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Nazwa modułu: MK_1 Kształcenie ogólne  

Kierunek i specjalność: Historia 

Opis modułu, planowane efekty kształcenia: Uświadomienie korzyści płynących z szeroko pojętej wiedzy 

filozoficznej. Uwrażliwienie na aspekty moralne , etyczne i światopoglądowe. 

Rozwijanie i doskonalenie sprawności językowych: czytania, pisania, rozumienia, mówienia, niezbędnych do 

funkcjonowania w życiu codziennym i zawodowym. 

 

Planowane formy walidacji efektów kształcenia:  zaliczenie na ocenę 

 

Nazwa przedmiotu w module i planowane efekty kształcenia w obszarach: W U K 

1. Lektorat języka nowożytnego K_W22 K_U22 K_K15 

2. Wychowanie fizyczne K_W30 K_U25 K_K16 

3. Filozofia (wykład) K_W01 

K_W02 

K_W04 

K_W05 

K_W15 

K_U01 

K_U02 

K_U03 

K_U04 

K_U07 

K_U11 

K_U12 

K_K01 

K_K03 

K_K04 

K_K05 

K_K07 

4. Filozofia (konwersatorium) K_W01 

K_W02 

K_W04 

K_W05 

K_W15 

K_U01 

K_U02 

K_U03 

K_U04 

K_U07 

K_U11 

K_U12 

K_K01 

K_K03 

K_K04 

K_K05 

K_K07 

5. Technologie informacyjne K_W17 K_U05 K_K02 
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Przedmiot 1 

 

 

WYDZIAŁ 

FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY 

 

 

Kierunek i specjalność:  HISTORIA 

 

Nazwa przedmiotu:  LEKTORAT JĘZYKA NIEMIECKIEGO   /poziom B2/ 

 

 

Planowane efekty kształcenia w obszarach: 

 

Wiedza 

 

Ma wiedzę ogólną, zna struktury gramatyczne i słownictwo pozwalające na rozumienie 

i tworzenie różnych rodzajów prostych tekstów, zarówno ustnych jak i pisanych.  

Ma wiedzę o krajach danego obszaru językowego a także wiedzę na temat zwyczajów 

panujących w tych krajach 

Umiejętności 

 

Rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych 

wypowiedziach, dotyczących typowych spraw i zdarzeń.  

Rozumie główny sens programów radiowych i TV dotyczących aktualnych wydarzeń. 

Potrafi rodzić sobie z większością sytuacji komunikacyjnych. 

Potrafi tworzyć spójne wypowiedzi ustne i pisemne, uzasadniając bądź wyjaśniając 

swoje opinie i stanowisko. 

Kompetencje  

 

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności językowych. 

Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w zakresie języka obcego. 

Docenia znaczenie języków obcych we współczesnym świecie. 

Jest przygotowany do stosowania  swoich wiadomości językowych w wielu sytuacjach 

zawodowych i życiowych 

 

Profil kształcenia:  

ogólnoakademicki 

Rodzaj przedmiotu: 

obowiązkowy 

Język wykładowy: 

język niemiecki / polski 

Rok i semestr: 

 Ir. / II r. /IIIr. ;   II, III, IV,V 

semestr 

Poziom i typ studiów: 

Studia I stopnia,  stacjonarne  

Liczba punktów ECTS - 

12 

II s. 3p,      III s. 3p 

IV s. 3p,    V s. 3p       

Forma zajęć, liczba godzin, 

dydaktycznych i sposób zaliczenia 

 

forma zajęć:  

ćwiczenia 120 godzin 

sposób zaliczenia:  

- 2 kolokwia 

zaliczeniowe   w 

semestrze,    

- egzamin końcowy 

Autor programu: zespół lektorów języka niemieckiego SNJO 
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Prowadzący zajęcia: 
mgr T. Sankowski, mgr M. Szyma,  mgr T. Kaczmarek, mgr 

P. Skarbek-Kozietulska 

 

CEL PRZEDMIOTU 

C 1 Rozwijanie i doskonalenie sprawności językowych: czytania, pisania, rozumienia, mówienia, 

niezbędnych do funkcjonowania  w życiu codziennym i zawodowym 

C 2 Rozszerzenie słownictwa ogólnego i poznanie języka specjalistycznego związanego z 

kierunkiem studiów 

C 3 Nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności interkulturowych 

 

WYMAGANIA WSTĘPNE 

1. Znajomość języka na poziomie biegłości B1 zgodnie z  Europejskim Systemem Opisu 

Kształcenia Językowego  

2. Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji, także w języku obcym 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

EK 1 Potrafi porozumieć się i  różnych sytuacjach życia codziennego i w środowisku zawodowym 

EK 2 Posługuje się konstrukcjami gramatycznymi , charakterystycznymi dla danego poziomu języka 

EK 3 Potrafi prowadzić korespondencję prywatną i służbową 

EK 4 Czyta ze zrozumieniem  prosty tekst związany ze swoim kierunkiem studiów 

EK 5 Zna podstawowe słownictwo ze swojej dziedziny 

EK 6 Potrafi przygotować i przedstawić prezentację z użyciem środków multimedialnych 

 

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 

1. Podręczniki do języka ogólnego i specjalistycznego 

2. Nagrania audio i DVD 

3. Prezentacje multimedialne 

4. Internet 

5. Słowniki ogólne i specjalistyczne  

6. Czasopisma, gazety, plansze, mapy itp. 

 

SPOSOBY OCENIANIA: 

F - OCENA FORMUJĄCA ;     P –  OCENA  PODSUMOWUJĄCA 

F 1 Ocena za prace kontrolne 

F 2 Ocena za aktywność podczas zajęć 

F 3 Ocena za przygotowanie do zajęć dydaktycznych 

F 4 Ocena za prezentację 

P 1 Ocena na zaliczenie 

 

MACIERZ REALIZACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt 

kształcenia 

Odniesienie do 

efektów 

obszarowych 

 

Cele  

przedmiotu 

Treści  

programowe 

Narzędzia 

 

dydaktyczne 

Sposób  

oceny 

EK 1 H1A_U09 C1, C2, C3 ZL ,ZG, TS 1,2,5,6 F1, F2, P1 

EK 2 H1A_U10 C1 ZG 1,2,4 F1, F3, P1 

EK 3 H1A_U08 C1, C2, C3 ZL ,ZG, TS 1,4,6 F1, P1 

EK 4 H1A_U10 C1, C2 ZG, TS 1,4,5 F1, P1 

EK 5 H1A_U10 C2 TS 1,4,5,6 F1, F3, P1 

EK 6 H1A_U09 C1, C2 ZL ,ZG, TS 1,3,5,6 F4 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

ZAGADNIENIA LEKSYKALNE:   /12 rozdziałów x 4 godziny/ 

ZL 1 Postrzeganie czasu; poczucie czasu, czas życia. historia Bramy Brandenburskiej   

ZL 2 Dzień powszedni; w banku, na policji 
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ZL 3 Mężczyźni – kobiety – zwiazki; ich role w życiu i steerotypy, partnerstwo 

ZL 4  Największe miasta Niemiec; Zagłębie Rury, regionalizmy, ubezpieczenie 

powypadkowe 

ZL 5 Szkoła i proces nauczania; szkoła w Niemczech, kształcenie zawodowe w szkole 

ZL 6 Klimat i środowisko; niepogoda czy katastrofa klimatyczna 

ZL 7 Unia Europejska;  polityka i instytucje w Unii Europejskiej 

ZL 8 Prawo jest po mojej stronie; prawa i obowiązki, konstytucja, skargi i zażalenia 

ZL 9  Urządzenia cyfrowe na codzień; komputer, radio i telewizja, film, komórka 

ZL 10  Po prostu pyszne?!; produkty spożywcze, posiłki pomysłem na bisnes 

ZL 11 Czysta przyroda: pomysł na park narodowy, projekt: Wolf 

ZL 12  Praca; nasze wyobrażenia o pracy, ubieganie się o pracę, forma ty i pan w firmie 

                                                                                                                                                                               

48                                                                                                                                                             

 

ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE:  /Z G / 

ZG 1 Zdania podrzędnie złożone, czas przeszły  Präteritum  

ZG 2 Tryb przypuszczający teraźniejszy czasowników modalnych, zd. z weil, tryb 

rozkazujący 

ZG 3 Bezokolicznik z zu, przysłówki z un- i –los, zdania z dass 

ZG 4 Deklinacja przymiotnika, formy zdrobnień -chen 

ZG 5 Tryb przypuszczający czasu teraźniejszego, zdania względne 

ZG 6  Czas przyszły , pary spójniów: je .. desto, nicht ……  sondern ….. 

ZG 7 Słówka pytające: wofür, wonach, wovon …,  rzeczowniki z końcówką  -keit lub –

heit 

ZG 8 Bezokolicznik z zu, tryb przypuszczający Konjunktiv II 

ZG 9 Stopniowanie przysłówków Komparativ, Superlativ, podwójne przeczenie 

ZG 10 Tworzenie imiesłowów Partizip I, szyk w zdaniu 

ZG 11 Czesci zdania i zmiany w szyku zdania 

ZG 12 Połączenia rzeczownikowo – czasownikowe, czasowniki zwrotne 

                                                                                                                                                                              

32                                                                                                                                                                                

 

ZAGADNIENIA ZWIAZANE Z KIERUNKIEM STUDIÓW 

TS Teksty specjalistyczne  /4 semestry x 6 godzin   

                                                                                                                                                                              

24                                                                                                                   

 

 PRACE ZALICZENIOWE  

PZ Kolokwia /8 prac  x 2 godziny/  

                                                                                                                                                                              

16                                                              

                                  RAZEM:     120 h              
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LITERATURA PODSTAWOWA  

1.  STUDIO D, B1  , Funk, Kuhn, Demme, Winzer. Cornelsenverlag 2007   

2. STUDIO D, B2  , Funk, Kuhn, Demme, Winzer. Cornelsenverlag 2007 

3. Wörter – Bäume.  H.Szarmach-Skaza, K.Tkaczyk PWN  1999 

4. Nowe repetytorium z gramatyki języka niemieckiego - St. Bęza 2004 

5. Słownik tematyczny języka niemieckiego. Hatała G./ Bielicka M. Zielona Góra 

1996 

 

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA  

1. Teksty specjalistyczne z czasopism i książek 

2. DEUTSCHE REDENSARTEN. Langenscheidt /2002/ 

3. DREYER, SCHMITT (1996): Lehr- und Übungsbuch der deutschen 

Grammatik, Verlag für Deutsch. 

4. DUDEN (1996): Deutsches Universalwörterbuch 

5. Artykuły prasowe z gazet niemieckich:  „Deutsch aktuell”, „Der Spiegel” 

„Deuschland” , „Stern“ i z Internetu 

 

BILANS PUNKTÓW    E C T S 

FORMY AKTYWNOŚCI OBCIĄŻENIE 

STUDENTA /h/ 

Godziny kontaktowe 120 

Przygotowanie bieżące do ćwiczeń, Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 90 

Przygotowanie do kolokwiów  20 

Przygotowanie do egzaminu 20 

Suma godzin 250 

Ilość punktów ECTS 10 pkt 

 

 

 

Przedmiot 1 

 

 

WYDZIAŁ -  

FILOLOGICZNO - HISTORYCZNY 

 

Kierunek i specjalność: HISTORIA 

 

Nazwa przedmiotu:  LEKTORAT JĘZYKA LEKTORAT JĘZYKA ANGIELSKIEGO   /poziom B2/ 

 

Planowane efekty kształcenia w obszarach: 

 

Wiedza 

 

Ma wiedzę ogólną, zna struktury gramatyczne i słownictwo pozwalające na rozumienie 

i tworzenie różnych rodzajów  tekstów, zarówno ustnych jak i pisanych.  

Ma wiedzę o krajach danego obszaru językowego a także wiedzę na temat zwyczajów 

panujących w tych krajach 

Umiejętności 

 

Rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych 

wypowiedziach, dotyczących typowych spraw i zdarzeń.  

Rozumie główny sens programów radiowych i TV dotyczących aktualnych wydarzeń. 

Potrafi rodzić sobie z większością sytuacji komunikacyjnych. 
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Potrafi tworzyć  spójne wypowiedzi ustne i pisemne, uzasadniając bądź wyjaśniając 

swoje opinie i stanowisko. 

Kompetencje  

 

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności językowych. 

Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w zakresie języka obcego. 

Docenia znaczenie języków obcych we współczesnym świecie. 

