STUDIA PODYPLOMOWE

Regionalne badania historyczne
KRÓTKI OPIS KIERUNKU (2022/2023-2023/2024)

Aby zrozumieć otaczający nas świat i jego przyszłość musimy zachować i rozwijać nasze rozumienie przeszłości. W jaki sposób ten XIXwieczny pomnik wpłynął na losy mieszkańców Kalisza międzywojennego?
Fot. z zasobu Biblioteki Narodowej – „Polona”
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REGIONALNE BADANIA HISTORYCZNE
UNIKALNE STUDIA HUMANISTYCZNE, PROWADZONE
PRZEZ INSTYTUT INTERDYSCYPLINARNYCH BADAŃ HISTORYCZNYCH
WE WSPÓŁPRACY
Z WYDZIAŁEM NAUK SPOŁECZNYCH
AKADEMII KALISKIEJ

Czas trwania: 2 semestry (230 h)
UWAGA: start w semestrze letnim 2022/2023 (przełom lutego i marca 2023 roku)
Opiekun kierunku: dr Makary Górzyński
Forma zajęć: wykłady, konwersatoria, ćwiczenia, zajęcia terenowe w instytucjach, samokształcenie,
konsultacje, seminaria dyplomowe
REKRUTACJA: rozpocznie się w styczniu-lutym 2023 roku
FORMUŁA ZAJĘĆ: hybrydowa (zajęcia stacjonarne i zdalne, część zjazdów online).

ADRESACI STUDIÓW
Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów
wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich, chcący pozyskać nowe, unikalne kompetencje
w zakresie interdyscyplinarnych badań historycznych i promocji oraz popularyzacji ich wyników.
Szczególnie, zainteresowane i zainteresowani nowym kierunkiem będą:
 absolwenci kierunków humanistycznych I i II stopnia, szczególnie historii, studiów MISH i interdyscyplinarnych, historii sztuki, etnologii/antropologii, bibliotekoznawstwa/informatologii;
 absolwenci studiów z zakresu historii, chcący zdobyć nowe kompetencje i specjalizację w badaniach z perspektywy regionalnej, z interdyscyplinarnymi kompetencjami i umiejętnościami prezentacji/autoprezentacji;
 pracownicy samorządowi, związani z ustawowymi zadaniami gmin w zakresie ochrony i promocji dziedzictwa;
 nauczyciele szkół publicznych i niepublicznych;
 historycy, pracujący nad monografiami miast, wsi, regionów;
 osoby zainteresowane genealogią, prowadzące poszukiwania korzeni na własny czy szerszy użytek, w tym w
ramach usług;
 osoby zainteresowane historią regionalną, historią Wielkopolski, szczególnie Kalisza i regionu;
 osoby działające w lokalnych społecznościach na rzecz opisu historii, ratowania świadectw i śladów dziejów,
przywracania pamięci o postaciach i wydarzeniach;
 członkowie towarzystw i stowarzyszeń oraz instytucji lokalnych i regionalnych, związanych z ochroną i promocją dziedzictwa;
 pracownicy centrów promocji turystyki i autorzy opracowań z tego zakresu;
 wszystkie osoby zainteresowane interdyscyplinarnym poszerzeniem swojej wiedzy historycznej, rozwojem
kompetencji kreatywnych i pisania tekstów naukowych w zakresie humanistyki krytycznej jako szkoły wyobraźni i umiejętności przydatnych we współczesnym świecie;
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Program naszego kierunku opiera się na założeniu, iż prowadzenie badań historycznych jest zawsze oparte o konkretny czas i miejsce, w tym także o perspektywę regionalną jako zestaw wartości określających nasze możliwości, świadomość, cele. Właśnie poprzez ujęcie regionalne proponujemy analizować zjawiska dziejowe i ich znaczenia dla konkretnych ludzi oraz przestrzeni. Zapraszamy do fascynującej podróży – do świata przeszłości, z którego wszyscy wyrastamy, zarówno w jednostkowym, jak i społecznym ujęciu. Regionalne badania historyczne to program łączący aktualne trendy humanistyki i nauk historycznych, z bogatą bazą przedmiotów otwierających wyobraźnię i horyzonty
poznawcze. W autorski sposób zaprosiliśmy do współpracy zespół specjalistek i specjalistów różnych dziedzin – historyków, praktyków metodologii i teorii naukowych, informacji i ich źródeł, archiwistów, historyków sztuki i kultury, badaczy antropologii czy komunikacji językowej. Łącząc ich różnorodną wiedzę i pasje, a także umiejętność spojrzenia w perspektywie regionu, miejsca, mikrohistorii – z procesami globalnymi w tle – oferujemy studia historyczne
jako przygodę i wyzwanie. Prezentowana oferta powstała na bazie kilkudziesięciu lat doświadczeń w pracy z badaniami regionalnymi, w oparciu o wiedzę i potencjał historyków różnych specjalności, bibliotekarzy i wydawców.

