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Charakterystyka
kierunku

Interdyscyplinarny kierunek
studiów Zarządzanie dokumentacją
i archiwistyka łączy z jednej strony
problematykę historyczną
i historyczno-ustrojową, z wiedzą
na temat nowoczesnego
zarządzania dokumentacją
i archiwistyką. Współcześnie
nieodzowne jest także połączenie
tej wiedzy z elementami nauk
administracyjnych, prawnych,
społecznych i informatycznych.
Dlatego absolwent kierunku
Zarządzanie dokumentacją
i archiwistyka pozostaje wprawdzie
ciągle humanistą, lecz współczesny
świat wymaga kwalifikacji
i umiejętności wykraczających poza
to tradycyjne postrzeganie
humanistyki. Z tego punktu
widzenia najważniejszym celem

kształcenia jest przygotowanie
absolwenta do pracy o charakterze
administracyjnym, szczególnie
w szeroko rozumianym obszarze
kancelaryjnym, archiwalnym
i edytorskim.

Od początków wprowadzania
specjalizacji archiwalnych na
uniwersytety realizowano je
w ramach studiów historycznych.
W ówczesnych warunkach studia
archiwalne kształciły przede
wszystkim specjalistów do pracy
w archiwach historycznych,
zwłaszcza w archiwach
państwowych. Jednak obecny
rozwój biurowości i informatyzacja
wielu dziedzin życia wymuszają od
archiwisty zdobycie innych,
dodatkowych umiejętności. Obok
kwalifikacji przydatnych do pracy
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w gromadzeniu,
opracowywaniu,
przechowywaniu
i udostępnianiu zasobów
historycznych, coraz
częściej absolwenci
specjalizacji archiwalnej
znajdują zatrudnienie
w administracji państwowej
czy samorządowej,
w innych jednostkach
organizacyjnych
prowadzonych przez
samorządy, w urzędach
państwowych i sądach,
instytucjach kultury,
podmiotach związanych
z bezpieczeństwem
narodowym, także
w bankach, firmach
doradczych czy

archiwalnych firmach
usługodawczych.
Dokumentacja,
niekoniecznie archiwalna,
powstaje bowiem w toku
działania każdej instytucji.
Każda też jednostka
organizacyjna musi zadbać
o swój zasób
dokumentacyjny, musi nim
zarządzać zgodnie
z prawem. Nawet jeśli jest
podmiotem prywatnym,
musi przestrzegać
przepisów określających
postępowanie z niektórymi
rodzajami dokumentacji,
jak np. z dokumentacją
księgową, finansową czy
osobowo-płacową. Ponadto
coraz większego znaczenia
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nabiera dokumentacja powstająca w formie
elektronicznej.

Rynek pracy więc coraz częściej potrzebuje
specjalistów umiejących zarządzać różnymi
rodzajami dokumentacji. Przydatni stają się
pracownicy, którzy potrafią już nie tylko ocenić
prawidłowo wartość historyczną materiałów
i poddać je właściwej selekcji archiwalnej, lecz
także są w stanie prawidłowo i sprawnie
zarządzać dokumentacją jeszcze na etapie jej
powstawania w kancelarii, sekretariacie,
referacie merytorycznie rozstrzygającym
i prowadzącym sprawę czy w samym archiwum
zakładowym lub składnicy akt.

Wśród efektów kształcenia znajdują się także
umiejętności związane z modułem edytorskim.
Umożliwią one uzyskanie kwalifikacji
potrzebnych do pracy w różnego rodzaju
instytucjach naukowych, w wydawnictwach
i redakcjach zajmujących się popularyzacją
nauki oraz wydawaniem źródeł historycznych.