Jest przygotowany do stosowania swoich wiadomości językowych w wielu sytuacjach 

zawodowych i życiowych 

 

Profil kształcenia:  

Ogólno akademicki 

Rodzaj przedmiotu: 

Obowiązkowy 

Język wykładowy: 

Język angielski /polski 

Rok i semestr: 

 Ir. / IIr./  IIIr. , II, III, IV, V 

semestr 

Poziom i typ studiów: 

studia stacjonarne I stopnia 

Liczba punktów ECTS – 

12 

IIs. 3p,      IIIs. 3p, 

IVs. 3p,    Vs. 3p     

Forma zajęć, liczba godzin, 

dydaktycznych i sposób zaliczenia 

 

forma zajęć:  

ćwiczenia 120 godzin 

sposób zaliczenia:  

- 2 kolokwia 

zaliczeniowe   w 

semestrze,    

- egzamin końcowy 

Autor przedmiotu: Zespół  nauczycieli  języka angielskiego 

Prowadzący zajęcia: 

mgr Anna Marcinkowska, mgr Joanna Mysłek-Dziadko, 

mgr Arnold Sosnecki, mgr Anna Kmiecik , mgr Monika 

Bednarek-Kawa , mgr Anna Głębocka, mgr Izabela Golec , 

mgr Joanna Dobrakowska , mgr Sylwia Stachurska, mgr 

Janina Staszczyk 

 

CEL PRZEDMIOTU 

C 1 Rozwijanie i doskonalenie sprawności językowych: czytania, pisania, rozumienia, mówienia, 

niezbędnych do funkcjonowania  w życiu codziennym i zawodowym 

C 2 Rozszerzenie słownictwa ogólnego i poznanie języka specjalistycznego związanego z 

kierunkiem studiów 

C 3 Nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności interkulturowych 

 

WYMAGANIA WSTĘPNE 

1. Znajomość języka na poziomie biegłości B1 zgodnie z  Europejskim Systemem Opisu 

Kształcenia Językowego  

2. Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji, także w języku obcym 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

EK 1 Potrafi porozumieć się i  różnych sytuacjach życia codziennego i w środowisku zawodowym  

EK 2 
Posługuje się konstrukcjami gramatycznymi , charakterystycznymi dla danego poziomu języka   

EK 3 Potrafi prowadzić korespondencję prywatną i służbową 

EK 4 
Czyta ze zrozumieniem  tekst związany ze swoim kierunkiem studiów 

EK 5 
Zna  słownictwo ze swojej dziedziny  
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EK 6 Potrafi przygotować i przedstawić prezentację z użyciem środków multimedialnych 

 

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 

1. Podręczniki do języka ogólnego i specjalistycznego 

2. Nagrania audio i DVD 

3. Prezentacje multimedialne 

4. Internet 

5. Słowniki ogólne i specjalistyczne  

6. Czasopisma, gazety, plansze, mapy itp. 

 

SPOSOBY OCENIANIA: 

F - OCENA FORMUJĄCA ;     P –  OCENA  PODSUMOWUJĄCA 

F 1 Ocena za prace kontrolne 

F 2 Ocena za aktywność podczas zajęć 

F 3 Ocena za przygotowanie do zajęć dydaktycznych 

F 4 Ocena za prezentację 

P 1 Ocena na zaliczenie 

 

MACIERZ REALIZACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt 

kształcenia 

Odniesienie 

do efektów 

obszarowych 

 

Cele  

przedmiotu 

Treści  

programowe 

Narzędzia 

 Dydaktyczne 

Sposób  

oceny 

EK 1 H1A_U09 C1, C2, C3 ZL ,ZG, TS 1,2,5,6 F1, F2, P1 

EK 2 H1A_U10 C1 ZG 1,2,4 F1, F3, P1 

EK 3 H1A_U08 C1, C2, C3 ZL ,ZG, TS 1,4,6 F1, P1 

EK 4 H1A_U10 C1, C2 ZG, TS 1,4,5 F1, P1 

EK 5 H1A_U10 C2 TS 1,4,5,6 F1, F3, P1 

EK 6 H1A_U09 C1, C2 ZL ,ZG, TS 1,3,5,6 F4 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

ZAGADNIENIA LEKSYKALNE: ZL   

ZL 1 Pierwsze wrażenie: Kolory a osobowość. Rozmowy kwalifikacyjne.  

ZL 2 Przyjaźń. Cechy przyjaciół i zwroty związane z przyjaźnią. Ankieta uliczna. 

ZL 3 Sekret długiego życia. Etapy w życiu człowieka i styl życia na danym etapie. 

ZL 4  Wymarzona praca. Słownictwo związane z pracą/zawodem. CV. 

ZL 5 Żywność. Typ jedzenia a nastrój. Smak i konsystencja. Rodzaje diety i zdrowie. 

ZL 6 Technologia w życiu człowieka. Nazwy urządzeń i gadżetów. Futurystyczne 

technologie. Czasowniki make i do . 

ZL 7 Pieniądz. Słowa i zwroty związane z pieniądzem. Sukces finansowy w życiu.  

ZL 8 Reklama. Język reklam. Znane marki. Muzyka a reklama. Składanie reklamacji. 

ZL 9  Wakacje i urlop. Opis miejsc wypoczynku.  Jak rekomendować te miejsca. 

ZL 10 Podróże. Opis miejsc podróży. Wrażenia. Słownictwo związane z podróżą.  

ZL 11 Życie w mieście – zalety i wady. Typy domów. Nadzieje i plany związane z 

przeprowadzką do nowego miejsca.  

ZL 12  Miejsca ekstremalne. Przymiotniki opisujące te miejsca. Życie ludzi w warunkach 

ekstremalnych. Opinie.  
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40 

 

ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE:  /Z G / 

ZG 1 Czasy przeszłe - Past simple, Past continuous, Past perfect simple, Past perfect 

continuous Wyrażenia – be supposed to, be meant to, be going to. 
 

ZG 2 Spójniki i wyrażenia spójnikowe w wyrażaniu kontrastu i tendencji – 

relacjonowanie wydarzeń. Odczytywanie danych statystycznych. 

ZG 3 Użycie bezokolicznika w zdaniu – po czasowniku, przymiotniku i rzeczowniku. 

ZG 4 Okresy warunkowe – I i II 

ZG 5 Pytania pośrednie – ogólne i szczegółowe. 

ZG 6  Czasowniki z przyimkami – ‚transitive and intransitive phrasal verbs‘ 

ZG 7 Czasy terażniejsze – Present simple, Present Continuous, Present perfect oraz 

Future simple – do wyrażania typowych lub przewidywalnych nawyków. 

ZG 8 Okres warunkowy – III. Wyrażenia – If only/ wish. Czasownik modalny ‚should‘ 

w odniesieniu do przeszłości. 

ZG 9 Strona bierna w czasach  prostych i złożonych oraz z czasownikami modalnymi. 

ZG 10 Tworzenie przymiotników od czasowników i rzeczowników. Rzeczowniki w 

funkcji przymiotników. 

ZG 11 Czasy przyszłe – Future simple, Future continuous , Future perfect. Wyrażenia 

związane z pryszłością – will, going to, would like, want,etc . Czas terażniejszy – 

Present continuous – w odniesieniu do przyszłości.Wyrażenia przysłówkowe – 

when/after/ before/as soon as. 

 

ZG 12 

Zaimki względne – defining and  non-defining relative clauses. Ominięcie zaimka 

względnego w zdaniu. 

                                                                                                                                                                            

40 

 

ZAGADNIENIA ZWIAZANE Z KIERUNKIEM STUDIÓW 

TS Teksty specjalistyczne  /4 semestry x 6 godzin   

                                                                                                                                                                             

24 

 

 PRACE ZALICZENIOWE  

PZ Kolokwia /8 prac  x 2 godziny/  

                                                                                                                                                                              

16                                                              

                                  RAZEM:     120 h              

 

LITERATURA PODSTAWOWA  

6.  S.Kay, J.Hird, P.Maggs  Move. Upper-Intermediate.Macmillan,Oxford 2006 

7.  

8.  

9.  

10.  

 

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA  
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6. Teksty specjalistyczne z czasopism, książek i internetu 

7. Dooley J., Evans V.,Grammarway, Express Publishing, Swansea, 1999 

8. Collins T.,Gateway to Science.Vocabulary and Concepts.Thomson Heinle 2008 

9. Oxford Wordpower,Oxford, 1994-Słownik 

10. Dictionary of English Language and Culture, Longman, 1998, Harlow-Słownik 

 

BILANS PUNKTÓW    E C T S 

FORMY AKTYWNOŚCI OBCIĄŻENIE 

STUDENTA /h/ 

Godziny kontaktowe 120 

Przygotowanie bieżące do ćwiczeń, Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 90 

Przygotowanie do kolokwiów  20 

Przygotowanie do egzaminu 20 

Suma godzin 250 

Ilość punktów ECTS 10 pkt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedmiot 2 

 

Nazwa modułu Wychowanie Fizyczne  

Kod modułu WFH, MK_1 Liczba punktów ECTS (dla modułu) 0-2 

Kierunek studiów Historia 

Poziom kształcenia pierwszy stopień 

Typ studiów licencjackie 

Profil kształcenia ogólnoakademicki 

Forma studiów stacjonarne 

Specjalność Wszystkie specjalności 

Przedmioty wchodzące 

w skład modułu 

Gry zespołowe (piłka nożna PN, piłka siatkowa PS, unihokej UH), gry klubowe GK 

(bilard, szachy, dart), tenis ziemny TZ, tenis stołowy TS, fitness FT (TBC, ABT, Pilates, 

Callanetics), narciarstwo NS, ćwiczenia siłowe CS 

Koordynator modułu Mgr W. Mroczek, mgr J. Maruszczyk, mgr J. Grzybowski, dr W. Pięta, mgr G. Papaj, mgr 

D. Rak, mgr R. Owusu 

 

Odniesienie do  

efektów obszarowych 
Efekty kształcenia dla modułu Odniesienie do  

efektów kierunkowych 

W U K 
kod 

efektu 
efekt kształcenia W U K 

x   M01_1 Posiada wiedzę z zakresu kultury fizycznej.    

 x  M01_2 Posiada umiejętność włączania się w prozdrowotny styl 

życia z wyborem aktywności na całe życie oraz 
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kształtowania postaw sprzyjających aktywności fizycznej 

na całe życie. 

  x M01_3 Promuje społeczne i kulturowe znaczenie sportu  

i aktywności fizycznej oraz pielęgnuje własne upodobania 

z zakresu kultury fizycznej. 

   

        

        

        

W -wiedza, U - umiejętności, K - kompetencje społeczne 
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PRZEDMIOT 2 

Nazwa przedmiotu Wychowanie Fizyczne 

Kod przedmiotu WFH, MK_1 
Liczba punktów 

ECTS 
0-2 

Semestr I-II 
Liczba godzin 

dydaktycznych 
60 

Status przedmiotu obowiązkowy Język wykładowy polski 

Forma zajęć ćwiczenia Sposób zaliczenia na ocenę 

Koordynator 

przedmiotu: 

Mgr W. Mroczek, mgr J. Maruszczyk, mgr J. Grzybowski, dr W. Pięta, mgr G. Papaj,  

mgr D. Rak,. Mgr R. Owusu 

Prowadzący zajęcia: Mgr W. Mroczek, mgr J. Maruszczyk, mgr J. Grzybowski, dr W. Pięta, mgr G. Papaj,  

mgr D. Rak,. Mgr R. Owusu, mgr P. Narkiewicz 

Wymagania wstępne  Zainteresowanie studenta wybraną dyscypliną sportu  

Cele przedmiotu 

C1 ogólne usprawnienie 

C2 przyswojenie podstawowych umiejętności praktycznych i teoretycznych z zakresu wybranej 

dyscypliny 

C3 dbałość o zdrowie i wyrobienie nawyku zdrowego stylu życia 

Metody dydaktyczne  Słowne, poglądowe, praktycznego działania 

Formy i kryteria 

zaliczenia 

przedmiotu 

F1 zaangażowanie i aktywny udział w zajęciach  

F2 frekwencja 

F3 indywidualne postępy w opanowaniu podstawowych umiejętności ruchowych z danej 

dyscypliny  

Sprawdzalne efekty 

kształcenia 
 Indywidualna ocena aktywności i postępów w opanowaniu technik ruchowych  

Sposób walidacji 

efektów kształcenia 

Wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu kultury fizycznej do 

zdrowego i aktywnego trybu życia 

Treści programowe  

T1 nauka i doskonalenie podstawowych elementów technicznych, taktycznych, przepisów 

dyscypliny 

T2 kształtowanie poczucia rytmu, czucia własnego ciała w przestrzeni, doceniania piękna ruchu 

T3 rozwijanie cech społecznie pożądanych: zdrowa rywalizacja sportowa w duchu fair play, 

empatia, integracja i umiejętność działania w zespole 

Literatura 

podstawowa  
Literatura i przepisy do poszczególnych dyscyplin sportowych i form zajęć ruchowych 

Literatura 

uzupełniająca  

Płyty CD z profesjonalnie dobraną muzyką i treściami, obserwacja i udział w zawodach 

sportowych, internet 

** Kod przedmiotu – analogicznie jak kod modułu, przy czym P01.1 oznacza numer przedmiotu wg siatki kierunku 
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BILANS PUNKTÓW ECTS: 

 

Formy aktywności
  

Obciążenie studenta [h] 

Udział w wybranych zajęciach sportowych 60 

  

  

  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta [h] 60 

Sumaryczna ilość punktów ECTS 2 

 

 

 

 

Przedmiot 3 

 

 

 

(1) Nazwa przedmiotu:  Filozofia  (studia I stopnia,)  

Historia, 
(2) Język wykładowy:  Polski 

(3) Semestr: sem. I  

studia I stopnia 

(4) Liczba punktów ECTS: (wg obowiązującego planu 

studiów):  1 

(5) Nakład pracy studenta:  120 

 Liczna godzin 

 Zajęcia dydaktyczne 30 

 Przygotowanie do zajęć 20 

 Studiowanie literatury 30 

 Udział w konsultacjach 10 

 Przygotowanie projektu, eseju, itp. 20 

 Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 10 

 Inne  

 Łączny nakład pracy studenta w godzinach 120 

(6) Forma zajęć, liczba godzin dydaktycznych: 

A. wykład  

B.   I   sem. -  30godzin 

(7) profil: ogólnoakademicki  

 

(8) Sposób zaliczenia: zaliczenie  

Uświadomienie korzyści płynących z szeroko pojętej 

wiedzy filozoficznej. Uwrażliwienie na aspekty moralne , 

etyczne i światopoglądowe. 

(10) Autor programu:  prof. nadzw. dr hab. Ireneusz Świtała 

(11) Prowadzący zajęcia:  prof. nadzw. dr hab. Ireneusz Świtała 

(12) Cele kształcenia:  Celem jest przekazanie studentom wiedzy dotyczącej najważniejszych zagadnień z 

zakresu filozofii. Ukazanie głównych stanowisk i koncepcji oraz przedstawienie głównych przedstawicieli 

filozofii .  Przekazanie studentom usystematyzowanej wiedzy z zakresu  filozofia.   
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I. Cele kształcenia: 

Celem wykładów jest przekazanie studentom wiedzy dotyczącej najważniejszych zagadnień z zakresu filozofii. 

Ukazanie głównych stanowisk i koncepcji oraz przedstawienie głównych przedstawicieli filozofii . Zapoznanie z  

filozofią   na przestrzeni dziejów z podstawowej myśli filozoficznej. Przekazanie studentom usystematyzowanej 

wiedzy z zakresu filozofii. Rozszerzenie wiadomości z zakresu  filozofii , oraz  czym jest  filozofia jako nauka.  

 

II. Efekty kształcenia:  

- w zakresie wiedzy: 

Studiowanie  filozofii to poznawanie różnych koncepcji o człowieku. Wiedza filozoficzna udziela pomocy oraz 

rozwiązuje problemy o charakterze egzystencjalnym. 

