminariów naukowych pod kierunkiem profesorów oraz doktorów
habilitowanych posiadających dorobek naukowy i dydaktyczny w zakresie
historii.

Studia II stopnia

FORMA STUDIÓW:
Studia stacjonarne
CZAS TRWANIA STUDIÓW:
2 lata - 4 semestry. Liczba punktów ECTS - 120.

ZASADY REKRUTACJI:
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia - magisterskie jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego
stopnia na tym samym lub innym kierunku studiów. Na specjalność nauczycielską w zakresie historii i wiedzy o społeczeństwie przyjmowani są absolwenci
historii studiów I stopnia po specjalności
nauczycielskiej. Na specjalność archiwistyka i zarządzanie dokumentacją współczesną — osoby posiadające dyplom
ukończenia dowolnego kierunku studiów
I stopnia.

CEL KSZTAŁCENIA:
Absolwent przygotowany jest do podejmowania różnorodnych zawodów i ról
społecznych wymagających ogólnych kwalifikacji i umiejętności dynamicznego dostosowywania się do odmiennych zadań zawodowych. Absolwent legitymuje się gruntowną
wiedzą pozwalającą na rozumienie i interpretację faktów, zjawisk oraz procesów historycznych, a także rozszerzone umiejętności, sprawności i wiedzę w zakresie przygotowania merytorycznego i warsztatowego
do badań historycznych. Zasób uzyskanych
umiejętności i wiedzy pozwala pełnić absolwentowi rolę animatora badań historycznych oraz popularyzacji tradycji i dziedzictwa kulturowego w środowiskach lokalnych.
Absolwent legitymuje się kompetencjami językowymi na poziomie B2+ Europejskiego
Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
Jest przygotowany do pracy w placówkach
muzealnych, archiwalnych, oświatowych,
kulturalnych oraz szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze
standardami kształcenia przygotowującego
do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent może podjąć pracę w jednostkach,
w których wymagana jest sprawność w kontaktach interpersonalnych, umiejętność
analitycznego i kreatywnego myślenia. Studenci specjalności archiwistycznej zdobywają kompetencje niezbędne do pracy w archiwach historycznych, redakcjach wydawniczych, a także środkach masowego przekazu.
Absolwenci posiadają uprawnienia
do kontynuowania kształcenia na studiach
trzeciego stopnia oraz kontynuowania
kształcenia na studiach podyplomowych.

TREŚCI KSZTAŁCENIA:
Dobór przedmiotów oraz liczba godzin opiera się na standardach ministerialnych. W ramach wykładów i ćwiczeń studenci otrzymują rozległą i zróżnicowaną wiedzę na temat historii Polski i świata, poznają warsztat i narzędzia pracy
historyka oraz nabywają umiejętności przydatne w przyszłym życiu zawodowym.
Na program studiów składają się przedmioty podstawowe (Vademecum
studiów historycznych, Nauki pomocnicze historii), przedmioty kierunkowe (Historia starożytna, Prahistoria ziem polskich, Historia średniowieczna powszechna, Historia średniowieczna Polski, Historia nowożytna powszechna, Historia nowożytna Polski, Historia nowoczesna powszechna, Historia nowoczesna
Polski, Historia powszechna XX w., Historia Polski XX w.), przedmioty specjalnościowe (Psychologia, Pedagogika, Dydaktyka, Emisja głosu), przedmioty specjalizacyjne (proseminaria, seminaria, wykłady ogólnouczelniane, wykłady monograficzne). Studentów I stopnia dotyczą także przedmioty z grupy: wymagania ogólne
(Historia filozofii, Język obcy nowożytny, Technologia informacyjna, Wychowanie
fizyczne).
Studenci zobligowani są do zrealizowania praktyki zawodowej w wymiarze
4 tygodni (w łącznej liczbie 160 godzin), za co uzyskują 6 punktów ECTS. Student
może przystąpić do odbywania praktyki nie wcześniej niż po ukończeniu I roku
studiów.
Przykładowe miejsca odbywania praktyki: administracja państwowa i samorządowa; instytucje i organizacje o zasięgu krajowym i międzynarodowym; instytucje edukacyjne, muzealne i kulturalne; wydawnictwa i środki masowego
przekazu; instytucje finansowe; instytucje oparte na wolontariacie, zajmujące się
problemami społecznymi.
Zgodnie z planem studiów oraz zgodnie z wymogami w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela student, przygotowujący się do wykonywania zawodu nauczyciela, zobowiązany do
odbycia praktyki w wymiarze 160 godzin/6 ECTS.
Studia będą kończyć się złożeniem pracy dyplomowej (licencjackiej), pisanej w ramach seminariów naukowych pod kierunkiem profesorów oraz doktorów
habilitowanych posiadających dorobek naukowy i dydaktyczny w zakresie historii.