Sylwetka
absolwenta

Absolwent kierunku Zarządzenie dokumentacją
i archiwistyka uzyska wiedzę i umiejętności
obsługi aplikacji przydatnych do elektronicznego
zarządzania dokumentacją. Jest to tym bardziej
istotne, ponieważ coraz więcej instytucji
(zwłaszcza urzędów państwowych
i samorządowych) w toku załatwiania spraw
i obiegu dokumentacji posługuje się właśnie
systemami elektronicznymi. Ponadto wśród
efektów kształcenia znajdują się także
umiejętności związane z obsługą programów
tekstowych i graficznych, programów do
przygotowania prezentacji multimedialnych, baz
danych i arkuszy kalkulacyjnych. We współczesnej
rzeczywistości biurowej nieodzowna jest
znajomość różnych aplikacji komputerowych
przydatnych niemal w każdym miejscu pracy.



Sylwetka
absolwenta
Treści programu są zgodne z wymaganiami
koniecznymi do uzyskania certyfikatu ECDL
Advanced [European Computer Driving Licence]
w zakresie przetwarzania tekstów (Word), arkuszy
kalkulacyjnych (Excel) i baz danych (Access),
a także certyfikatu EPP e-Urzędnik [Endorsed
Product Program e-Clerk]. Absolwent będzie mógł
sprawdzić zdobytą wiedzę poprzez zewnętrzny
egzamin certyfikujący. Certyfikaty te honorowane są
na terenie całej Unii Europejskiej.

Student w trakcie kształcenia zdobywa również
podstawową wiedzę w zakresie prawa
administracyjnego, zarządzania instytucją oraz
zasobami ludzkimi. Otrzymuje też elementarną
wiedzę z zakresu finansowych podstaw działania
jednostek organizacyjnych oraz podstaw
komunikacji społecznej.



Perspektywy
zatrudnienia

Ukończenie studiów
z Zarządzania dokumentacją
i archiwistyki predysponuje
absolwenta do podjęcia pracy
w kilku różnych obszarach
gospodarki narodowej.

ARCHIWA
HISTORYCZNE

Zarządzanie dokumentacją
i archiwistyka przygotuje do
podjęcia pracy w archiwach
historycznych, zwłaszcza
w archiwach państwowych,
archiwach Instytutu Pamięci
Narodowej czy też archiwach
kościelnych posiadających zasób
historyczny. Pozwoli również na
dalszy rozwój osobisty i naukowy
w obszarze np. nauk ściśle

historycznych przez podjęcie
studiów II stopnia kierunku
Historia lub na innych, na który
dopuszczono przyjmowanie
kandydatów z tytułem licencjata
zarządzania dokumentacją
i archiwistyki.

ARCHIWA ZAKŁADOWE
I SKŁADNICE AKT

Współcześnie dokumentacja
powstająca w toku działania
różnorodnych jednostek
organizacyjnych ma charakter
masowy, a jednocześnie każda
instytucja wytwarza
dokumentację o różnym
charakterze, różnej wartości
i w różnorodnej postaci fizycznej
(aktowa, mechaniczna,
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elektroniczna itp.). Ostatecznie
materiały te muszą trafić do
archiwum zakładowego lub
składnicy akt. Dlatego absolwent
kierunku będzie specjalistą
potrafiącym z jednej strony ocenić
wartość tej dokumentacji pod
kątem archiwalnym, z drugiej zaś
będzie dokładnie znał procedury
przyjmowania, opracowywania,
ewidencjonowania, brakowania czy
też, w przypadku archiwów
zakładowych objętych nadzorem
państwowej służby archiwalnej,
przekazywania materiałów
o wartości historycznej do
archiwów państwowych.
Jednocześnie nabędzie
umiejętności posługiwania się
programami biurowymi oraz
nowoczesnymi aplikacjami

specjalistycznymi ułatwiającymi
pracę archiwisty zakładowego.

KANCELARIA,
SEKRETARIAT
I BIUROWOŚĆ

Absolwent będzie także
przygotowany do pracy w biurze,
sekretariacie lub kancelarii.
Stanie się specjalistą w zakresie
zarządzania dokumentacją,
niezależnie od typu instytucji.
Nabędzie umiejętności
konieczne do właściwej
i systematycznej kontroli
przyjmowania, obiegu,
przechowywania i posługiwania
się dokumentacją powstającą
w wyniku działalności instytucji.
Będzie znał procedury
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obowiązujące w tradycyjnym
systemie wykonywania
i dokumentowania czynności
kancelaryjnych, ale także będzie
specjalistą w zakresie stosowania
elektronicznego systemu
zarządzania dokumentacją.
Zdobędzie kwalifikacje potrzebne do
pełnienia funkcji referenta,
dokumentalisty, asystenta
menedżera, sekretarza czy
organizatora pracy biurowej.