 

- w zakresie umiejętności: 

Studia filozoficzne dostarczają przede wszystkim  różnorakiej wiedzy na tematy teoretyczne jak również 

praktyczne. Osiągnięte umiejętności filozoficzne pomagają w życiu oraz w praktyce zawodowej. Dają stabilne 

ugruntowanie światopoglądowe oraz kulturowe. Uzyskujemy umiejętność oraz wrażliwość na problemy związane 

z moralnością. Studenci mogą znaleźć zatrudnienie w wydawnictwach, w urzędach państwowych, w środkach 

masowego przekazu,  w instytucjach samorządowych, politycznych oraz w szkolnictwie. Studenci studiujący 

filozofię   zdobywają  umiejętności oceny stanu i wartości kultury  jej  rozwoju oraz podejmowania odpowiednich 

wysiłków  w kierunku jej kształtowania  w przyszłości tj. zarówno w zakresie teoretycznym, jak i praktycznym. 

 

 

- w zakresie kompetencji personalnych i społecznych:  

Wskazanie na moralną i etyczną stronę działania filozoficznego. Zdobycie możliwości porównywania różnych 

poglądów, stanowisk oraz możliwości dokonywania optymalnego wyboru dla kształtowania własnego poglądu na 

świat i człowieka. Podkreślenie odpowiedzialności człowieka przed społeczeństwem.  Filozofia  pozwala na 

odpowiednie osadzenie własnych celów zawodowych i  twórczych w szeroko pojętej kulturze i cywilizacji 

europejskiej. 

 

III. Metody i kryteria zaliczenia przedmiotu: 

 

- OBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH 

- CZYNNY UDZIAŁ NA ZAJĘCIACH 

- DYSKUSJA 

- ZALICZENIE USTNE 

 

IV. Treści programowe: 

Historia filozofii. 

Pojęcie filozofii. 

Filozofia starożytna; 

Presokratycy, filozofowie jońscy, 

Pitagoreizm, 

Eleaci i Heraklit – sofiści. 

Sokrates i Platon. 

Arystoteles. 

Stoicy. 

Epikureizm i sceptycyzm. 

Neoplatonizm, Plotyn. 

Średniowiecze; 

Gnoza i manicheizm, 

Szkoła Aleksandryjska, 

Św. Augustyn, 

Św. Anzelm, 
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 Abelard. 

Filozofia w XIII wieku; 

Roger Bacon, 

Św.Albert Wielki, 

Św. Tomasz z Akwinu. 

Duns Szkot. 

 Ockham. 

Filozofia nowożytna. 

Filozofia renesansu; 

Mikołaj Machiavelli, 

Racjonaliści XVII wieku; 

Rene` Descartes (Kartezjusz), 

B. Spinoza, 

Empiryści brytyjscy – encyklopedyści; 

John Locke, 

David Hume, 

 J.J. Rousseau. 

Immanuel Kant. 

Z Freud 

Filozofia włoska – personalizm włoski 

Filozofia polska – W. Tatarkiewicz, J. Legowicz, T. Kotarbiński, J. Tischner, R. Ingarden. 

 

 

V. Literatura podstawowa: 

 

1. W. Tatarkiewicz: Historia filozofii, t. I-III, Warszawa 1968. 

2.  J.   Legowicz: Zarys historii filozofii, Warszawa 1980. 

3. F.  Klimke: Historia filozofii, t. I-II, Kraków 1930. 

4. Z.  Kuderowicz: Filozofia współczesna, 

5. Stępień A.B.: Wstęp do filozofii, Lublin 1976. 

6. Filozofia współczesna, red. J. Tischner, Kraków 1989. 

7. Kasprzyk L., Węgrzycki A.: Wprowadzenie do filozofii, Warszawa 1974. 

8. Słownik filozofów, filozofia powszechna, red. B. Andrzejewski, Poznań 1995. 

9. I. Świtała: Filozofowie o szczęściu. Od Platona do Milla, Częstochowa 2003. 

10 .I. Świtała: Wokół szczęścia, AJD, Częstochowa 2003. 

11. Otfried Hoffe: Mała historia filozofii,PWN, Warszawa 2004. 

12. L. Kołakowski: O co nas pytają wielcy filozofowie, Seria I, ZNAK, Kraków 2004. 

13. L. Kołakowski: O co nas pytają wielcy filozofowie, Seria II, ZNAK, Kraków 2005. 

 

VI. Literatura uzupełniająca: 

 

Ireneusz Świtała: 

1.  Rozważania nad książką Zygmunta Freuda Dlaczego Wojna, w; Studia Neofilologiczne 1, Wydawnictwo 

Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, Częstochowa 2000, [ s. 169-175]. 

2.  August Comte – etyka sentymentalna, w; Poglądy Augusta Comte`a z perspektywy XX wieku, Wydawnictwo 

Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, Częstochowa 1999, [47-50]. 

3.O dialogu w filozofii Jana Legowicza, w; Lumen Poloniae, Nr 2/2007, Katedra Filozofii Wyższej Szkoły 

Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa 2007, [s.93-99]. 

4. Benedykt Spinoza – metafizyczne ujęcie etyki, w; Navigare necesse est, Wydawnictwo naukowe Mega-Plast,  

Warszawa 2009, [s.725-730]. 

5. Tadeusza Kotarbińskiego Traktat o dobrej robocie – wstęp do analizy krytycznej w; Lumen Poloniae, Nr 2/2010, 

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa 2010, [s. 51- 62]. 

6. Samotność a szczęście w ujęciu Władysława Tatarkiewicza, w; Parerga 4/2007,  Międzynarodowe Studia 

Filozoficzne, Warszawa 2007, [s.105-109]. 
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7. Ks. Józef Tischner: Etyka solidarności, czyli chrześcijański model rzeczywistości społecznej i politycznej w ; 

Etyka solidarności. W 10. rocznicę śmierci ks. Józefa Tischnera, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i 

Zarządzania w Warszawie, Warszawa 2010, [s. 89- 105]. 

8. Roman Ingarden a spór o istnienie świata w ;  Spór o istnienie świata. W 40. rocznicę śmierci Romana 

Ingardena, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa 2010, [s. 23- 35]. 

9. W obliczu kultury antycznej – Fryderyk Nietzsche i Narodziny tragedii albo Grecy i pesymizm Facing the 

Ancient Culture – Fryderyk Nietzsche and The Birth of Tragedy or the Greeks and Pessimism w; Parerga 1/2010, 

Międzynarodowe  Studia Filozoficzne, Warszawa 2010, [s. 53-59]. 

10. Pierre Teilhard de Chardin i jego wizja świata, w; Lux Lucit En Tenebris T I-II,  Wydawnictwo Signa 

Temporis, Podkowa Leśna 2010, [s. 267 – 273].  

11.Tolerancja, w; Kultura i wartości w czasach przemian, Wydawnictwo Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy, 

Warszawa – Legnica – Preszow 2010, [s. 99 – 110]. 

 

 

 

 

Przedmiot 4 

(1) Nazwa przedmiotu:  Filozofia  (studia I stopnia,)  

Historia, 
(2) Język wykładowy:  Polski 

(3) Semestr: sem. I  

studia I stopnia 

(4) Liczba punktów ECTS: (wg obowiązującego planu 

studiów):  2 

(5) Nakład pracy studenta:  60 

 Liczna godzin 60 

 Zajęcia dydaktyczne 30 

 Przygotowanie do zajęć 10 

 Studiowanie literatury 10 

 Udział w konsultacjach  

 Przygotowanie projektu, eseju, itp. 10 

 Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia  

 Inne  

 Łączny nakład pracy studenta w godzinach 60 

(6) Forma zajęć, liczba godzin dydaktycznych: 

A. ćwiczenia 

B.  I sem. -  30 godzin 

(7) profil: ogólnoakademicki  

 

(8) Sposób zaliczenia: zaliczenie na ocenę 

Uświadomienie korzyści płynących z szeroko pojętej 

wiedzy filozoficznej. Uwrażliwienie na aspekty moralne , 

etyczne i światopoglądowe. 

(10) Autor programu:  prof. nadzw. dr hab. Ireneusz Świtała 

(11) Prowadzący zajęcia:  prof. nadzw. dr hab. Ireneusz Świtała 

(12) Cele kształcenia:  Celem jest przekazanie studentom wiedzy dotyczącej najważniejszych zagadnień z 

zakresu filozofii . Ukazanie głównych stanowisk i koncepcji oraz przedstawienie głównych przedstawicieli 

filozofii.  Przekazanie studentom usystematyzowanej wiedzy z zakresu  filozofia.   
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Przedmiot 4 

 

 

I. Cele kształcenia: 

Celem wykładów jest przekazanie studentom wiedzy dotyczącej najważniejszych zagadnień z zakresu filozofii. 

Ukazanie głównych stanowisk i koncepcji oraz przedstawienie głównych przedstawicieli filozofii . Zapoznanie z  

filozofią   na przestrzeni dziejów z podstawowej myśli filozoficznej. Przekazanie studentom usystematyzowanej 

wiedzy z zakresu filozofii. Rozszerzenie wiadomości z zakresu  filozofii , oraz  czym jest  filozofia jako nauka.  

 

II. Efekty kształcenia:  

- w zakresie wiedzy: 

Studiowanie  filozofii to poznawanie różnych koncepcji o człowieku. Wiedza filozoficzna udziela pomocy oraz 

rozwiązuje problemy o charakterze egzystencjalnym. 

 

- w zakresie umiejętności: 

Studia filozoficzne dostarczają przede wszystkim  różnorakiej wiedzy na tematy teoretyczne jak również 

praktyczne. Osiągnięte umiejętności filozoficzne pomagają w życiu oraz w praktyce zawodowej. Dają stabilne 

ugruntowanie światopoglądowe oraz kulturowe. Uzyskujemy umiejętność oraz wrażliwość na problemy związane 

z moralnością. Studenci mogą znaleźć zatrudnienie w wydawnictwach, w urzędach państwowych, w środkach 

masowego przekazu,  w instytucjach samorządowych, politycznych oraz w szkolnictwie. Studenci studiujący 

filozofię   zdobywają  umiejętności oceny stanu i wartości kultury  jej  rozwoju oraz podejmowania odpowiednich 

wysiłków  w kierunku jej kształtowania  w przyszłości tj. zarówno w zakresie teoretycznym, jak i praktycznym. 

 

 

- w zakresie kompetencji personalnych i społecznych:  

Wskazanie na moralną i etyczną stronę działania filozoficznego. Zdobycie możliwości porównywania różnych 

poglądów, stanowisk oraz możliwości dokonywania optymalnego wyboru dla kształtowania własnego poglądu na 

świat i człowieka. Podkreślenie odpowiedzialności człowieka przed społeczeństwem.  Filozofia  pozwala na 

odpowiednie osadzenie własnych celów zawodowych i  twórczych w szeroko pojętej kulturze i cywilizacji 

europejskiej. 

 

 

 

III. Metody i kryteria zaliczenia przedmiotu: 

 

- OBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH 

- PRZYGOTOWYWANIE PRAC PISEMNYCH 

- CZYNNY UDZIAŁ NA ZAJĘCIACH 

- DYSKUSJA 

- ZALICZENIE USTNE 

 

IV. Treści programowe: 

Historia filozofii. 

Pojęcie filozofii. 

Filozofia starożytna; 

Presokratycy, filozofowie jońscy, 

Pitagoreizm, 

Eleaci i Heraklit – sofiści. 

Sokrates i Platon. 
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Arystoteles. 

Stoicy. 

Epikureizm i sceptycyzm. 

Neoplatonizm, Plotyn. 

Średniowiecze; 

Gnoza i manicheizm, 

Szkoła Aleksandryjska, 

Św. Augustyn, 

Św. Anzelm, 

 Abelard. 

Filozofia w XIII wieku; 

Roger Bacon, 

Św.Albert Wielki, 

Św. Tomasz z Akwinu. 

Duns Szkot. 

 Ockham. 

Filozofia nowożytna. 

Filozofia renesansu; 

Mikołaj Machiavelli, 

Racjonaliści XVII wieku; 

Rene` Descartes (Kartezjusz), 

B. Spinoza, 

Empiryści brytyjscy – encyklopedyści; 

John Locke, 

David Hume, 

 J.J. Rousseau. 

Immanuel Kant. 

Z Freud 

Filozofia włoska – personalizm włoski 

Filozofia polska – W. Tatarkiewicz, J. Legowicz, T. Kotarbiński, J. Tischner, R. Ingarden. 

 

 

V. Literatura podstawowa: 

 

1. W. Tatarkiewicz: Historia filozofii, t. I-III, Warszawa 1968. 

2.  J.   Legowicz: Zarys historii filozofii, Warszawa 1980. 

3. F.  Klimke: Historia filozofii, t. I-II, Kraków 1930. 

4. Z.  Kuderowicz: Filozofia współczesna, 

5. Stępień A.B.: Wstęp do filozofii, Lublin 1976. 

6. Filozofia współczesna, red. J. Tischner, Kraków 1989. 

7. Kasprzyk L., Węgrzycki A.: Wprowadzenie do filozofii, Warszawa 1974. 

8. Słownik filozofów, filozofia powszechna, red. B. Andrzejewski, Poznań 1995. 

9. I. Świtała: Filozofowie o szczęściu. Od Platona do Milla, Częstochowa 2003. 

10 .I. Świtała: Wokół szczęścia, AJD, Częstochowa 2003. 

11. Otfried Hoffe: Mała historia filozofii,PWN, Warszawa 2004. 

12. L. Kołakowski: O co nas pytają wielcy filozofowie, Seria I, ZNAK, Kraków 2004. 

13. L. Kołakowski: O co nas pytają wielcy filozofowie, Seria II, ZNAK, Kraków 2005. 

 

VI. Literatura uzupełniająca: 

 

Ireneusz Świtała: 

1.  Rozważania nad książką Zygmunta Freuda Dlaczego Wojna, w; Studia Neofilologiczne 1, Wydawnictwo 

Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, Częstochowa 2000, [ s. 169-175]. 

2.  August Comte – etyka sentymentalna, w; Poglądy Augusta Comte`a z perspektywy XX wieku, Wydawnictwo 

Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, Częstochowa 1999, [47-50]. 