Wojskoznawstwo

Studia I stopnia

Obszar Warmii i Mazur to jeden z największych skansenów militarnych
w Polsce. Liczne muzea, zamki (Malbork, Olsztyn, Działdowo, Nidzica), a także
fortyfikacje z różnych okresów historycznych czynią ten region idealnym do prowadzenia studiów terenowych i uprawiania turystyki militarnej. Zainteresowanie
dziejami wojska widoczne jest w zaangażowaniu młodzieży w liczne przedsięwzięcia inscenizacyjne i rekonstrukcyjne, m.in. związane z bitwą pod Grunwaldem czy okresem wojen napoleońskich oraz I i II wojny światowej. Instytucje samorządowe, muzea i ośrodki kultury zwracają coraz większą uwagę na historię
militarną swojego regionu, traktując ją jako doskonały walor promocyjny. Również Wojsko Polskie i Straż Graniczna na obszarze dzisiejszej Polski północnej
należą do największych pracodawców.
FORMA STUDIÓW:
Studia stacjonarne
CZAS TRWANIA STUDIÓW:
3 lata > 6 semestrów zajęć dziedzin i obszarów nauk humanistycznych
takich jak: filozofia, historia, kulturoznawstwo, nauka o zarządzaniu oraz z dziedzin nauk społecznych takich jak: nauka o bezpieczeństwie, nauka o obronności,
nauka o polityce, prawo.

ZASADY REKRUTACJI:
W systemie „nowej matury”: na
podstawie konkursu (rankingu) sumy %
punktów uzyskanych z przedmiotów
objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, w części pisemnej egzaminu maturalnego (3 do wyboru) z przedmiotów: geografia, historia, język polski, język obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie. Konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych
z przedmiotów na egzaminie dojrzałości występujących na świadectwie dojrzałości: historia lub wiedza o społeczeństwie, geografia lub matematyka,
język polski lub język obcy nowożytny.
W systemie „starej matury” na podstawie konkursu (rankingu) średniej ocen
uzyskanych na świadectwie dojrzałości
z 3 przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym. W przypadku występowania na świadectwie kilku ocen
z jednego przedmiotu, do obliczenia
średniej ogólnej przyjmuje się średnią
arytmetyczną wszystkich ocen z tego
przedmiotu (końcowej klasyfikacji
w szkole średniej oraz uzyskane na egzaminie dojrzałości). W przypadku niewystępowania na świadectwie dojrzałości lub ukończenia szkoły średniej
oceny z przedmiotu objętego postępowaniem kwalifikacyjnym, do obliczenia
średniej ocen uwzględnia się 0 (zero)
punktów z przedmiotu.

CEL KSZTAŁCENIA:
Celem kształcenia jest realizacja misji i wizji w zakresie kształtowania
postaw obywatelskich i proobronych
obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.
Przekazanie studentom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych,
które znacznie ułatwią wykonywanie
obowiązków służbowych będących
podstawą, a nawet gwarancją sukcesu
w przyszłej pracy zawodowej m.in.
w służbach mundurowych.
Studia przygotują do partycypacji w życiu publicznym poprzez rozwijanie takich umiejętności, jak: praca zespołowa, formułowanie merytorycznych argumentów, uwrażliwianie na
konieczność przestrzegania norm
etycznych w życiu społecznym i politycznym. Wykształcą indywidualne
oraz społeczne aspiracje i oczekiwania
studentów z zakresu wojskowości
i obronności państwa z jednoczesnym
uwzględnieniem potrzeb rynku pracy
w kraju, a szczególnie na Warmii i Mazurach.

