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Katedra Muzeologii  
WNH, UKSW w Warszawie 
zaprasza w roku 2016/17  
na studia I stopnia (licencjackie) 
 
Jedyne tego typu studia w Polsce
Dzięki naszym studiom poznacie historię muze-
ów, zasady ich organizacji, sposoby zarządzania 
nimi. Dowiecie się, jak powstawały największe 
europejskie kolekcje i jak się je uzupełnia. Odwie-
dzicie z nami muzea: zajrzymy razem w najgłębsze 
zakamarki magazynów, dotkniemy drogocennych 
przedmiotów. Będziecie prowadzić lekcje muzealne 
i opracowywać scenariusze wystaw. I wcale nie mu-
szą to być wystawy dzieł sztuki… Muzea bowiem to 
nie tylko historia sztuki czy archeologia. To o wiele 
więcej… W MUZEUM znajdziecie wszystko!

REKRUTACJA
O przyjęciu na studia I stopnia decyduje miejsce 
na liście rankingowej, która powstanie po przeli-
czeniu wyników egzaminu maturalnego według 
wzoru obowiązującego w UKSW.
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji  
znajdują się na stronie:

www.rekrutacja.uksw.edu.pl

Nowy  
kierunek  
na WNH, UKSW  
w Warszawie!
rok akademicki 2016/2017
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Duży nacisk położony będzie na wiedzę praktyczną 
w zakresie organizacji wystaw, pracy naukowej nad 
zbiorami w różnych typach muzeów (sztuki, arche-
ologii, etnografii, techniki) i edukacji muzealnej. Zaję-
cia prowadzone będą w systemie wykładów i ćwiczeń 
na uniwersytecie oraz w placówkach muzealnych. 
Obowiązkowym punktem studiów będą zajęcia te-
renowe, pozwalające poznać muzea różnych typów 
oraz kolekcje prywatne nie tylko od strony ekspozycji, 
ale także od strony osoby pracującej w muzeum. 

Niezbędnym elementem studiów będą praktyki, 
odbywające się w muzeach i pracowniach konserwa-
torskich. Podczas takich praktyk studenci będą sa-
modzielnie sporządzać dokumentacje muzealne oraz 
uczestniczyć w projektowaniu wystaw i w organiza-
cji lekcji muzealnych. Wysokiej klasy zajęcia w tym 
zakresie zapewni nam stała współpraca z wieloma 
instytucjami kultury, muzeami i galeriami w Polsce.

Studenci Wydziału Nauk Humanistycznych mogą 
studiować na innych uniwersytetach w Polsce  
(w ramach programu MOST) i za granicą (w ramach 
programu ERASMUS), między innymi we Florencji, 
Neapolu, Turynie, Genui oraz Cambridge, Paryżu, 
Fryburgu szwajcarskim, Ołomuńcu, Ostrawie, Wil-
nie, Budapeszcie, Frankfurcie nad Odra i Santiago de 
Compostela.

Absolwent studiów pierwszego 
stopnia na kierunku muzeologia 
 

jest przygotowany do pracy w instytucjach muze-
alnych, ośrodkach kultury, parkach narodowych 
i tematycznych, w organach administracyjnych od-
powiadających za nadzór nad muzeami, a w szcze-
gólności do prac inwentaryzacyjnych i dokumenta-
cyjnych obiektów muzealnych, kierowania takimi 
pracami z wykorzystaniem systemów inwentary-
zacji cyfrowej; prowadzenia działań edukacyjnych 
w muzeach, w tym zajęć z osobami w różnych prze-
działach wiekowych; 

jest przygotowany do nawiązywania współpracy 
z przedstawicielami służb porządkowych, admini-
stracji państwowej, nadzoru i opieki (służby kon-
serwatorskie, straż pożarna, służby celne, policja, 
wojsko, administracja państwa).

Program studiów obejmuje wiedzę teoretyczną 
z zakresu historii oraz podstaw prawnych funkcjo-
nowania placówek muzealnych, a także typów i ro-
dzajów muzeów w Polsce i na świecie. Przewidzia-
no zajęcia przybliżające historię kolekcjonerstwa, 
zarządzanie muzeami i pracę z odwiedzającymi 
muzeum. 

Jak funkcjonuje muzeum?

Na czym polega praca muzealnika?

W jaki sposób przygotować  
ciekawą lekcję muzealną dla dzieci? 

Jak stworzyć wartościowy katalog? 

Jak  przygotować dobrą publikację  
wyników badań muzealnych? 

Odpowiedziami na te i wiele innych 
pytań zajmuje się MUZEOLOGIA. 