3.O dialogu w filozofii Jana Legowicza, w; Lumen Poloniae, Nr 2/2007, Katedra Filozofii Wyższej Szkoły 

Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa 2007, [s.93-99]. 
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4. Benedykt Spinoza – metafizyczne ujęcie etyki, w; Navigare necesse est, Wydawnictwo naukowe Mega-Plast,  

Warszawa 2009, [s.725-730]. 

5. Tadeusza Kotarbińskiego Traktat o dobrej robocie – wstęp do analizy krytycznej w; Lumen Poloniae, Nr 2/2010, 

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa 2010, [s. 51- 62]. 

6. Samotność a szczęście w ujęciu Władysława Tatarkiewicza, w; Parerga 4/2007,  Międzynarodowe Studia 

Filozoficzne, Warszawa 2007, [s.105-109]. 

7. Ks. Józef Tischner: Etyka solidarności, czyli chrześcijański model rzeczywistości społecznej i politycznej w ; 

Etyka solidarności. W 10. rocznicę śmierci ks. Józefa Tischnera, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i 

Zarządzania w Warszawie, Warszawa 2010, [s. 89- 105]. 

8. Roman Ingarden a spór o istnienie świata w ;  Spór o istnienie świata. W 40. rocznicę śmierci Romana 

Ingardena, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa 2010, [s. 23- 35]. 

9. W obliczu kultury antycznej – Fryderyk Nietzsche i Narodziny tragedii albo Grecy i pesymizm Facing the 

Ancient Culture – Fryderyk Nietzsche and The Birth of Tragedy or the Greeks and Pessimism w; Parerga 1/2010, 

Międzynarodowe  Studia Filozoficzne, Warszawa 2010, [s. 53-59]. 

10. Pierre Teilhard de Chardin i jego wizja świata, w; Lux Lucit En Tenebris T I-II,  Wydawnictwo Signa 

Temporis, Podkowa Leśna 2010, [s. 267 – 273].  

11.Tolerancja, w; Kultura i wartości w czasach przemian, Wydawnictwo Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy, 

Warszawa – Legnica – Preszow 2010, [s. 99 – 110]. 

 

 

 

 

 

 

 

Przedmiot 5 

Nazwa przedmiotu  Technologie informacyjne Język wykładowy: polski 

Semestr, poziom i typ studiów semestr 2, I rok, I stopnia Liczba punktów ECTS: 1 

Profil kształcenia 
profil: teoretyczny  

 

ogólnoakademicki 

Wymagania wstępne  
Podstawowa znajomość zjawisk medialnych, podstawowe umiejętności 

obsługi komputera i urządzeń peryferyjnych 

Forma zajęć, liczba godzin, 

dydaktycznych i sposób zaliczenia 

 

forma zajęć: ćwiczenia , 30 godzin sposób zaliczenia: Student realizuje 

podczas zajęć wszystkie zadania i 

przesyła na adres elektroniczny 

prowadzącego. Zaliczenie na stopień 

Autor programu: dr Janusz Hurnik 

Prowadzący zajęcia: dr Janusz Hurnik 

Sposób walidacji efektów kształcenia 

Aktywna obecność na zajęciach, merytoryczne przygotowanie do zajęć, 

używanie fachowej terminologii, umiejętność łączenia różnych źródeł 

informacji i ich selekcja,  
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I. Cele kształcenia: usprawnienie posługiwania się Wordem, Excelem, PowerPointem, , stosowanie zasad poszanowania 

praw autorskich, poznanie katalogów, bibliotek i różnego typu tekstów dostępnych sieciowo. 

 

II. Efekty kształcenia:  

 

- w zakresie wiedzy: rozpoznanie społecznych uwarunkowań funkcjonowania technologii multimedialnych, 

wzbogacenie wiedzy na temat różnorodnych materiałów i informacji dostępnych w sieci, uzupełnienie informacji o 

najnowszych osiągnięciach multimedialnych,  

 

- w zakresie umiejętności: doskonali umiejętności obsługi różnego rodzaju programów wspomagających pracę i 

działalność informacyjną z zakresu humanistyki, umie odnaleźć odpowiednie materiały, potrafi obsługiwać urządzenia 

udostępniane przez uczelnię 

 

- w zakresie kompetencji personalnych i społecznych: jest świadomy procesów przemian zachodzących we 

współczesnej kulturze, szanuje wartości intelektualne, szanuje prawa autorskie, ma świadomość oddziaływania 

(pozytywnego i negatywnego) multimediów na różne grupy wiekowe), potrafi propagować kulturę medialną 

 

III. Metody i kryteria zaliczenia przedmiotu: Czynny udział w zajęciach, przygotowanie wystąpienia/prezentacji. 

Studenci realizują podczas zajęć zadania i przesyłają je na adres elektroniczny prowadzącego. 

 

IV. Treści programowe:– wiedza w projektach PowerPoint, rola fotografii w pracy historyka, wideoanaliza interakcji w 

muzeach i centrach nauki, mity cyfryzacji i interaktywności, język interfejsów kulturowych 

 

V. Literatura podstawowa: W. Gołek, Technologie informacyjne mediów, Warszawa 2006; J. Jędryczkowski, 

Prezentacje multimedialne w procesie uczenia się studentów, Toruń 2005; Klan cyborgów. Mariaż człowieka z 

technologią, red. G. Gajewska, Gniezno 2008; L. Manowich, Język nowych mediów, Warszawa 2006; Z. Osiński, 

Technologia informacyjna w edukacji humanistycznej, Toruń 2005.  

 

VI. Literatura uzupełniająca: M. Dębowski, M. Lemańczyk, Podstawy użytkowania komputera. Przewodnik po 

popularnych programach komputerowych z ćwiczeniami, Poznań 2000; A. Siemińska-Łosko, Internet w przygotowaniu 

nauczycieli do stosowania technologii informacyjnej, Toruń 2006, Brągoszewski P., Gimp 2.0. Edycja zdjęć cyfrowych, 

Gliwice 2005, Danowski B., Makaryk M., Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak się to robi, Gliwice 2007.  

 

 

 

 

Tematyka zajęć 

 

1. Zajęcia organizacyjne. Omówienie tematyki zajęć. 

 

2. Narzędzia technologii informacyjnych w warsztacie historyka. 

 

3. Podstawy edycji tekstu. 

 

4. Praca z Wordem (przygotowanie tekstu według poleceń prowadzącego). 

 

5. Programy do tworzenia prezentacji multimedialnych. 

 

6. Praca z Power Pointem (przygotowanie prezentacji). 

 

7.Przygotowanie prezentacji z wykorzystaniem zasobów Internetu. 

 

8. Programy graficzne. 

 

9. Obróbka fotografii cyfrowych (modyfikacja kolorów, rozjaśnianie i rozmycie fotografii, usuwanie efektów czerwonych 

oczu, fotografia czarno-białą). 

 

10. Obróbka obrazów cyfrowych (wycinanie fragmentów obrazów, kopiowanie wklejanie obrazów, narzędzia tworzenia 

obrazów). 
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11. Posługiwanie się Excelem i jego wykorzystanie w pracy historyka. 

 

12. Internet w warsztacie historyka, historyk w cyberprzestrzeni. 

 

13. Wikipedii, próba stworzenia hasła. 

 

14. e-biblioteki, e-książki. 

 

15. Podsumowanie zajęć. Zaliczenia 
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Nazwa modułu: MK_2-Warsztat naukowy historyka  

Kierunek i specjalność: Historia 

Opis modułu, planowane efekty kształcenia: Moduł przedmiotów tworzących warsztat naukowy historyka, dzięki którym 

można zrozumieć, docenić i wykorzystać powiązania interdyscyplinarne historii z innymi naukami. Moduł zawiera 

przedmioty stanowiące podstawę warsztatu naukowego historyka. Umożliwia nabywanie wiedzy z zakresu: warsztatu 

naukowego historyka, nauk pomocniczych historii i języka łacińskiego. Zapoznaje studenta z niezbędnymi pojęciami 

teoretycznymi ułatwiającymi zrozumienie podstaw badania historycznego. Umożliwia opanowanie w stopniu 

podstawowym warsztatu naukowego historyka. Pozwala zdobyć niezbędne w samodzielnej pracy badawczej, w tym 

umiejętności posługiwania się różnego rodzaju źródłami historycznymi Umożliwia nabycie wiedzy z języka łacińskiego 

będącego podstawowym językiem źródeł pisanych z okresu historii starożytnej i średniowiecznej. 

 

Planowane formy walidacji efektów kształcenia:  zaliczenie na ocenę 

 

Nazwa przedmiotu w module i planowane efekty kształcenia w obszarach: W U K 

1. Vademecum studiów historycznych  K_W01 

K_W03 

K_W07 

K_U01 

K_U03 

K_U06 

K_K02 

K_K06 

K_K07 

2. Nauki pomocnicze historii średniowiecznej i nowożytnej K_W01 

K_W03 

K_W04 

K_U01 

K_U02 

K_U03 

K_K02 

3. Nauki pomocnicze historii XIX – XX w. K_W01 

K_W03 

K_W04 

K_W08 

K_U01 

K_U02 

K_U04 

K_K02 

4.Lektorat języka łacińskiego K_W01 

K_W03 

K_W04 

K_U01 

K_U02 

K_U03 

K_K01 

K_K02 
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Przedmiot 1 

Nazwa przedmiotu  Vademecum studiów historycznych Język wykładowy: polski 

Semestr, poziom i typ studiów Sem.2, studia stacjonarne I stopień Liczba punktów ECTS: 3 

Profil kształcenia 

Ogólnoakademicki 

 

30 godzin ćwiczeń 

30 godzin pracy własnej 

przygotowania się do zajęć 

Wymagania wstępne  Wiedza bazowa z zakresu historii 

Forma zajęć, liczba godzin, 

dydaktycznych i sposób zaliczenia 

 

forma zajęć: ćwiczenia, 30 godzin sposób zaliczenia: zaliczenie na ocenę 

Autor programu: dr Grzegorz Żabiński 

Prowadzący zajęcia: dr Grzegorz Żabiński 

Sposób walidacji efektów kształcenia 
Zaliczenie na ocenę: obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach, test 

zaliczeniowy 

 

I. Cele kształcenia: 

Opanowanie przez studentów podstaw warsztatu badawczego historyka – wstępnej orientacji w typach źródeł 

historycznych, umiejętności zdobywania i krytycznej oceny informacji źródłowych oraz pochodzących z literatury 

przedmiotu, nabycie podstawowych zdolności w zakresie pisania tekstu zaopatrzonego w aparat naukowy. 

 

 

II. Efekty kształcenia:  

- w zakresie wiedzy: nabycie podstaw wiedzy dotyczącej celów i metod badań historycznych, typów źródeł 

wykorzystywanych w badaniach historycznych, podstaw terminologii fachowej 

- w zakresie umiejętności: podstawy umiejętności wyszukiwania materiałów do badań historycznych, podstawy 

umiejętności tworzenia historycznego tekstu naukowego i posługiwania się aparatem naukowym 

- w zakresie kompetencji personalnych i społecznych: kompetencje w zakresie zbierania informacji naukowych, 

zdolność samodzielnego uczenia się, organizacja pracy 

 

III. Metody i kryteria zaliczenia przedmiotu: 

 

Zaliczenie na ocenę: obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach, test zaliczeniowy 

Ocena 5: aktywne uczestnictwo we wszystkich zajęciach, ocena bardzo dobra z testu zaliczeniowego 

Ocena 4: aktywne uczestnictwo w większości zajęć, ocena dobra z testu zaliczeniowego 

Ocena 3: aktywne uczestnictwo w części zajęć, ocena dostateczna z testu zaliczeniowego 

 

IV. Treści programowe: 

 

1. Przedmiot i cel badań historycznych – informacje wstępne 

2. Przedmiot i cel badań historycznych – czy tylko historia polityczna? 

3. Skąd historyk czerpie informacje – źródła historyczne 

4. Podstawowe informacje o typach źródeł historycznych – źródła pisane 

5. Podstawowe informacje o typach źródeł historycznych – źródła archeologiczne, ikonograficzne i inne  

4. Pomoce badawcze historyka – bibliografie, encyklopedie, słowniki 

7. Internet w pracy historyka – szanse i zagrożenia 

8. Metodyka pracy historyka – kwerenda źródłowa i literaturowa 

9. Metodyka pracy historyka – opis, interpretacja, wyjaśnienie 

10. Tekst naukowy i jego cechy.  
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V. Literatura podstawowa: 

 

Bahn, P., Renfrew, C. Archeologia. Teorie, metody, praktyka. Warszawa 2002 

Bloch, M., Pochwała historii, czyli o zawodzie historyka, Warszawa 1960 

Eco U., Jak napisać pracę dyplomową, Warszawa 2007. 

Oliver, P. Jak pisać prace uniwersyteckie, Kraków 1999 

Topolski J., Wprowadzenie do historii, różne wyd.  

Pawlak M., Serczyk J., Podstawy badań historycznych (skrypt dla studentów), Bydgoszcz 1999. 

 

VI. Literatura uzupełniająca (wybór): 

 

Braudel, F. Historia i trwanie. Warszawa 1971 

Ihnatowicz, J., Nauki pomocnicze historii XIX i XX w. Warszawa 1990 (fragm.) 

Kula W., Rozważania o historii, Warszawa 1958. 

Miśkiewicz B. Wstęp do badań historycznych, Warszawa - Poznań 1985 

Szymański J., Nauki pomocnicze historii, różne wyd. (fragm.) 