OBSZARY ZATRUDNIENIA:
Studenci z uzyskanym tytułem licencjata wojskoznawstwa, ze względu na
swoje walory intelektualnie i zawodowe, będą przydatni we wszystkich instytucjach zajmujących się szeroko rozumianą obronnością państwa. Będą przygotowani do pracy w instytucjach wojskowych, służbach ochrony granic, administracji
państwowej i samorządowej, przedsiębiorstwach zajmujących się turystyką, placówkach kultury i samorządowych jednostkach edukacyjnych, jak również w lokalnych i regionalnych organizacjach pozarządowych i stowarzyszeniach (trzeci
sektor). Znajomość europejskiego systemu obrony umożliwia także pracę w instytucjach międzynarodowych i zagranicznych.

TREŚCI KSZTAŁCENIA:
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego zostały określone efekty kształcenia dla kierunku wojskoznawstwo, obejmujące odniesienie do efektów kształcenia w obszarze nauk humanistycznych
i społecznych.
Przedmioty realizowane w ramach kierunku obejmują obszar nauk humanistycznych, który realizowany jest w 60% i nauk społecznych, realizowanych
w 40%. Przedmioty są zorganizowane w następujących modułach:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

moduł kształcenia ogólnego
moduł kształcenia podstawowego
moduł kierunkowy
moduł specjalizacyjny
moduł praktyczny
moduł fakultatywny
moduł dyplomowy

Treści programowe mają charakter interdyscyplinarny, niektóre przedmioty
realizują jednocześnie zarówno treści (efekty) humanistyczne, jak i społeczne.
Stąd też decyzja o realizowaniu kierunku na Wydziale Humanistycznym.

Interdyscyplinarne Studia Strategiczne

Studia II stopnia

FORMA STUDIÓW:
Studia stacjonarne
CZAS TRWANIA STUDIÓW:
2 lata > 4 semestry > wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, zajęcia warsztatowe ˃ ogółem 3.000 godz. ˃ 120 ECTS

ZASADY REKRUTACJI:
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia —
magisterskie jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na dowolnym kierunku studiów.

CEL KSZTAŁCENIA:
Celem kształcenia na kierunku Interdyscyplinarne Studia Strategiczne jest rozwijanie indywidualnych oraz społecznych aspiracji i oczekiwań studentów z jednoczesnym
uwzględnieniem potrzeb rynku pracy na poziomie krajowym oraz województwa warmińsko-mazurskiego. Celem kształcenia jest
kształtowanie wysokich kompetencji o charakterze: administracyjnym; menedżerskim;
dydaktyczno-wychowawczym (np. w zakresie właściwego przekazu wiedzy na temat instytucji i struktur, a także norm i reguł organizacyjnych kształtujących współczesne stosunki międzynarodowe w kontekście stosowania siły w stosunkach międzynarodowych,
rozbudzania zainteresowań poznawczych ludzi w tym obszarze, zaspokajania właściwie
ukierunkowanych potrzeb edukacyjnych);
społecznym; socjotechnicznym (zdolność
przewodzenia, organizowania ludzi, budowania zwartych zespołów, integrowania wokół
ważnych celów społecznych, umiejętność
współpracy w środowisku zawodowym oraz
lokalnym); kreatywnym (absolwentów interdyscyplinarnych studiów strategicznych będzie cechowała innowacyjność, mobilność,
elastyczność, zdolności adaptacyjne, umiejętności samokształcenia (samorozwoju);
prakseologicznym (skuteczność podejmowanych działań, zwłaszcza w obszarze planowania, organizowania, realizacji, kontroli
i oceny pracy zawodowej oraz podejmowanych inicjatyw społecznych); komunikacyjnym i negocjacyjnym (efektywność zachowań werbalnych i pozawerbalnych w sytuacjach kryzysowych, wykorzystywanie taktyk,
technik oraz strategii negocjacyjnych w kontaktach zewnętrznych); techniczno-informacyjnym (umiejętność korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych i środków
multimedialnych).