WYDAWNICTWA
Absolwent kierunku nabędzie

umiejętności o charakterze
edytorskim. Będzie specjalistą
w zakresie przetwarzania
i opracowania dokumentacji

o walorach historycznych w celu
przygotowania publikacji
o charakterze informacyjnym,
popularno-naukowym i naukowym
z wykorzystaniem zarówno
tradycyjnych, jak i nowoczesnych
(elektronicznych) form przekazu.
Posiądzie też kompetencje
w zakresie kompleksowego
organizowania procesu
wydawniczego. Dzięki temu będzie
przygotowany do podjęcia pracy
w różnego rodzaju instytutach
naukowych, wydawnictwach
i redakcjach.

INSTYTUCJE KULTURY
Dzięki połączeniu w ramach

jednego kierunku wiedzy z zakresu
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archiwistyki, obsługi nowoczesnej kancelarii
i edytorstwa, kwalifikacje absolwenta umożliwią mu
pracę w instytucjach kultury, a także prowadzenie
różnego rodzaju projektów służących krzewieniu
historii lokalnej i edukacji społecznej oraz
organizowaniu życia kulturalnego. W tym zakresie
będzie szczególnie przydatny instytucjom samorządu
lokalnego.

ARCHIWALNE FIRMY USŁUGODAWCZE
Absolwent kierunku posiądzie wiedzę

i przygotowanie zawodowe umożliwiające mu pracę
w firmach depozytowych, przechowujących
dokumentację powierzoną przez inne podmioty na
zasadzie działalności komercyjnej. W szczególności
spełniać będzie wymogi formalne z Rozporządzenia
Ministra Kultury z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie
określenia rodzaju wykształcenia uznanego za
specjalistyczne oraz dokumentów potwierdzających
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posiadanie praktyki zawodowej, wymaganych od osób
wykonujących niektóre czynności związane z dokumentacją
osobową i płacową pracodawców (Dz. U. nr 68 poz. 596).

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE
KOMPUTEROWE

Absolwent uzyska umiejętności w zakresie obsługi
nowoczesnego sprzętu elektronicznego, utrzymywania
kontaktów z mediami, budowania wizerunku. Absolwent
będzie potrafił zastosować w praktyce różne aplikacje
stosowane w elektronicznym zarządzaniu dokumentacją.
Treści programu, zwłaszcza zawarte w module „Technologie
komputerowe w pracy kancelaryjno-archiwalnej”, mają na
celu przygotowanie absolwenta do uzyskania certyfikatu
ECDL Advanced [European Computer Driving Licence]
w zakresie przetwarzania tekstów, arkuszy kalkulacyjnych
i baz danych, a także certyfikatu EPP e-Urzędnik [Endorsed
Product Program]. Certyfikaty te honorowane są na terenie
całej Unii Europejskiej.



Praktyki i staże
zawodowe

Obok wiedzy teoretycznej student
kierunku nabywa także wiedzę
ściśle praktyczną. Służą temu
zajęcia prowadzone w różnych
jednostkach organizacyjnych,
podczas których studenci
zapoznają się z organizacją
instytucji, systemem kancelaryjnym
i obiegiem pism. Poznają
organizację, strukturę i zakres
działania archiwów zakładowych,
porządkują dokumentację aktową
i nieaktową, zdobywają wiedzę
w zakresie edytorstwa
historycznego. Zawodowy
charakter mają również
obowiązkowe praktyki zawodowe.