Swieżawski A., Warsztat naukowy historyka , różne wyd.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedmiot 1 

Nazwa przedmiotu  
Vademecum studiów 

historycznych 

Język wykładowy: język 

polski 

Semestr, poziom i typ studiów Sem. I, I
o
 st. stacjonarne Liczba punktów ECTS: 3 

Profil kształcenia 

profil: ogólnoakademicki 

 

1 pkt za 30h zajęć, 1 pkt za 

25h przygotowania do zajęć, 

1 pkt za 10h przygotowanie 

pracy semestralnej, 15h 

przygotowania do 

kolokwium zaliczeniowego 

Wymagania wstępne  Ogólna wiedza z zakresu nauk humanistycznych 

Forma zajęć, liczba godzin, 

dydaktycznych i sposób zaliczenia 

 

forma zajęć: ćwiczenia (30h) sposób zaliczenia: zaliczenie 

na ocenę 

Autor programu: dr Anna Czerniecka-Haberko 

Prowadzący zajęcia: dr Anna Czerniecka-Haberko 

Sposób walidacji efektów kształcenia 
Obecność, aktywność, zaliczenie kolokwium ze sporządzania 

przypisów i bibliografii, napisanie pracy semestralnej 

 

I. Cele kształcenia: zapoznanie studenta z elementarnymi pojęciami wykorzystywanymi przez historyka. Zapoznanie 

studenta z warsztatem naukowym historyka (opanowanie umiejętności sporządzania przypisów oraz bibliografii, 

umiejętność wyszukiwania literatury przedmiotu). Charakterystyka poszczególnych etapów pracy historyka. 
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II. Efekty kształcenia:  

- w zakresie wiedzy: 

- zna podstawowe pojęcia z zakresu nauk historycznych (historia, historiografia, nauki wspomagające historię, nauki 

pomocnicze historii, aparat naukowy) 

- opanowanie warsztatu naukowego historyka. Umie poprawnie sporządzić przypisy oraz bibliografię. Umie zgromadzić 

literaturę przedmiotu 

- zna klasyfikację nauk. Rozumie znaczenie nauk historycznych w obrębie nauk humanistycznych i społecznych. 

Rozumie współzależności występujące między historią, a naukami wspomagającymi oraz historią, a naukami 

pomocniczymi. 

- w zakresie umiejętności: 
- poprawnie gromadzi, selekcjonuje i wykorzystuje fakty historyczne 

- poprawnie wykorzystuje poznaną terminologię historyczną 

- umie w formie ustnej i pisemnej (stosując właściwy aparat naukowy) zaprezentować wyniki swoich badań 

- w zakresie kompetencji personalnych i społecznych: 

- posiada umiejętność organizacji własnej pracy, wykazując się umiejętnością samokształcenia. Potrafi krytycznie ocenić 

efekty swych działań 

- rozumie konieczność przestrzegania norm etycznych i standardów jakości w swojej pracy 

- umie uszanować odmienność przekonań 

 

III. Metody i kryteria zaliczenia przedmiotu:  

Metody: dyskusja 

Kryteria oceny: 

Ocena dostateczna – obecność, aktywność, zaliczenie kolokwium 

Ocena dobra – obecność, aktywność, zaliczenie kolokwium, zaliczenie lektury 

Ocena bardzo dobra – obecność, aktywność, zaliczenie kolokwium, zaliczenie lektury, napisanie pracy semestralnej 

 

IV. Treści programowe: 

1.Rola przedmiotu Vademecum studiów historycznych. 

2. Wiadomości o studiach historycznych. 

3. Aparat naukowy historyka – pełny zapis przypisu. 

4. Aparat naukowy historyka – skróty polskie stosowane w  przypisach. 

5. Aparat naukowy historyka – skróty łacińskie stosowane w  przypisach. 

6. Aparat naukowy historyka – prace pod kierunkiem. 

7. Aparat naukowy historyka – czasopisma. 

8. Aparat naukowy historyka – bibliografia. 

9. Aparat naukowy historyka – ćwiczenia utrwalające. 

10-11. Biblioteki. Bibliografie. 

12. Literatura naukowa. Dzieła pomocniczo-naukowe. 

13. Przygotowanie oraz wygładzanie referatu. 

14-15. Praca historyka i jej etapy. 

 

V. Literatura podstawowa: 

Miśkiewicz B., Wprowadzenie do badań historycznych, Poznań 1993. 

Miśkiewicz B., Wstęp do badań historycznych, Warszawa, Poznań 1985. 

Swieżawski A., Warsztat naukowy historyka. Wstęp do badań historycznych, Częstochowa 2001. 

Topolski J., Wprowadzenie do historii, Poznań 2001. 

 

VI. Literatura uzupełniająca: 

Antczak M., Nowacka A., Przypisy, powołania, bibliografia załącznikowa: jak tworzyć i stosować: podręcznik, 

Warszawa 2008. 

Dominiczak H., Przygotowanie pracy magisterskiej, Częstochowa 1996. 

Informator o studiach na kierunku historia z uwzględnieniem systemu ECTS, oprac. M. Antoniewicz, R. Majzner, W. 

Palus, K. Spruch, Częstochowa 2004. 

Ładoński W., Urban S., Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wrocław 1994. 

Statut Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 

Strona internetowa uczelni – www.ajd.czest.pl  

Topolski J., Wprowadzenie do historii, Poznań 2001. 

Wrzosek W., Zaradnik, Poznań 1998. 

 

http://www.ajd.czest.pl/
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Przedmiot 2 

Nazwa przedmiotu  
Nauki pomocnicze historii 

średniowiecznej i nowożytnej  

Język wykładowy: język polski 

Semestr, poziom i typ studiów 
Sem. 3, studia I stopnia, studia 

stacjonarne 

Liczba punktów ECTS: 1 pkt. 

 

Profil kształcenia 
profil: ogólnoakademicki  

 

1 pkt. Uczestnictwo w zajęciach 

i przygotowanie się do zajęć. 

Wymagania wstępne  
Znajomość wiedzy faktograficznej z historii średniowiecznej, umiejętność 

analizy zjawisk historycznych. 

Forma zajęć, liczba godzin, 

dydaktycznych i sposób zaliczenia 

 

forma zajęć: laboratorium, 30 godz. sposób zaliczenia: zaliczenie z oceną 

Autor programu: dr Anna Odrzywolska-Kidawa 

Prowadzący zajęcia: Prof. dr hab. Marceli Antoniewicz 

Sposób walidacji efektów kształcenia 

Obecność na zajęciach, aktywność na zajęciach,  

Sprawdzian wiedzy z zakresu tematyki omawianej na zajęciach  

Przygotowanie prezentacji multimedialnej. 

 

I. Cele kształcenia:  

 

Kształcenie umiejętności krytyki źródła historycznego i wytworów kultury materialnej okresu średniowiecza i 

staropolskiego przy użyciu odpowiednich metod i narzędzi badawczych.  

Wdrożenie studentów do samodzielnych badań historycznych opartych na pracy ze źródłami pisanymi i niepisanymi. 

Przyswojenie podstawowych zagadnień z zakresu wybranych nauk pomocniczych historii. Praktyczne zastosowanie 

wiedzy w zakresie rozpoznawania typów pisma, odczytu paleograficznego rękopisów, rozwiązywania abrewiacji, 

rozbioru dyplomatycznego dokumentów, rozpoznawania ważniejszych herbów rycerskich, symboliki heraldycznej, 

ikonografii pieczęci. 

 

 

II. Efekty kształcenia:  

- w zakresie wiedzy: 

 

-     Zna zakres merytoryczny nauk zaliczanych do kanonu nauk pomocniczych historii 

-  Zna i potrafi wyjaśnić na konkretnych przykładach pojęcia odnoszące się do nauk pomocniczych i nauk 

posiłkujących, niezbędnych do poznania źródła historycznego (np. rotulus, dyptych, rylec, palimpsest, skryptorium, 

minuskuła, majuskuła, ligatury, abrewiacje, dokument dyspozytywny, dokument poświadczeniowy, pieczęć 

obrazowa, pieczęć autentyczna, ikonografia pieczęci, tłok pieczętny, indygenat, nobilitacja, nagana szlachecka, tarcza 

herbowa, godło, klejnot, blazonowanie, legendy herbowe, labry, role herbowe) 

-   Ma przyswojone podstawowe zagadnienia z zakresu badań nad ewolucją pisma, rozróżnia określone typy pisma 

(kapitała kwadratowa, kapitała rustykalna, uncjała, minuskuła karolińska, tekstura gotycka, bastarda, italika, 

kancelareska) 

-  Analizuje przykłady funkcjonowania środowiska skryptoriów klasztornych, bibliotek i kancelarii (królewskiej, 

biskupiej, miejskiej)  

 

- w zakresie umiejętności: 

       -   określa czas powstania rękopisów na podstawie typów pisma,  

       -   kształci umiejętności czytania tekstów rękopiśmiennych, z praktycznym 
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           zastosowaniem systemu abrewiacyjnego  

       -  przeprowadza rozbiór wewnętrzny dokumentu średniowiecznego na części wewnętrzne 

          (protokół, kontekst, eschatokół) 

-   posiada umiejętność analizy źródeł średniowiecznych dokumentowych i wytworów 

     kultury materialnej 

       -   samodzielnie wyszukuje i wykorzystuje zdobyte informacje, posługując się różnymi 

           źródłami wiedzy 

-  potrafi poprawnie formułować swoje wypowiedzi ustne i pisemne z zastosowaniem 

   fachowej terminologii i pojęć specyficznych dla epoki średniowiecza. 

 

- w zakresie kompetencji personalnych i społecznych:  
       -     posiada świadomość znaczenia ciągłości historycznej i dziedzictwa kulturowego 

       -   potrafi efektywnie organizować swoją pracę, krytycznie oceniać efekty swych działań, 

            wykazuje się umiejętnością samokształcenia. 

 

III.   Metody i kryteria zaliczenia przedmiotu:  
 

Metody: dyskusja, elementy wykładu informacyjnego, analiza tekstu źródłowego i praca nad wytworami kultury 

materialnej, prezentacja multimedialna. 

 

Obecność na zajęciach – dozwolona jedna nieobecność w ciągu semestru, powyżej jednej nieobecności student ma 

obowiązek zaliczyć podczas konsultacji w formie ustnej materiał omawiany na zajęciach, w terminie dwóch tygodni 

od zaistniałej nieobecności. 

 

Kryteria zaliczenia przedmiotu: 

Ocena 3: Uczestnictwo w dyskusji, wypowiedzi, na podstawie których można ocenić przygotowanie studenta do 

zajęć, umiejętność praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy. Zaliczenie sprawdzianu z zakresu tematyki 

omawianej na zajęciach na ocenę dostateczną (51-69% wiedzy). 

Ocena 4: Aktywne uczestnictwo w dyskusji, formułowanie poprawnych, logicznych wypowiedzi, umiejętność 

praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy. Zaliczenie sprawdzianu z zakresu tematyki omawianej na zajęciach na 

ocenę dobrą (70-89% wiedzy). 

Ocena 5: Aktywne uczestnictwo w dyskusji, formułowanie logicznych, dojrzałych i wyczerpujących wypowiedzi, 

wykazanie się przygotowaniem merytorycznym z zakresu literatury uzupełniającej, umiejętność praktycznego 

zastosowania zdobytej wiedzy. Przygotowanie prezentacji multimedialnej. Zaliczenie sprawdzianu z zakresu tematyki 

omawianej na zajęciach na ocenę bardzo dobrą (90-100% wiedzy). 

 

IV. Treści programowe:  
1. Zapoznanie studentów z wymogami naukowymi, metodycznymi. Omówienie tematyki zajęć. Zakres nauk 

pomocniczych historii; 

2. Zakres i pojęcie paleografii. 

3. Ogólny pogląd na rozwój pisma aż do powstania alfabetu. 

4. Osoba pisarza, organizacja kopiowania, rodzaje wytworów piśmiennych, sposób zdobienia i oprawy rękopisów,  

5. Pojęcia paleograficzne służące do analizy pisma; Rozpoznawanie typów pisma na podstawie wzorów. 

6. Kształcenie umiejętności czytania rękopisów. Zastosowanie ligatur i abrewiatur. 

7. Historia dokumentu średniowiecznego.  

8. Geneza, organizacja i funkcjonowanie kancelarii książęcej i królewskiej w Polsce. 

9. Cechy formalne dokumentów i ich klasyfikacja.  

10. Metody badań nad dokumentem. Formularz dokumentu średniowiecznego. Rozbiór dyplomatyczny dokumentu.  

11. Sfragistyka - zastosowanie pieczęci od starożytności do czasów nowożytnych;  

12. Budowa, materiał, sposób odciskania, przymocowania i zabezpieczania pieczęci. 

13. Klasyfikacja i ikonografia pieczęci. 

14. Heraldyka – terminologia heraldyczna, źródła do polskiej heraldyki, etapy kształtowania się rodów heraldycznych. 

15. Rodzaje polskich herbów, blazonowanie, symbolika heraldyczna, geneza i funkcje proklamacji. 

 

 

V. Literatura podstawowa: 

 

J. Szymański, Nauki pomocnicze historii, Warszawa 2001; 

W. Semkowicz, Encyklopedia nauk pomocniczych historii, Kraków 1999;  

W. Semkowicz, Paleografia łacińska, wyd. II popr., Kraków 2002;  
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J. Szymański, Pismo łacińskie i jego rola w kulturze, Wrocław 1975; 

A. Gieysztor, Zarys dziejów pisma łacińskiego, Warszawa 1973. 

K. Głombiowski, H. Szwejkowska, Książka rękopiśmienna i biblioteka w starożytności i średniowieczu, Warszawa 1983. 

K. Maleczyński, Zarys dyplomatyki polskiej wieków średnich, Wrocław 1951;  

K. Maleczyński, B. Bielińska, A. Gąsiorowski, Dyplomatyka wieków średnich, Warszawa 1971;  

M. Gumowski, M. Haisig, S. Mikucki, Sfragistyka, Warszawa 1960;  

Pieczęcie w dawnej Rzeczypospolitej, red. Z. Piech, Warszawa 2005. 

J. Szymański, Herbarz średniowiecznego rycerstwa polskiego, Warszawa 1993. 

J. Szymański, Herbarz rycerstwa polskiego z XVI w., Warszawa 2001. 

J. Słowiński, Rozwój pisma łacińskiego w Polsce XVI-XVIII wieku. Studium paleograficzne, Lublin 1992. 

 

 

VI. Literatura uzupełniająca: 

 

K. Górski, Podręcznik pisma neogotyckiego XVI-XX w., wyd. 3, Warszawa 1978. 

J. Cepik, Jak człowiek nauczył się pisać?, Warszawa 1979. 

A.Szweda, Organizacja i technika dyplomacji polskiej w stosunkach z zakonem krzyżackim w Prusach w latach 1386-

1454, Toruń 2009. 

J. Bieniak, Polskie rycerstwo średniowieczne: wybór pism, Kraków 2002. 

K. Maleczyński, M. Bielińska, A. Gąsiorowski, Dyplomatyka wieków średnich, Warszawa 1971. 

A. Szweda, Organizacja i technika dyplomacji polskiej w stosunkach z zakonem krzyżackim w Prusach w latach 1386-

1454, Toruń 2009. 

