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Promujemy dobre praktyki:
• dowiedz się, jak pracujemy na co dzień w ramach 
ćwiczeń, wykładów, konwersatoriów, warsztatów, 
objazdów naukowych, badań terenowych, 
kół naukowych, jak popularyzujemy naukę 
i jak współpracujemy z otoczeniem społeczno-
gospodarczym, jak podróżujemy po wiedzę 
do polskich i europejskich uniwersytetów.

• dowiedz się, jak humanistyka wspiera rozwój zawo-
dowy, jak przebiegają praktyki i staże na naszym 
Wydziale, jak nasi absolwenci radzą sobie na 
rynku pracy, poznaj wybranych absolwentów i ich 
niezwykłe historie pracy w sferze szeroko pojętej 
kultury historycznej.

• dowiedz się, jak możesz pogłębić swoje kompe-
tencje, jakie dodatkowe umiejętności zdobyć 
w ramach warsztatów i projektów, jak zaistnieć 
na rynku pracy, w życiu społecznym i kulturze, 
jak rozwijać swoje pasje.

Rok 2016 
Warsztaty doskonalące w zakresie historii 
mówionej, mediacji społecznych, zarządzania 
jakością kształcenia w dydaktyce szkoły wyższej.

Rok 2017 – 2018 
Projekt badawczy Coaching w kształceniu przy-
szłych nauczycieli historii. Ujęcie historyczno-
-problemowe (XX-XXI wiek) – mgr Małgorzata 
Klimorowska
Integralną częścią przygotowywanego projektu 
są badania jakościowe nt. miejsca i roli stra-
tegii coachingowej w procesie przygotowaw-
czym studentów specjalności nauczycielskiej 
na kierunku historia do zawodu nauczyciela.

Rok 2016-2018 
„Humaniści – Profesjonaliści”: program rozwoju 
kompetencji studentów III roku  studiów licen-
cjackich na Wydziale Historycznym, odpowia-
dających potrzebom rynku pracy, gospodarki 
i społeczeństwa. 

Oferta składa się z dwóch bloków: 
1. Rozwijanie kompetencji interpersonalnych 

i przedsiębiorczych, w tym spotkania z praco-
dawcami i wyjazdy studyjne.

2. Rozwój kompetencji zawodowych: związa-
nych głównie z GIS – czyli systemami geoin-
formatycznymi, uzupełnione o zajęcia muze-
alne.

Rok 2017 
Warsztaty doskonalące w zakresie zastoso-
wania metod badań jakościowych w dydaktyce 
historii (metoda obserwacji, storytelling)

Storytelling. Uczestnicy poznają historię Ewy, lekarki pogotowia  

Storytelling. Improwizacje na temat polskich migrantów w Indiach (1942-1948)Storytelling. Pod powiekami materializuje się słowo „Las”Storytelling. Uczestnicy poznają historię życia Pani Marty, greckiej uchodźczyni do Polski 
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