CELE STUDIÓW
Celem programu jest wyposażenie studiujących w kompleksową wiedzę w zakresie badań historycznych w oparciu o
zróżnicowane zasoby informacji, dostępnych archiwalnie i wytworzonych w toku poszukiwań w kontakcie z problematyką regionalną. Studia obejmują specjalistyczny pakiet wiedzy, podstaw metodologicznych i umiejętności praktycznych w następujących zakresach:
1) Przekazanie wiedzy na temat współczesnych metod humanistyki, przede wszystkim w obszarze nauk historycznych, w połączeniu z prezentacją różnych ujęć regionalizmu w historiografii i badań regionalnych;
2) Zapoznanie słuchaczy z podstawami teoretycznymi oraz praktycznymi aspektami pracy historyka w oparciu o
źródła różnorodnych typów, w tym źródła wywołane oraz z metodami pracy naukowej;
3) Prezentacja nauk pomocniczych historii w ujęciu regionalnym, uwzględniająca klasyczne i nowe trendy badawcze, m. in. archiwistykę, źródłoznawstwo, teorię komunikacji, informatologię, podstawy antropologii, genealogię, ergonomię pracy badawczej i jej organizację w analizie źródeł wiedzy regionalnej;
4) Wykształcenie umiejętności krytycznej analizy źródeł historycznych, ich samodzielnego pozyskiwania oraz
przetwarzania, zasad tworzenia tekstów historycznych dla różnych odbiorców czy wystąpień publicznych;
5) Zapoznanie słuchaczy z wyborem prac historiograficznych, wykorzystujących optykę regionalną i lokalną, a
także studiami przypadku dotyczącymi dziejów regionów Polski, Wielkopolski oraz Kalisza na tle porównawczym.
Ukończenie studiów umożliwia podniesienie kwalifikacji lub wykonywanie pracy na stanowiskach związanych z następującymi funkcjami:










muzealnicy, badacze dziejów lokalnych, kuratorzy wystaw historycznych;
bibliotekarze, pracujący w zbiorach regionalnych i specjalnych;
pracownicy instytucji kultury, działający nad zachowaniem lokalnego dziedzictwa i poznaniem przeszłości;
genealodzy;
historycy;
pracownicy branży turystycznej i jednostek rozwoju lokalnego i regionalnego;
autorzy opracowań historycznych, popularyzatorzy wiedzy, pracownicy samorządowi, związani z kulturą,
ochroną dziedzictwa i edukacją historyczną;
nauczyciele historii.



Dodatkowe informacje
Studia są odpłatne – w wysokości 2600 zł (istnieje możliwość rozłożenia na raty)
Procedura rekrutacji:
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1. Procedura rekrutacji na studia podyplomowe przebiega etapowo:
1. I etap -rejestracja on-line na stronie https://rekrutacja.akademia.kalisz.pl/podyplomowe/
2. II etap – składanie dokumentów,
3. III etap – ogłoszenie wyników.

2. W I etapie kandydat wypełnia wszystkie wymagane pola danych osobowych na koncie kandydata w systemie internetowej rejestracji kandydatów. Jako dokument uprawniający do podjęcia studiów podyplomowych należy zaznaczyć dyplom ukończenia studiów.
3. O zakwalifikowaniu do II etapu kandydat zostanie powiadomiony przez uczelnię po …
4. Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą/pocztą elektroniczną (skany) na adres uczelni.
5. Wyniki rekrutacji w III etapie podawane są na koncie kandydata w systemie internetowej rejestracji kandydatów.
Wymagane dokumenty
1. podanie (podanie drukowane jest z konta kandydata po dokonaniu rejestracji elektronicznej i wypełnieniu
wymaganych pól – zakładka: wydruk podań),
2. dyplom ukończenia szkoły wyższej wraz z suplementem (kserokopia potwierdzona przez uczelnię lub
notariusza albo skan odpisu, następnie oryginalny odpis do wglądu),
3. dowód osobisty do wglądu,
4. 1 fotografia (format legitymacyjny).
Kontakt, miejsce składania dokumentów:
Biuro Rekrutacji Akademii Kaliskiej w Kaliszu
ul. Nowy Świat 4a (Collegium Novum, pok. 004)
62-800 Kalisz

tel. 62 76 79 520, e-mail: rekrutacja@akademia.kalisz.pl
https://rekrutacja.akademia.kalisz.pl/podyplomowe/
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