A. Odrzywolska-Kidawa, Prace kancelaryjne podkanclerzego koronnego Piotra Tomickiego 1515-1535, [w:] Polska 

kancelaria królewska czasów nowożytnych. Między władzą a społeczeństwem. Materiały konferencji naukowej Kraków 

14 kwietnia 2004 roku. Część II, red. Waldemar Chorążyczewski, Wojciech Krawczuk, wyd. Historia Iagellonica, 

Kraków 2006, ss. 157-178. 

A. Odrzywolska-Kidawa, Protektorat podkanclerzego Piotra Tomickiego nad niższym personelem kancelaryjnym, 

Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji „Piśmiennictwo pragmatyczne w Polsce do końca XVIII wieku”, organizowanej 

przez Uniwersytet Warmińsko – Mazurski, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Ostróda, 7-9. 12. 2004 r. 

Druk: red. nauk. Jan Gancewski, Andrzej Wałkówski, Olsztyn 2006, s. 136-146. 

M. Hlebionek, Metalowe pieczęcie książąt polskich z XII wieku, „Studia Źródłoznawcze”, t. 47, 2009. 

S. K. Kuczyński, Polskie herby ziemskie. Geneza - treści - funkcje, Warszawa 1993. 

M. Biniaś-Szkopek, M. Delimata, Ł. Skrzypczak, Podstawy paleografii łacińskiej: skrypt dla studentów archiwistyki, 

Poznań 2007. 

T. Wierzbowski, Vademecum. Podręcznik dla studiów archiwalnych, Warszawa-Lwów 1926. 

K. Niesiecki, Herbarz polski, Lipsk 1839 – 1846 ( 10 tomów; reprint); 

B. Paprocki, Herby rycerstwa polskiego, Kraków 1858 (reprint); 

R. T. Prinke, Poradnik genealoga amatora, Warszawa 1992; Poznań 2006; 

M. Nowaczyk, Poszukiwanie przodków. Genealogia dla każdego, Warszawa 2005; 

Spis szlachty Królestwa Polskiego z dodaniem krótkiej informacyi o dowodach 

szlachectwa, Warszawa 1851 ( reprint); 

J. Bieniak, Heraldyka polska przed Długoszem [w:] Sztuka i ideologia XV wieku, Warszawa 

1978; 

M. Cetwiński, Mityczne wzorce i społeczne funkcje legend herbowych Czartoryskich i 

Czetwertyńskich, „Genealogia” 1, 1991; 

J. Matuszewski, Geneza polskiego chama, Łódź 1982; 

W. Nekanda Trepka, Liber generationis plebeanorum ( „Liber Chamorum”), t. I i II, 

Wrocław 1963 i wyd. drugie z 1995 r.; 

F. Piekosiński, Heraldyka polska wieków średnich, Kraków 1899; 

Z. Piech, Czy ikonografia historyczna powinna być nauką pomocniczą historii? [w:] Tradycja 

i perspektywy nauk pomocniczych historii w Polsce, red. M. Rokosz, Kraków 1995. 

Z. Piech, Monety, pieczęcie i herby w systemie symboli władzy Jagiellonów, Warszawa 2004; 

J. Ptak, Chorągiew w komunikacji społecznej w Polsce piastowskiej i jagiellońskiej, Lublin 2002; 

A. Znamierowski, Insygnia, symbole i herby polskie. Kompendium, Warszawa 2003; 

J. Dąbrowski, Dawne dziejopisarstwo polskie (do roku 1480), Wrocław 1964; 

E.A. Mierzwa, Historia historiografii, t. 1, Toruń 2002; 

M. Juda, Pismo drukowane w Polsce XV-XVIII wieku, Lublin 2001. 

S. Krzyżanowski, Album palaeographicum, wyd. 4., Kraków 1959. 

S. A. Porębski, Paleografia łacińska. Podręcznik dla studentów, Warszawa 1997. 

M. Adamczewski, Heraldyka miast wielkopolskich do końca XVIII wieku, Warszawa 2000. 
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M. Adamczewski, Narodziny heraldyki, czyli jak powstały herby, „Mówią wieki”, 1991, nr 8, s. 10-16. 
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1968, s. 1-27 
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J. Bieniak, Rody rycerskie jako czynnik struktury społecznej w Polsce XII-XV w. Uwagi polemiczne, [w:] Polska w 

okresie rozdrobnienia feudalnego, Warszawa 1973, s. 161-200. 

J. Bieniak, Rozmaitość kryteriów badawczych w polskiej genealogii, [w:] Genealogia. Problemy metodyczne w 

badaniach nad społeczeństwem średniowiecznym na tle porównawczym, pod red. J. Hertla, Toruń 1982, s. 9-26. 

M. Cetwiński, M. Derwich, Herby, legendy, dawne mity, Wrocław 1987. 

Cz. Deptuła, W kręgu starych i nowych refleksji nad genezą i symboliką herbów szlachty polskiej. (Znaki – mit – 

historia), „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego”, t. 137-138, 1992, nr 1-2, s. 3-31. 

P. Dudziński, Alfabet heraldyczny, Warszawa 1997. 

W. Dworzaczek, O badaniach genealogicznych nad dawną rodziną, [w:] Społeczeństwo staropolskie. Studia i szkice, t. 2, 

pod red. A. Wyczańskiego, Warszawa 1979, s. 177-190. 

J. Fijałek, Cyzjojan polski z 1471 r. z wiadomością o cyzjojanach w ogóle w Polsce, [w:] Prace polonistyczne ofiarowane 

J. Łosiowi, Warszawa 1927, s. 428-448. 

A. Gieysztor, Problem karolińskiej reformy pisma, „Archeologia, t. 5, 1952/1953, s. 155-176. 

M. Gumowski, Herby miast polskich, Warszawa 1960. 

M. Gumowski, Pieczęcie królów polskich, Kraków 1910. 

M. Gumowski, Początki Białego Orła. Studium heraldyczne, „Roczniki Historyczne”, t. 7, 1931, s. 1-30. 
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M. Koczerska, Rodzina szlachecka w Polsce późnego średniowiecza, Warszawa 1975. 
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cz. I-II, Poznań 1972-1979. 

S. Krzyżanowski, Album palaeographicum, wyd. 4, Kraków 1959. 
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R. 14, 1970, z. 2, s. 65-89. 

J. Michta, Nobilitacja i indygenat w szlacheckiej Rzeczypospolitej, [w:] Discenere et falsa, Lublin 1992, s. 355-363. 

S. Mikucki, Barwa w heraldyce średniowiecznej, cz. 1: Herby rycerstwa zachodniego i polskiego, Kraków 1929. 
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pod red. S. K. Kuczyńskiego, t. 6, Warszawa 1994, s. 169-180.  

J. Wroniszewski, Proclamatio alias godło. Uwagi nad genezą i funkcjonowaniem zawołań rycerskich w średniowiecznej 

Polsce, [w:] Społeczeństwo Polski średniowiecznej. Zbiór studiów, pod red. S. K. Kuczyńskiego, t. 4, Warszawa 1990, s. 

147-170. 



 29 

Adamska A., Średniowiecze na nowo odczytanie: o badaniach nad kulturą pisma. „Roczniki Historyczne”. R. 65, 

1999, s. 129-154. 

Bobowski K., O metodach identyfikacji rąk pisarskich w rękopisach średniowiecznych.  

„Studia Zródłoznawcze”. T. XXIX, 1985, s. 1-7. 

Ciechanowski K., Epigrafika romańska i wczesnogotycka w Polsce. Warszawa 1965. 

Gieysztor A., Problem karolińskiej reformy pisma. „Archeologia”. T. V, 1952-1953 (1955),  

s. 155-176. 

Goody J., Logika pisma a organizacja społeczeństwa, przeł. G. Godlewski, Warszawa  

2006. 

Górski K., Neografia gotycka. Podręcznik pisma neogotyckiego XVI-XX w. Wyd. 3. Warszawa 1978. 

Karłowska-Kamzowa A., Zdobnicze i ideowe funkcje kodeksów iluminowanych.  [W:] 

Pogranicza i konteksty literatury polskiego średniowiecza. Wrocław 1989, s. 283-297. 

Maleczyńska K., Dzieje starego papieru. Wrocław 1972. 

Maleczyński K., O wpływie szkoły pisarskiej leodyjskiej na dukt dokumentów łekneń- 

skich z r. 1153. [W:] Tegoż, Studia nad dokumentem polskim. Wrocław 1971, s. 77-88. 

Ong W.J., Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, przeł. J. Japola, Lublin  

1992. 

Polonia typographica saeculi sedecimi. Zbiór podobizn zasobu drukarskiego tłoczni polskich XVI stulecia. 

Wrocław 1959. 

Potkowski E., Książka rękopiśmienna w kulturze Polski. Warszawa 1984. 

Semkowicz W., Paleografia łacińska. Kraków 1951. 

Siniarska-Czaplicka J., Filigrany papierni położonych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej od początku XVI do 

połowy XVIII wieku. Wrocław 1969. 

Sipayłło M., Polskie superexlibrisy XVI-XVIII wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. 

Warszawa 1988. 

Słowiński J., Rozwój pisma łacińskiego w Polsce XVI-XVIII wieku. Lublin 1992. 

Szymański J., Pismo łacińskie i jego rola w kulturze. Wrocław 1975. 

Trelińska B., Gotyckie pismo epigraficzne w Polsce. Lublin 1991. 

Adamczewski M.,  Pieczęcie urzędowe władz lokalnych z obszaru Polski centralnej, 

cz. 1-3, Łódź 2010. 

Bokota P., Tłoki pieczętne w zbiorach Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, Cechu Rzemiosł 

różnych we Włocławku, Muzeum im. Stanisława Noakowskiego  

w Nieszawie i Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie. „Rocznik Muzealny Muzeum Ziemi  

Kujawskiej”. T. V, 1994, s. 63-90. 

Chmiel A., Pieczęcie Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Opr. Z. Piech. Kraków  

1996. 

Tenże, Pieczęcie ziemskie i Trybunału Koronnego w Polsce. „Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne”. R. 

III, 1896-1898. 

Gumowski M., Najstarsze pieczęcie miast polskich XIII i XIV wieku. Toruń 1960. 

Tenże, Pieczęcie królów polskich. Kraków 1910. 

Tenże, Pieczęcie polskie wieków średnich. [W:] tenże, Studia, rozprawy i materiały z  

dziedziny historii polskiej i prawa polskiego. T. III, Kraków 1899, s. 1-290, I-XII. oraz  

„Sprawozdania Komisji do Badania Historii Sztuki w Polsce. T. VI, 1900, s. 50-72, 177- 



 30 

207, 286-335. 

Haisig M., Sfragistyka szlachecka doby średniowiecza w świetle archiwaliów lwowskich,  

Lwów 1938. 

Haisig M., Studia nad legendą pieczęci miejskiej. Wrocław 1953. 

Kuczyński S.K., Pieczęcie książąt mazowieckich. Wrocław 1978. 

Kuczyński S.K., Pieczęcie i herby miasta Łęczycy oraz Ziemi Łęczyckiej. Łęczyca 1985. 

Kuczyński S.K., Pieczęcie i herb Płocka oraz herb województwa płockiego. Płock 1979. 

Nowak P., Pieczęcie przy polskim dokumencie wstępnego pokoju toruńskiego z 1466 roku. „Rocziki Hostoryczne”. 

R. 67, 2001. 

Pakulski J., O najstarszych, przedherbowych pieczęciach arcybiskupów gnieźnieńskich.  

[W:] Homines et societas. Czasy Piastów i Jagiellonów. Studia historyczne ofiarowane Antoniemu Gąsiorowskiemu 

w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin. Red. T. Jasiński, J.M.  

Piskorski. Poznań 1997, s. 429-446. 

Piech Z., Ikonografia pieczęci Piastów. Kraków 1993. Piech Z., Monety, pieczęcie i herby  

w systemie symboli władzy Jagiellonów, Warszawa 2003. 

Piech Z., Studia nad symboliką zjednoczeniową pieczęci książąt piastowskich w drugiej  

połowie XIII i początkach XIV wieku. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego.  

Prace Historyczne”. Z. 84, 1987, s. 

Piech Z., Symbole władcy i państwa w monarchii Władysława Łokietka i Kazimierza  

Wielkiego. [W:] Imagines potestatis. Rytuały, symbole i konteksty fabularne władzy  

zwierzchniej. Polska X-XV w. Red. J. Banaszkiewicz. Warszawa 1994, s. 117-150. 

Pieczęć w Polsce średniowiecznej i nowożytnej. Zbiór studiów. Red. P. Dymmel. Lublin  

1998. 

Tomczak D., Pieczęcie górnośląskich cechów rzemieślniczych w XV-XVII w. i ich znaczenie historyczne. Opole 

1975. 

Trojanowska M., Pieczęcie miasta Lublina od roku 1317 do roku 1811. „Archeion”. T. LX,  

1974, s. 81-104. 

Wisłocki J., Cechowe tłoki pieczętne jako źródło kultury materialnej. „Studia i Materiały  

do Dziejów Wielkopolski i Pomorza”. T. II, 1956, z.1, s. 235-242. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedmiot 2 

Nazwa przedmiotu  
Nauki pomocnicze historii 

średniowiecznej i nowożytnej  

Język wykładowy: język polski 

Semestr, poziom i typ studiów 
Sem. 4, studia I stopnia, studia 

stacjonarne 

Liczba punktów ECTS: 1 pkt. 

 

Profil kształcenia profil: ogólnoakademicki  1 pkt. Uczestnictwo w zajęciach 
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 i przygotowanie się do zajęć. 

Wymagania wstępne  

Wiedza z zakresu nauk pomocniczych historii (paleografia, dyplomatyka, 

sfragistyka, heraldyka). Umiejętność rozpoznawania typów pisma, analiza 

dokumentu średniowiecznego i nowożytnego, klasyfikacja pieczęci i herbów. 