Dzięki informacjom uzyskanym
od instytucji, z którymi nawiązano
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współpracę w ramach specjalizacji archiwalnej,
odpowiednio ustalane są efekty kształcenia
studentów. Niektórzy przedstawiciele podmiotów
zewnętrznych uczestniczą w opiniowaniu
programów studiów. Wśród efektów kształcenia
znajdują się umiejętności związane z wiedzą
ekonomiczną, prawną, administracyjną
i informatyczną w zakresie archiwistyki
i zarządzania dokumentacją, a także umiejętności
edytorskie i marketingowe.

Oferowany kierunek studiów licencjackich
Zarządzanie dokumentacją i archiwistyka nie
odchodzi od tego tradycyjnego modelu kształcenia
archiwisty-historyka. Ukończenie kierunku daje
możliwość podjęcia dalszych studiów
historycznych na etapie magisterskim,
niezbędnych do pracy w archiwach posiadających
cenne zasoby archiwalne, których opracowywanie
wymaga przygotowania historycznego.



Współpraca
z interesariuszam
i zewnętrznymi
Współdziałanie z interesariuszami

zewnętrznymi w ramach kierunku Zarządzanie
dokumentacją i archiwistyka odbywa się na
trzech płaszczyznach:

Zajęcia w kancelariach, archiwach
i wydawnictwach:

Niezwykle ważna jest możliwość odbywania
zajęć praktycznych bazujących na dokumentacji
powstającej w kancelariach i przechowywanej
w archiwach. Możliwości takie dają przede
wszystkim zajęcia dla studentów specjalizacji
archiwalnej prowadzone już od wielu lat
w ramach kierunku Historia w Archiwum
Głównym Ruchu Światło-Życie, w którym
gromadzona jest dokumentacja w postaci
aktowej, fotograficznej, fonograficznej
i audiowizualnej. Ponadto zajęcia odbywają się
w Instytucie Pamięci Narodowej, Archiwum
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Archidiecezjalnym w Lublinie, Lubelskim
Urzędzie Wojewódzkim, Urzędzie
Marszałkowskim, Zakładzie Ubezpieczeń
Społecznych w Lublinie, Sądzie Rejonowym
Lublin-Zachód, Narodowym Banku Polskim
O/Lublin lub w Lubelskim Przedsiębiorstwie
Energetyki Cieplnej. Ważna jest również
współpraca z archiwami państwowymi (zajęcia
w ramach wyjazdu do Narodowego Archiwum
Cyfrowego w Warszawie, w Naczelnej Dyrekcji
Archiwów Państwowych, w Archiwum
Państwowym w Lublinie). Współpraca
z wymienionymi interesariuszami zewnętrznymi
jest intensyfikowana i formalizowana
w programie kierunku Zarządzanie dokumentacją
i archiwistyka. Ważne jest także nawiązywanie
współpracy z innymi instytucjami i firmami
zewnętrznymi, także prowadzącymi działalność
wydawniczą i edytorską.



Współpraca
z interesariuszam
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Praktyki zawodowe

To niezwykle ważna płaszczyzna
współpracy. Każdy student zobowiązany
jest do praktyki zawodowej.
W przeważającej części odbywa się we
wspomnianych wyżej instytucjach
zewnętrznych. Z dotychczasowych
doświadczeń wynika, że interesariusze
zewnętrzni oczekują takiej współpracy.
Z jednej strony bowiem umożliwia ona
studentom zapoznanie się z działalnością
instytucji, w których odbywają praktykę,
z drugiej zaś praktyki studenckie służą
podmiotom, które oferują takie możliwości.
Ważne jest również to, że ocena
przygotowania naszych absolwentów
będzie miała istotny wpływ na zmiany
programowe planowane po zakończeniu
pierwszego cyklu kształcenia.
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Staże zawodowe

Studenci mają również możliwość
odbycia krótkoterminowych staży
zawodowych w instytucjach
współpracujących. Możliwe jest
uzyskanie odpowiednich
certyfikatów z odbycia stażu
w trakcie studiów, cennych
zwłaszcza w kontekście przyszłych
poszukiwań dobrego zatrudnienia.
W niektórych przypadkach istnieje
też możliwość dofinansowania
stażu.
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