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WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCHWydział kształci na unikatowych kierunkach w skali Polski, a nawet 

Europy. Oferujemy studia I stopnia, II stopnia, III stopnia (doktoranckie) 
i studia podyplomowe. Studenci mają do wyboru różnorodne specjal-
ności, co pozwala na poszerzenie naukowych horyzontów i zdobycie 
potrzebnych kompetencji zawodowych. Umożliwiamy również naukę 
języków obcych: norweskiego, angielskiego, niemieckiego, francuskiego, 
rosyjskiego i in. Słuchacze swoje pasje i zainteresowania mogą rosyjskiego i in. Słuchacze swoje pasje i zainteresowania mogą 
rozwijać w wielu studenckich kołach naukowych.

WNH gwarantuje i dba o wysoki poziom umiędzynarodowienia 
oferty dydaktycznej i badań naukowych. Obok wizyt studyjnych 
zagranicznych profesorów oferuje wyjazdy na stypendia w ramach 
programu ERASMUS+ oraz innych form międzynarodowej współpracy. 
Możliwe jest także studiowanie w innych ośrodkach w Polsce przez 
uczestnictwo w programie mobilności studentów MOST.uczestnictwo w programie mobilności studentów MOST.

Wydział mieści się w Collegium Humaniscum, jednym z najnowo-
cześniejszych budynków naukowo-dydaktycznych w Polsce. Jego 
budowa przyniosła istotne korzyści społeczne i umożliwiła podnie-
sienie jakości kształcenia. Dziś WNH dysponuje nowoczesną infra-
strukturą, która pozwala na zwiększenie i uatrakcyjnienie oferty 
dydaktycznej, a także na dostosowanie struktury studiów do stan-
dardów europejskich, co sprawia, że absolwenci po ukończeniu dardów europejskich, co sprawia, że absolwenci po ukończeniu 
studiów humanistycznych będą lepiej niż dotychczas przystosowani 
do potrzeb i wymagań rynku pracy. Bardzo dobre warunki lokalowe 
pozwalają na zwiększenie liczby i jakości prowadzonych badań 
naukowych oraz organizację dużych sympozjów i konferencji, 
w tym o znaczeniu międzynarodowym. 
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Wydział Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu jest ważną jednostką prężnie rozwijającego się toruńskiego 
Uniwersytetu. Wydział posiada najwyższą kategorię A+, co oznacza
że jest wyróżniającą się jednostką w zakresie osiągnięć naukowych.
Jesteśmy jedynym wydziałem historycznym w kraju z tak wysoką oceną.

Szczycimy się bogatymi tradycjami naukowymi i dydaktycznymi,
licznymi kontaktami i współpracą międzynarodową oraz rozpoznawal-licznymi kontaktami i współpracą międzynarodową oraz rozpoznawal-
nością w Europie i na świecie. Jako jedyni w kraju możemy pochwalić się 
zagraniczną misją historyczną, prowadzoną przy Uniwersytecie Juliusza 
Maksymiliana w Würzburgu (Niemcy).

Kadra naukowa WNH łączy pasję z pracą i chętnie dzieli się swymi 
wynikami badań, umiejętnościami i wiedzą, w trakcie zajęć, otwartych
wykładów, warsztatów, spotkań autorskich czy też w ramach wspólnych 
projektów i indywidualnych konsultacji.projektów i indywidualnych konsultacji.
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ARCHEOLOGIA

Archeologia to badanie „ukrytego w archiwum Ziemi” dziedzictwa kulturo-
wego, a tym samym walorów estetycznych i kulturowych tego, jak żył i co 
osiągnął w dawnych czasach człowiek. Archeolog przyczynia się do kształ-
towania społecznych i instytucjonalnych podstaw chroniących dziedzictwo 
kulturowe. Fundamentem jego działalności są wiedza i umiejętności, poz-
walające korzystać z najnowszych osiągnięć archeologii, szeroko pojętej walające korzystać z najnowszych osiągnięć archeologii, szeroko pojętej 
humanistyki i obszarów nauk współpracujących. Absolwenci archeologii są 
przygotowani do pracy w instytucjach naukowych, placówkach muzealnych, 
instytucjach i urzędach zajmujących się ochroną dziedzictwa kulturowego 
oraz propagujących jego wartości.

ARCHITEKTURA INFORMACJI

Architektura informacji to kierunek wyjątkowy, jeden z pierwszych tego 
typu w Polsce. Przygotowany został z myślą o kandydatach, którzy mają typu w Polsce. Przygotowany został z myślą o kandydatach, którzy mają 
zainteresowania humanistyczne a swoją przyszłość zawodową chcą związać 
z cyberprzestrzenią. Architektura informacji to stosunkowo nowa dziedzina 
wiedzy zajmująca się projektowaniem, tworzeniem i publikowaniem informacji 
oraz jej zarządzeniem w środowisku cyfrowym i oceną pod względem 
użyteczności i efektywności. Ma interdyscyplinarny charakter. Studenci 
architektury informacji na UMK zdobędą wiedzę z zakresu funkcjonowania 
informacji w cyberprzestrzeni, mediów i serwisów społecznościowych, informacji w cyberprzestrzeni, mediów i serwisów społecznościowych, 
a także cyberbezpieczeństwa i nowoczesnych technologii. 

ARCHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ

Praktyczne umiejętności i wiedza z zakresu nauk humanistycznych i spo-
łecznych, to nasz pomysł na Twój zawodowy sukces. Z nami poznasz 
organizację biurowości w przeszłości i współcześnie, odkryjesz dzieje 
archiwów i zasady ich funkcjonowania, nauczysz się zarządzać dokumentacją, 
odczytywać ją i opracowywać oraz efektywnie wyszukiwać w niej informacji. odczytywać ją i opracowywać oraz efektywnie wyszukiwać w niej informacji. 
Zdobędziesz umiejętności w zakresie edukacji archiwalnej i komunikacji 
społecznej. Uczymy samodzielności w działaniu i konsekwencji w dążeniu 
do celu, a także rozbudzamy ciekawości świata i ludzi.

STUDIA SKANDYNAWSKO-BAŁTYCKIE

Na studia te składa się znajomość kultury, dziejów i języków państw 
regionu Morza Bałtyckiego (niemiecki, norweski, rosyjski). Kształcą one 
obywatela otwartego na Europę i świat, świadomego wartości spuścizny 
kulturowej regionu Bałtyku, mogącego znaleźć zatrudnienie w organi-
zacjach propagowania i upowszechniania kultury (instytucje, biblioteki 
specjalistyczne), organizowania wypoczynku (biura podróży, rezydenci, specjalistyczne), organizowania wypoczynku (biura podróży, rezydenci, 
piloci wycieczek etc.) i szeroko pojętej turystyki. Są to studia unikatowe 
w skali europejskiej.

WOJSKOZNAWSTWO

Jest to kierunek unikatowy w skali kraju. Program studiów obejmuje 
dwie grupy zajęć. Pierwsza to zajęcia podstawowe. Ich zadaniem jest 
przekazanie studentowi szerokiej wiedzy stanowiącej podstawę do 
dalszych, szczegółowych studiów wojskoznawczych. Druga grupa zajęć dalszych, szczegółowych studiów wojskoznawczych. Druga grupa zajęć 
bezpośrednio związana jest z proponowanym kierunkiem studiów. Wśród 
nich znajdują się te poświęcone rozwojowi sztuki wojennej od starożyt-
ności do czasów współczesnych, geografii wojennej i kartografii wojskowej,
bezpieczeństwu narodowemu, a także historii wojskowej.

ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ I BIBLIOLOGIA

Pionierski kierunek łączący praktyczne studia o nowoczesnych systemach 
informacji z humanistyką i naukami społecznymi. Jego absolwenci są informacji z humanistyką i naukami społecznymi. Jego absolwenci są 
doskonale przygotowani do funkcjonowania w społeczeństwie informa-
cyjnym: zaznajomieni z wieloma aspektami IT oraz zarządzaniem wiedzą. 
Kształcimy w zakresie gromadzenia, przetwarzania, oceny i udostępniania 
informacji. W toku studiów umożliwiamy m.in. zdobycie wiedzy i umie-
jętności w zakresie profesjonalnego wyszukiwania informacji, tworzenia 
stron i internetowych, projektowania graficznego, zarządzania bazami 
danych. Oferujemy także możliwość wyboru modułów przydatnych danych. Oferujemy także możliwość wyboru modułów przydatnych 
na rynku pracy. 

ETNOLOGIA - ANTROPOLOGIA KULTUROWA

Etnologia - antropologia kulturowa zajmuje się poznaniem różnorodnych 
kultur, badaniem ich podobieństw i odmienności. Umożliwia głębsze zro-
zumienie kultury własnej i jej wewnętrznego zróżnicowania. Studia kształcą
umiejętności ułatwiające poruszanie się w wielokulturowym świecie szyb-
kiego rozwoju technologicznego i zmian kulturowych. Przygotowują do 
pracy w instytucjach kultury, jednostkach związanych z ochroną i badaniem pracy w instytucjach kultury, jednostkach związanych z ochroną i badaniem 
dziedzictwa kulturowego, ośrodkach zajmujących się mniejszościami i u-
chodźcami, w organizacjach rządowych i pozarządowych, branży turystycznej, 
centrach badań społecznych i mediach. Specjaliści z dziedziny są doceniani 
na rynku pracy, a perspektywy zatrudnienia etnologów i antropologów są 
coraz większe.

HISTORIA

Studiowanie historii to jedno z najciekawszych wyzwań dla osób o bogatych Studiowanie historii to jedno z najciekawszych wyzwań dla osób o bogatych 
zainteresowaniach humanistycznych. Znajomość przeszłości Polski i świata 
w połączeniu z wiedzą z zakresu dziedzin pokrewnych pozwalają interpre-
tować mechanizmy społeczne, polityczne i gospodarcze kształtujące dzieje 
poszczególnych narodów i państw. Chcąc zrozumieć teraźniejszość trzeba 
znać przeszłość – a my możemy Ci to umożliwić!

HISTORIA SZTUKI

Studiowanie historii sztuki zapewnia wieloaspektowe i interdyscyplinarne Studiowanie historii sztuki zapewnia wieloaspektowe i interdyscyplinarne 
poznanie problematyki sztuki i jej kontekstów. Zróżnicowana oferta zajęć 
odbywających się na uczelni, przy dziełach sztuki, a także objazdy zabytko-
znawcze i inwentaryzacyjne pozwalają na uzyskanie kompetencji z dziedziny 
historii sztuki oraz wszechstronnego wykształcenia humanistycznego. Indy-
widualne podejście do naszych studentów otwiera im drogę do rozwijania 
własnych zainteresowań i pasji. Ukończenie historii sztuki umożliwia pracę 
w muzeach, galeriach sztuki, biurach konserwatorów zabytków czy mediach.w muzeach, galeriach sztuki, biurach konserwatorów zabytków czy mediach.