Forma zajęć, liczba godzin, 

dydaktycznych i sposób zaliczenia 

 

forma zajęć: laboratorium, 30 godz. sposób zaliczenia: zaliczenie z oceną 

Autor programu: dr Anna Odrzywolska-Kidawa 

Prowadzący zajęcia: Prof. dr hab. Marceli Antoniewicz 

Sposób walidacji efektów kształcenia 

Obecność na zajęciach, aktywność na zajęciach,  

Sprawdzian wiedzy z zakresu tematyki omawianej na zajęciach  

Przygotowanie prezentacji multimedialnej. 

 

 

II. Cele kształcenia:  

 

Poznanie podstawowych pojęć odnoszących się do nauk pomocniczych historii. Kształcenie umiejętności krytyki 

źródła historycznego i wytworów kultury materialnej przy użyciu odpowiednich metod i narzędzi badawczych.  

Wdrożenie studentów do samodzielnej pracy ze źródłami pisanymi i niepisanymi. 

Przyswojenie podstawowych zagadnień z zakresu wybranych nauk pomocniczych historii. Praktyczne zastosowanie 

wiedzy w zakresie opracowania tablic genealogicznych własnej rodziny, datacji dokumentów, rozwiązywania miar, 

wag. 

 

 

II. Efekty kształcenia:  

- w zakresie wiedzy: 

 

-     Zna zakres merytoryczny nauk zaliczanych do kanonu nauk pomocniczych historii 

-  Zna i potrafi wyjaśnić na konkretnych przykładach pojęcia odnoszące się do nauk pomocniczych i nauk 

posiłkujących, niezbędnych do poznania źródła historycznego (np. tablice ascendentów, tablice descendentów, era, 

gnomon, litera niedzieli) 

 

 

- w zakresie umiejętności: 

-  samodzielnie buduje drzewa genealogiczne swojej rodziny w oparciu o wyniki własnych badań 

-   rozwiązuje datację dokumentów przy zastosowaniu tablic chronologicznych 

-   posiada umiejętność analizy źródeł średniowiecznych i nowożytnych dokumentowych i wytworów kultury 

materialnej 

       -   samodzielnie wyszukuje i wykorzystuje zdobyte informacje, posługując się różnymi 

           źródłami wiedzy 

-  potrafi poprawnie formułować swoje wypowiedzi ustne i pisemne z zastosowaniem 

   fachowej terminologii i pojęć specyficznych dla epoki średniowiecza. 

 

- w zakresie kompetencji personalnych i społecznych:  
       -     posiada świadomość znaczenia ciągłości historycznej i dziedzictwa kulturowego 

       -   potrafi efektywnie organizować swoją pracę, krytycznie oceniać efekty swych działań, 

            wykazuje się umiejętnością samokształcenia. 

 

III.   Metody i kryteria zaliczenia przedmiotu:  
 

Metody: dyskusja, elementy wykładu informacyjnego, analiza tekstu źródłowego i praca nad wytworami kultury 

materialnej, prezentacja multimedialna. 
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Obecność na zajęciach – dozwolona jedna nieobecność w ciągu semestru, powyżej jednej nieobecności student ma 

obowiązek zaliczyć podczas konsultacji w formie ustnej materiał omawiany na zajęciach, w terminie dwóch tygodni 

od zaistniałej nieobecności. 

 

Kryteria zaliczenia przedmiotu: 

Ocena 3: Uczestnictwo w dyskusji, wypowiedzi, na podstawie których można ocenić przygotowanie studenta do 

zajęć, umiejętność praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy. Zaliczenie sprawdzianu z zakresu tematyki 

omawianej na zajęciach na ocenę dostateczną (51-69% wiedzy). 

Ocena 4: Aktywne uczestnictwo w dyskusji, formułowanie poprawnych, logicznych wypowiedzi, umiejętność 

praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy. Zaliczenie sprawdzianu z zakresu tematyki omawianej na zajęciach na 

ocenę dobrą (70-89% wiedzy). 

Ocena 5: Aktywne uczestnictwo w dyskusji, formułowanie logicznych, dojrzałych i wyczerpujących wypowiedzi, 

wykazanie się przygotowaniem merytorycznym z zakresu literatury uzupełniającej, umiejętność praktycznego 

zastosowania zdobytej wiedzy. Przygotowanie prezentacji multimedialnej. Zaliczenie sprawdzianu z zakresu tematyki 

omawianej na zajęciach na ocenę bardzo dobrą (90-100% wiedzy). 

 

IV. Treści programowe:  
  

  

1. Badania nad rodami heraldycznymi; 

2. Legendy heraldyczne.   

3. Badania imion i nazwisk w Polsce; 

4. Wiarygodność źródeł genealogicznych. Świadomość genealogiczna. 

5. Metody ustalania faktów genealogicznych oraz metody w badaniach genealogicznych. 

6. Pierwsze i astronomiczne sposoby mierzenia czasu.  

7. Kalendarz rzymski, kalendarz słowiański.  

8. Problemy z ustalaniem ery, początku roku, podziały roku na miesiące i tygodnie. 

9. Sposoby zapisywania dat w źródłach historycznych;  

10. Rozwiązywanie datacji dokumentów. 

11. Pieniądz na ziemiach polskich przed powstaniem własnego systemu monetarnego.  

12. System denarowy, groszowy, złotowy. 

13. Cechy zewnętrzne monet. Ikonografia monet. Znaleziska numizmatyczne. 

14. Metody rekonstruowania krajobrazu naturalnego, kulturalnego, historyczno-politycznego. 

15. Kartograficzne rekonstruowanie krajobrazu. Horyzont geograficzny ludzi średniowiecza. 

 

 

V. Literatura podstawowa: 

 

W. Dworzaczek, Genealogia, Warszawa 1959;  

Chronologia polska, pod red. B. Włodarskiego, Warszawa 1957 (i późniejsze wznowienia);  

R. Kiersnowski, Wstęp do numizmatyki polskiej wieków średnich, Warszawa 1964;  

S. Arnold, Geografia historyczna, Warszawa 1951. 

 

VI. Literatura uzupełniająca: 

J. Płocha, Ze studiów nad średniowiecznymi kalendarzami, „Archeion”, t. 82, 1987, s. 77-96. 

J. Syta, Oznaczanie czasu w średniowiecznych źródłach narracyjnych, „Roczniki Humanistyczne”, t. 23, 1985, z. 2, s. 5-

47. 

J. A. Szwagrzyk, Pieniądz na ziemiach polskich X-XX w., Warszawa 1990. 

B. Paszkiewicz, Pięć wieków polskiej monety zastępczej, Warszawa 1981. 

W. Kula, Miary i ludzie, Warszawa 2004. 

Czas w kulturze, Warszawa 1988; 

J. S. Bystroń, Nazwiska polskie, Warszawa 1993; 

M. Górny, Uwagi o badaniu przezwisk i nazwisk staropolskich, Genealogia, t. 6, 1995; 

Józef Matuszewski, Polskie nazwisko szlacheckie, Łódź 1975. 

S. Arnold, Geografia historyczna Polski, Warszawa 1951; 

S. Alexandrowicz, Rozwój kartografii Wielkiego Księstwa Litewskiego od XV do połowy 

XVIII wieku, t. I, Poznań 1989; 

T. Dunin-Wąsowicz, Klimat jako czynnik kształtujący środowisko człowieka w 

średniowieczu, [w:] Problemy nauk pomocniczych, t. 3, Katowice 1974; 
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K. Zalewska-Lorkiewicz, Ilustrowane mappae mundi, Warszawa 1997. 

J. Arentowicz, Miary polskie, Warszawa 1972; 

A. Dunin – Wąsowicz, Miary rolne i miary przestrzeni, Warszawa 2000; 

Taż, pomiary gruntu w Koronie w XVI-XVIII w., Warszawa 1994; 

W. Kula, Miary i ludzie, Warszawa 1970 lub 2004; 

K. Skupieński, Struktury systemowe polskich miar zbożowych w XVI wieku, „Przegląd 

Historyczny” 69, 1978; 

E. Stamm, Staropolskie miary, cz. 1, Miary długości i powierzchni, Warszawa 1938; 

T. Kałkowski, Tysiąc lat monety polskiej, Kraków 1981; 

R. Kiersnowski, Wstęp do numizmatyki polskiej wieków średnich, Warszawa 1965; 

R. Kiersnowski, Moneta w kulturze wieków średnich, Warszawa 1988; 

R. Kiersnowski, Pradzieje grosza, Warszawa 1975; 

E. Kopicki, Katalog podstawowych typów monet i banknotów Polski oraz ziem z Polską 

związanych, t. 1-3, Warszawa 1974-1977; 

S. Suchodolski, Najdawniejsze monety polskie jako źródło dające poznać dzieje pierwszej 

monarchii [w:]Aetas media aetas moderna. Studia ofiarowane prof. H. Samsonowiczowi w 70 

rocznicę urodzin, Warszawa 2000, s. 299-313; 

J. Szwagrzyk, Pieniądz na ziemiach polskich X-XX w., Wrocław 1973; 

Z. Żabiński, Systemy pieniężne na ziemiach polskich, Wrocław 1981; 

Adamus J., O prawie dziedziczenia nieruchomości przez kobiety w najdawniejszym prawie polskim. „Czasopismo 

Prawno-Historyczne”. T. XI, 1959, z. 1. 

Bieniak J., Rody rycerskie jako czynnik struktury społecznej w Polsce XII-XV w. Uwagi  

polemiczne. [W:] Polska w okresie rozdrobnienia feudalnego. Wrocław 1973, s. 161-200. 

Tenże, Rozmaitość kryteriów badawczych w polskiej genealogii.[W:] Genealogia. Problemy metodyczne w 

badaniach nad społeczeństwem średniowiecznym na tle porównawczym. Toruń 1982, s. 9-26. 

Tenże, Polskie rycerstwo średniowieczne. Wybór pism. Kraków 2002. 

Butkiewicz M., Metryki parafialne jako dokument legitymacyjny szlachty polskiej. „Roczniki Humanistyczne”. T. 

XXXV, 1987, s. 401-407. 

Cetwiński M., Kryterium chronologiczne i zagadnienia pokrewne w genealogii. [W:] 

Genealogia - problemy metodyczne. Toruń 1982, s. 48-71. 

CiechanowiczJ., Rody rycerskie Wielkiego Księstwa Litewskiego. Rzeszów 2001, t. 1-5. 

Cieński A., Pamiętniki i autobiografie światowe. Wrocław 1992. 

Czacharowski A., Możliwości badań genealogicznych nad średniowiecznym środowiskiem miejskim na 

przykładzie Torunia. [W:] Genealogia  - problemy metodyczne..., s. 172-181. 

Dobrowolski K., Zużytkowanie metryk kościelnych do badań naukowych.  „Rocznik 

Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie”. T. V, 1920, s. 90-110. 

Dworzaczek W., O badaniach genealogicznych nad dawną rodziną. [W:] Społeczeństwo  

staropolskie. Studia i szkice. T. II. Pod red. A. Wyczańskiego. Warszawa 1979, s. 177-190. 

Dworzaczek W., Przenikanie szlachty do stanu mieszczańskiego w Wielkopolsce w XVI 

i XVII w. „Przegląd Historyczny”. T. 47, 1956, s. 656-684. 

Fros H., Sowa F., Twoje imię. Przewodnik onomastyczno-hagiograficzny. Kraków 1976. 

Gieysztorowa I., Niebezpieczeństwo metodyczne polskich badań metrykalnych XVIIXVIII wieku. KHKM. T. XIX, 

1971, s. 557-609. 

Hertel J., Imiennictwo dynastii piastowskiej we wcześniejszym średniowieczu, Warszawa  

1980. 

Tenże, Problem dwuimienności u Piastów w średniowieczu. „Zapiski Historyczne”. T. L,  

1985, s. 69-84. 
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Jasiński K., Dokumentacyjne funkcje imion w średniowieczu. [W:] Powstanie - p Adamus J., O prawie 

dziedziczenia nieruchomości przez kobiety w najdawniejszym prawie polskim. „Czasopismo Prawno-

Historyczne”. T. XI, 1959, z. 1. 

Bieniak J., Rody rycerskie jako czynnik struktury społecznej w Polsce XII-XV w. Uwagi  

polemiczne. [W:] Polska w okresie rozdrobnienia feudalnego. Wrocław 1973, s. 161-200. 

Tenże, Rozmaitość kryteriów badawczych w polskiej genealogii.[W:] Genealogia. Problemy metodyczne w 

badaniach nad społeczeństwem średniowiecznym na tle porównawczym. Toruń 1982, s. 9-26. 

Tenże, Polskie rycerstwo średniowieczne. Wybór pism. Kraków 2002. 

Butkiewicz M., Metryki parafialne jako dokument legitymacyjny szlachty polskiej. „Roczniki Humanistyczne”. T. 

XXXV, 1987, s. 401-407. 

Cetwiński M., Kryterium chronologiczne i zagadnienia pokrewne w genealogii. [W:] 

Genealogia - problemy metodyczne. Toruń 1982, s. 48-71. 

CiechanowiczJ., Rody rycerskie Wielkiego Księstwa Litewskiego. Rzeszów 2001, t. 1-5. 

Czacharowski A., Możliwości badań genealogicznych nad średniowiecznym środowiskiem miejskim na 

przykładzie Torunia. [W:] Genealogia  - problemy metodyczne..., 

s. 172-181. 

Dobrowolski K., Zużytkowanie metryk kościelnych do badań naukowych.  „Rocznik 

Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie”. T. V, 1920, s. 90-110. 

Dobrzeniewski T., Średniowieczny portret w sakralnej sztuce polskiej. „Rocznik 

Muzeum Narodowego w Warszawie”. R. XII, 1969, s. 11-44. 

Jasiński K., Problemy identyfikacji osób w badaniach mediewistycznych. [W:] Genealogia - 

problemy metodyczne.... 

Karaś M., Imię, nazwisko, przezwisko - nazwa osobowa w polszczyźnie. „Onomastica”. 

T. XXI, 1976, s. 135-152. 

Koczerska M., Rodzina szlachecka w Polsce późnego średniowiecza. Warszawa 1975. 

Koczerska M., Zwarcie małżeństwa wśród szlachty w Polsce późnosredniowiecznej.  

„Przegląd Historyczny”. T. 66, 1975, z. 1. 

Krzyżanowksi S., Morsztynowie w XV wieku. Karta z dziejów krakowskiego patrycjatu.  

„Roczniki Historyczne”. T. I, 1898, s. 326-358. 

