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Kwalifikacje absolwenta
Absolwent posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą eu-
ropeistyki, poszerzoną o znajomość zagadnień okre-
ślonych w specjalności: wiedza o Holokauście 
i totalitaryzmach. Ukończenie studiów pozwala 
zrozumieć i dogłębnie zanalizować procesy spo-
łeczne, polityczne, ekonomiczne, które dokonują się 
w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej. 
Absolwent jest przygotowany do kształtowania kultury 
pamięci Europy, do współtworzenia społeczeństwa 
obywatelskiego oraz kształtowania postaw, w których 
nie ma miejsca na antysemityzm, rasizm, ksenofobię 
i dyskryminację.

Oferowane kursy
• Zagłada Żydów europejskich
• Przygotowanie wniosków oraz zarządzanie  
 projektami w społeczeństwie opartym na wiedzy
• Życie w ZSRR – między GUŁagiem a problemami  
 socjalistycznej codzienności
• Antysemityzm po Auschwitz 
• Sztuka i kultura masowa wobec Holokaustu
• Nauczanie o Holokauście i edukacja w miejscach  
 pamięci 
• Anatomia i dynamika uprzedzeń

Andrzej Wajda

Reżyser

Jeżeli te studia mają być na tak 

prestiżowym Uniwersytecie, jak Uni-

wersytet Jagielloński, który ma swo-

ją wspaniałą, długą historię i który 

niesie przez tyle lat swoją misję, 

myślę, że jest właśnie dobrze, żeby 

Uniwersytet Jagielloński wśród wielu 

swoich obowiązków wziął na siebie 

również obowiązek wyjaśniania na-

szej młodzieży co to jest Holokaust 

i co to jest totalitaryzm.

Wizyta studyjna w Państwowym Muzeum na Majdanku, fot. A. Banach

Prof. dr hab. Jerzy Buzek

Były Przewodniczący Parlamentu Europejskiego

Totalitaryzmy XX wieku, Holokaust 

to jedne z największych katakli-

zmów ludzkości. Warto tutaj, nie-

daleko Auschwitz, gdzie wydarzyła 

się największa tragedia ludzkości 

mówić o prawach człowieka, mó-

wić o tym, co sprowadziło na nas to 

wielkie przekleństwo historii. 



Perspektywy rozwoju zawodowego
Absolwent studiów II stopnia otrzymuje tytuł zawodo-
wy magistra. Wiedza o Holokauście i totalitaryzmach 
jako integralny składnik wykształcenia humanistycz-
nego daje absolwentowi umiejętność analizy i inter-
pretacji totalitaryzmów XX wieku. Studia są przydatne 
dla przyszłych polityków, prawników, pracow-
ników administracji rządowej i samorzą-
dowej, wojskowych, przedstawicieli orga-
nizacji pozarządowych, badaczy relacji 
etnicznych, specjalistów w zakresie rozwią-
zywania konfliktów i nauczycieli.

Programy międzynarodowe
Wybierając specjalność wiedza o Holokauście i to-
talitaryzmach możesz skorzystać z bogatej oferty 
stypendiów i uczestniczyć w wielu programach mię-
dzynarodowych. Centrum Badań Holokaustu oferuje 
udział w międzynarodowym programie FASPE ma-
jącym na celu podjęcie kwestii współczesnych pro-
blemów etycznych w kontekście historycznym. Po sesji  
w Nowym Jorku każda grupa stypendystów podróżu-
je do Berlina, Krakowa oraz Oświęcimia (Auschwitz).

Katarzyna Suszkiewicz 

Doktorantka WSMiP UJ

Dzięki pracy w CBH miałam moż-

liwość uczestnictwa w wymianie 

studentów Polish Israeli Youth Enco-

unter organizowanej przez Muzeum 

Historii Żydów Polskich. Spędziłam 

cały semestr na Uniwersytecie w Tel 

Awiwie, gdzie zbierałam materiały 

do przyszłej pracy doktorskiej.

Wizyta studyjna na byłych terenach Getta Warszawskiego, fot. A. Banach

Dr Tomasz Cybulski

Były doktorant WSMiP UJ

Absolwenci tych studiów to współ-

cześnie młoda kadra organizacji 

pozarządowych, muzeów, instytucji 

edukacyjnych i fundacji. Szerokie 

wykształcenie daje szansę wyboru 

i możliwości zatrudnienia praktycz-

nie w każdym sektorze gospodarki 

od edukacji poprzez administrację 

do turystyki.
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Wykład gościnny Prof. Stevena Katza w Żydowskim Muzeum Galicja, fot. A. Banach

Katedra UNESCO ds. Edukacji  
o Holokauście:
Centrum Badań Holokaustu ściśle współpracuje z za-
łożoną w 2014 roku Katedrą UNESCO ds. Edu-
kacji o Holokauście. Głównym celem tej jednostki 
jest edukacja oraz inne zagadnieniach związane z tym 
trudnym rozdziałem historii. Działalność Katedry po-
zwala na zrozumienie znaczenia Holokaustu, kwestii 
pamięci oraz źródeł i skutków uprzedzeń, rasizmu  
i antysemityzmu. Przy Katedrze działa studenckie Koło 
Naukowe Katedry UNESCO ds. Edukacji  
o Holokauście.
 