OBSZARY ZATRUDNIENIA:
Absolwenci Interdyscyplinarnych Studiów Strategicznych, ze względu
na obszar wiedzy stanowiącej treść programu studiów dla kierunku, będą przygotowani do pracy w instytucjach międzynarodowych, administracji państwowej
i samorządowej, instytucjach wojskowych, służbach ochrony granic, policji, instytucjach oświatowych oraz w szeroko rozumianym sektorze gospodarczym.
Absolwenci zyskają również możliwość kontynuowania nauki na studiach
trzeciego stopnia oraz na studiach podyplomowych.

TREŚCI KSZTAŁCENIA:
Nowa oferta edukacyjna, jaką stanowią Interdyscyplinarne Studia Strategiczne odpowiada na obserwowane współcześnie szybkie i głębokie zmiany zachodzące w sferze politycznej, gospodarczej, społecznej czy kulturowej oraz
zmieniające się wraz z tymi czynnikami potrzeby na rynku pracy. Stawianie czoła
aktualnym wyzwaniom w zakresie postrzegania bezpieczeństwa i obronności
państwa, wymaga umiejętności strategicznego myślenia, umożliwiającego kompleksowe, wielopłaszczyznowe spojrzenie na otaczającą rzeczywistość, pozwalającego przewidzieć wystarczająco wcześnie pojawiające się wyzwania oraz zagrożenia, a także możliwości korzystnej współpracy z innymi krajami, regionami
lub organizacjami międzynarodowymi.
Zrozumienie problemów współczesnego świata wymaga korzystania
z dorobku wielu dyscyplin naukowych. W skomplikowanej aktualnie sytuacji geopolitycznej potrzebne są studia, które kształtują umiejętności myślenia strategicznego, wielopłaszczyznowego, pozwalającego na rozpoznawanie zachodzących
zjawisk i określanie ich rzeczywistego źródła. Interdyscyplinarne Studia Strategiczne, z zespołem naukowym interdyscyplinarnym, reprezentującym różne obszary wiedzy, zainteresowań i umiejętności, stanowią nową formę kształcenia
oraz świetną ofertę dla studentów.
Wyzwaniom, które stawia przed ludźmi współczesny świat, mogą stawić
czoła jedynie zespoły składające się ze specjalistów, reprezentujących różne obszary wiedzy, zainteresowań i umiejętności. Z kolei te niejednorodne zespoły fachowców potrzebują liderów zdolnych do kierowania nimi.
Pojawiające się zupełnie nowe wyzwania wymagają od absolwentów nowych form kształcenia, których pierwszorzędnym przykładem są Interdyscyplinarne Studia Strategiczne.

Internet, biblioteki, pomoce naukowe
Internet: W budynku Centrum Nauk Humanistycznych (gdzie odbywają się
zajęcia) studenci mogą korzystać z bezprzewodowej sieci internetowej w ramach
programu EDUROAM, ponadto do dyspozycji jest laboratorium komputerowe.
Biblioteki: Biblioteka Uniwersytecka, Biblioteki Wydziału Nauk Społecznych oraz Wydziału Teologii i Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum”,
specjalistyczna
biblioteka
regionalna
o
profilu
humanistycznym
w Instytucie Północnym im. Wojciecha Kętrzyńskiego, księgozbiór WarmińskoMazurskiej Biblioteki Pedagogicznej, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej oraz biblioteki multimedialnej „Planeta 11”.
Archiwa: Archiwum Państwowe w Olsztynie, Archiwum Archidiecezji Warmińskiej, Archiwum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Archiwum Muzeum
Warmii i Mazur.

Pod poniższym linkiem znajdują się
szczegółowe informacje dla kandydatów
Rekrutacja
na studia
oraz możliwość rejestracji:

https://rekrutacja.uwm.edu.pl/

Galeria

