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Pasjonujesz się historią i przyrodą? Już w dzieciństwie szukałeś skarbów? 
A dziś… jesteś pod wrażeniem dawnych kultur i cywilizacji i chciałbyś brać 
udział w ich odkrywaniu?

Poznaj dzieje człowieka na Ziemi. Odkryj tajemnice starożytnych cywilizacji 
Mezopotamii i Egiptu. Badaj dzieje antycznej Grecji i Rzymu. Podążaj 
śladami Celtów i Germanów. Dowiedz się o dawnym życiu Słowian 
i Prusów. Wejdź do świata północy i bierz udział w wyprawach Wikingów. i Prusów. Wejdź do świata północy i bierz udział w wyprawach Wikingów. 
Na własne oczy zobacz to, o czym inni czytają w książkach! Praktyka i teoria 
pozwolą Ci poznać dawny świat ukryty w ziemi i pod wodą – świat jaskiń, 
grodzisk, zamków, miast i cmentarzysk. Archeolog to odkrywca i globtroter, 
podejmujący pracę w różnych rejonach świata. Studia archeologiczne 
to spotkanie z przewodnikami po fascynującym świecie prahistorii, historii 
i nauk przyrodniczych. W podróży przez wieki będzie towarzyszyć Ci 
znakomita kadra naukowców i doświadczonych specjalistów. To wszystko znakomita kadra naukowców i doświadczonych specjalistów. To wszystko 
oddajemy do Twoje dyspozycji! Zdobądź szeroką, fachową wiedzę w przy-
jaznym i komfortowym otoczeniu. Studia archeologiczne są początkiem 
długoletniej przygody.
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Dlaczego warto u nas studiować?
możesz wyjechać na pierwsze w życiu profesjonalne wykopaliska, gdzie 
spotkasz specjalistów i prawdziwych pasjonatów archeologii;
zdobywasz wszechstronną wiedzę w zakresie archeologii poszczególnych 
epok i okresów, w tym także wiedzę źródłoznawczą w zakresie chronologii 
i przynależności kulturowej zabytków archeologicznych;
zapoznajesz się z zasadami badania znalezionych pozostałości materialnych 
i przyi przyrodniczych pod względem pochodzenia kulturowego, przestrzennego 
i chronologicznego;
dowiadujesz się jak poszukiwać reliktów archeologicznych, z wykorzy-
staniem najnowszych technik i instrumentów badawczych; 
uczysz się sporządzania dokumentacji terenowej i muzealnej z zastoso-
waniem instrumentów pomiarowych i dedykowanego archeologii opro-
gramowania – CAD, GIS, baz danych, wizualizacji 3D, edycji grafiki i tekstu; 
zzdobywasz wykształcenie humanistyczne;
uzyskujesz specjalistyczną wiedzę w zakresie m.in. konserwacji zabytków 
archeologicznych, archeologii architektury, archeologii podwodnej;
nauczysz się języka obcego w tym słownictwa specjalistycznego;
masz możliwość wyboru ścieżek dydaktycznych, między innymi w zakresie 
archeologii architektury, archeologii podwodnej, archeologii antycznej, 
konserwacji zabytków archeologicznych;
mmożesz wyjechać na studia do innego kraju w ramach programu Erasmus;
możesz studiować w innym mieście w Polsce w ramach programu MOST;
stajesz się studentem wysokiej klasy kierunku posiadającego akredytację 
presżowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Co po studiach?
Możliwość podjęcia pracy w wielu rejonach świata przyciąga na archeologię 
młodych ludzi, pasjonatów historii i globtroterów. Studia archeologiczne mogą 
stać się początkiem długoletniej przygody – pasjonującej ścieżki zawodowej 
i ciekawego, satysfakcjonującego życia. Pozwala to na wykonywanie prac 
technicznych w trakcie badań archeologicznych i prac laboratoryjno-
inwentaryzacyjnych (w tym zakresie konserwacji zabytków archeologicznych) 
ww placówkach zajmujących się gromadzeniem oraz upowszechnianiem 
dziedzictwa kulturowego. Absolwent jest przygotowany do kontynuowania 
kształcenia na studiach II stopnia (2-letnich magisterskich).
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