Lesiński B., Prawne problemy własności ziemskiej w średniowiecznej Polsce, „Czasopismo Prawno-Historyczne”. 

T. 23, 1971, z. 2. 

Lesiński B., Ze studiów nad prawem bliższości w XIV i XV w., CPH, t. 7, 1955, z. 1. 

Matuszewski J., Polskie nazwisko szlacheckie. Łódź 1975. 

Matuszewski J., Proles illegitima w polskim prawie ziemskim. CPH, t. 18, 1966. 

Michalewicz J., O prawie przyzwalania krewnych na pozbywanie nieruchomości w Wielkopolsce aż do 

ustawodawstwa Kazimierza Wielkiego. PH, t. 3, 1906; t. 4, 1907. 

Mika M., Studia nad patrycjatem poznańskim w wiekach średnich. Poznań 1937. 

Opas T., Z problemów awansu społecznego mieszczan w XVII i XVIII wieku. „Przegląd 

Historyczny”. T. 65, 1974, s. 465-477. 

Prinke R., Sikorski A., Królewska krew. Polscy potomkowie Piastów i innych dynastii 

panujących, Poznań 1997. 

Ptaśnik J., Studia nad patrycjatem krakowskim wieków średnich. „Roczniki Krakowskie”.  

T. XV, 1913, s. 23-95; t. XVI, 1914, s. 1-90. 
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Rafacz J., Adopcja w Polsce XVI w. [W:] Księga pamiątkowa ku uczczeniu 350 rocznicy 

założenia uniwersytetu w Wilnie. Warszawa 1931. 

Roman S., Stanowisko majątkowe wdowy w średniowiecznym prawie polskim. CPH, t. 5,  

1959. 

Skulina T., O ustalaniu się nazwisk mieszczańskich i chłopskich w Wielkopolsce XVII 

wieku. „Onomastica”. R. XXXIII, 1989, s. 184-209. 

Sochaniewicz K., Rozwody na Rusi Halickiej w XV-XVI wieku. Pam. HP, VII, 3, Lwów 1929. 

Wiesiołowski J., Episkopat polski w XV w. jako grupa społeczna. [W:] Społeczeństwo Polski średniowiecznej. T. 

IV. Pod red. S. K. Kuczyńskiego. Warszawa 1990, s. 236-295. 

Zielińska T., Rody urzędami zaszczycone. Próba sondażu. [W:] Społeczeństwo staropolskie. Studia i szkice. T. II. 
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Fijałek J., Cyzjojan polski z 1471 r. z wiadomością o cyzjojanach w ogóle w Polsce. [W:]  

Prace polonistyczne ofiarowane J. Łosiowi. Warszawa 1927, s. 428-448. 

Geremek B., Słowiańskie nazwy miesięcy. Między folklorem a historią. [W:] Cultus et 

cognitio. Studia z dziejów średniowiecznej kultury. Warszawa 1976, s. 151-160.  
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Borek H., Nazwy miejscowe jako źródło historyczne. [W:] Badania z dziejów osadnictwa 

i toponimii. Pod red. J. Janczaka i T. Ładogórskiego. Wrocław 1978, s. 37-54. 
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Przedmiot 3 

Nazwa przedmiotu  
Nauki pomocnicze historii XIX i XX 

w. 

Język wykładowy: język polski 

Semestr, poziom i typ studiów 
Semestr 1(zimowy) II st., specj. 

nauczycielska 

Liczba punktów ECTS: 1 

Profil kształcenia 
profil: ogólnoakademicki 

 

15 h zajęć i 15 przygotowania do zajęć 

, 5 h konsultacji = 45 

Wymagania wstępne  
Wiedza i umiejętności pozyskane w toku zaliczonych przez studentów zajęć z 

nauk pomocniczych historii średniowiecznej i nowożytnej 

Forma zajęć: konwersatorium 
Liczba godzin, dydaktycznych: 30  

 

Sposób zaliczenia: zaliczenie na ocenę 

Autor programu: dr Maciej Janik 

Prowadzący zajęcia: dr Maciej Janik 

Sposób walidacji efektów kształcenia 

Obecność na zajęciach, uczestnictwo w dyskusji, udokumentowana obecność w 

instytucjach zajmujących się gromadzeniem i ochroną omawianych na 

zajęciach przekazów źródłowych, wykonanie prac pisemnych ujawniających 

zdolności analityczne studenta w odniesieniu do szczegółowych tematów 

związanych z charakteryzowanymi naukami pomocniczymi XIX i XX w. 

 

Cele kształcenia:  

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z  podstawowymi  typami źródeł tworzącymi spuściznę źródłową XIX i XX. 

Spuściznę tę podzielono  na  spuściznę  oralną (pieśni, podania, legendy, ustne relacje historyczne) , piśmienniczą  (akta 

administracji, epistolografia, pamiętniki, prasa), wizualną (epigrafika, fotografia, ikonografia, karty pocztowe),  rzeczową 

( przedmioty kultury materialnej, zabytki). Aktywne poznanie wskazanych typów źródeł pociąga za sobą przyswojenie 

studentom podstawowych umiejętności wynikających z metod ich krytyki wypracowanych przez takie dyscypliny jak 
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historia oralna, folklorystyka, archiwistyka, prasoznawstwo, epigrafika, historia fotografii, ikonografia, muzeologia. W 

toku zajęć studenci powinni pozyskiwać doświadczenie w wyszukiwaniu poszczególnych rodzajów źródeł w instytucjach 

ich przechowywania (archiwa, biblioteki, muzea) i  w terenie (np. elementy toponomastyki  czy też epigrafiki) oraz 

kształtować kulturę  źródłoznawczą kierującą ich uwagę  poznawczą ku źródłom słabo rozpoznanym ( np., współczesne 

graffiti lub elementy reklamy) lub mających dotąd znaczenie potencjalnych.  

II. Efekty kształcenia:  

 

- w zakresie wiedzy:  

 

- student przyswaja sobie terminologię oraz  wiedzę dotyczącą szczegółów identyfikacyjne podstawowych źródeł XIX i 

XX w ; 

- rozpoznaje główne problemy współczesnych nauk pomocniczych XIX i XX w; 

- zapoznaje się ze specyfiką zbiorów i działalności regionalnych oraz lokalnych instytucji ochrony dziedzictwa 

kulturowego gromadzących omawiane źródła  (muzea, archiwa, biblioteki, fundacje, towarzystwa regionalne) .  

 

- w zakresie umiejętności: 

 

- samodzielnie ocenia możliwości informacyjne różnych obiektów kultury XIX i XX w., wiąże je z klasami 

typologicznymi źródeł oraz dyscyplinami naukowymi pozwalającymi je efektywnie poznawać; 

- pozyskuje podstawowe umiejętności pozwalające na krytykę, rozpoznanie autentyczności i wartości informacyjny 

różnych typów źródeł  XIX i XX w.; 

- samodzielnie wyszukuje, opracowuje i wykorzystuje pozycje literatury poświęcone naukom pomocniczym XIX i XX w. 

 

- w zakresie kompetencji personalnych i społecznych:  
 

- kształtuje w sobie trwałe motywacje do  ciągłego wzbogacania własnej kultury źródłoznawczej  przy uwzględnieniu 

samokształcenia w zakresie efektywnego rozpoznania możliwości słabo dotąd poznanych źródeł XIX i XX w. 

- uznaje potrzebę szerokiej współpracy społecznej w celu ochrony wybranych elementów dziedzictwa kulturowego 

mogących stanowić dla historyka cenne źródła historyczne . 

 

III. Metody i kryteria zaliczenia przedmiotu: 

 

1.  Obecność na zajęciach (ponad 80%).  

2.  Uczestnictwo w dyskusji; 

3.  Udokumentowana obecność w instytucjach zajmujących się gromadzeniem i ochroną omawianych na zajęciach 

przekazów źródłowych;  

4. Wykonanie prac poświęconych analizie wybranych źródeł XIX i XX lub naukom zajmujących się ich badaniem.  

 

Kryteria zaliczenia przedmiotu: 

 

Ad. 1. Studentowi przysługuje prawo do jednej nieobecności na zajęciach. Wszystkie inne nieobecności student ma 

obowiązek zaliczyć w drodze ustnej odpowiedzi z zakresu materiału omawianego na zajęciach, na których nie był 

obecny, w terminie dwóch tygodni od dnia nieobecności.  

Ad. 2. Student: 

        Prezentuje  wypowiedź bardzo merytoryczną, związaną z tematem, dowodzącą  znajomości literatury przedmiotu i 

samodzielnej jej analizy: ocena b. dobra – dobra plus; 

         Przedstawia wypowiedź poprawną merytorycznie, sygnalizującą zapoznanie się z głównymi materiałami ćwiczeń: 

ocena dobra 

          Formułuje wypowiedź nieco powierzchowną, niezbyt wyczerpującą choć dowodzącą właściwego zrozumienia 

dyskutowanego problemu oraz opanowania zadowalającej wiedzy na dany temat: ocena dostateczna, dostateczna plus; 

        Wypowiada się stosując znikomą ilość informacji lub nie udziela odpowiedzi: ocena niedostateczna. 

Ad. 3. Udokumentowana obecność w instytucjach zajmujących się gromadzeniem i ochroną omawianych na zajęciach 

przekazów źródłowych,  wyraża formie wypowiedzi pisemnych i ustnych będących wynikiem poszukiwań w tych 

instytucjach. 

 

Ad. 4. Prace studentów oceniane są według następujących kryteriów      

1. Konstrukcja i styl wypowiedzi  (0 - 6 p.)   

a) całkowita zgodność z tematem   -    2 p. 

b) częściowa zgodność z tematem  -    1 p. 
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c) klarowny, logiczny przebieg narracji – 2 p. 

d) przejrzysta kompozycja eksponująca wstęp pracy, rozwinięcie i zakończenie zawierające wnioski i konkluzje końcowe 

autora         – 2 p.  

2. Treść  ( 0 - 16 p.) 

a) formułowanie tezy lub hipotezy do rozważań – 2 p. 

b) bogata, samodzielna argumentacja – 2 p. 

c) uzasadniony tematem, trafny  dobór materiału rzeczowego wywodu odwołujący się do właściwego owładnięcia 

literaturą przedmiotu oraz źródłami – 4 p. 

d) wykorzystanie adekwatnych do tematu źródeł i rzetelna ich analiza – 4 p. 

c) oryginalność i dojrzałość sądów – 2 p.  

d) podsumowanie, ciekawe wnioski  - 2 p. 

 

3. Forma pracy (0 – 5) 

a) atrakcyjna forma pracy (użycie fotografii, diagramów, tabel, rysunków, prezentacje multimedialne) – 3 p. 

b) poprawne posługiwanie się przypisami i bibliografią – 2 p.  

4. Język (0-3) 

a) stosowanie komunikatywnej, poprawnej polszczyzny – 3 p.  

 

 30 pkt. = 100 %                bardzo dobra - 91% -100%  

                                          dobra plus - 81% - 90 %  

                                          dobra - 71% - 80 %  

                                          dostateczna plus - 61% - 70%  

                                          dostateczna - 51% - 60 %.  

 

IV. Treści programowe: 

 

1-2. Przedmiot, specyfika i tradycje  nauk pomocniczych historii XIX i XX w.;  charakterystyka literatury przedmiotu, 

omówienie koncepcji zajęć. 3-4. Tradycja oralna jako przedmiot badania historycznego - pieśni, podania, legendy, ustne 

relacje historyczne. Doświadczenie etnografa,  folklorysty i doświadczenie historyka. 5-6. Historia oralna. 7-8. Przekazy 

rękopiśmienne przestrzeni prywatnej – listy, notatki. 9-10. Przekazy rękopiśmienne przestrzeni prywatnej:  pamiętniki, 

zapiśniki. Doświadczenie historyka literatury, socjologa literatury                          a  doświadczenie historyka. 11-12. 

Przekazy rękopiśmienne przestrzeni publicznej: kroniki szkolne, kościelne oraz środowiskowe. 13-14. Epigrafika XIX i 

XX wieku – od napisu nagrobnego, poprzez przekazy na dawnych szyldach, do form współczesnej reklamy i graffiti. 15-

16. Źródła proweniencji urzędowej (akta administracji, sądowe, archiwalia parafialne) – doświadczenie archiwisty. 17 - 

18. Prasa i książka  XIX i XX w. Doświadczenie prasoznawcy, bibliotekarza i bibliotekoznawcy. 19-20. Kultura XIX i 

XX wieku jako świat     w obrazach – historia fotografii i filmu. 21-22. Ikonografia i kartofilia. 23-24. Gesty i systemy 

gestyczne. 24-25. W świecie muzeów – badanie elementów tradycji rzeczowej. Doświadczenie muzeologa. 26-27. Wizyta 

w Muzeum w Częstochowie. 28-29. Upowszechnianie źródeł XIX i XX. 30. Kultura źródłoznawcza historyka jako 

element jego kształcenia ustawicznego. Zamknięcie zajęć 

 

 

 

V. Literatura podstawowa: 

 

K. Bobowski, K. Burski, B. Turoń, Encyklopedia nauk pomocniczych historii nowożytnej                      i najnowszej, 

Wrocław 1976; I. Ihnatowicz, Nauki pomocnicze historii XIX i XX wieku, Warszawa 1990; I. Ihnatowicz, Vademecum 

do badań nad historią XIX i XX wieku, t.1-2, Warszawa 1967, 1971; 

S. Pańków, Z. Perzanowski , Nauki pomocnicze historii wraz z archiwistyką i archiwoznawstwem, Kraków 1957;  W. 

Semkowicz, Encyklopedia nauk pomocniczych historii, oprac. B. Wyrozumska, Kraków 2003; J. Szymański, Nauki 

pomocnicze historii, Warszawa 2002; T. Wierzbowski, Vademecum. Podręcznik dla studiów archiwalnych, Lwów 1926 
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Przedmiot 4 

Nazwa przedmiotu  Lektorat języka łacińskiego Język wykładowy: język polski 

Semestr, poziom i typ studiów semestr 1, studia I stopnia stacjonarne Liczba punktów ECTS: 3 

Profil kształcenia 

profil: ogólnoakademicki  

 

 1pkt -30 godzin ćwiczeń + 1 pkt – 

wkład pracy własnej w przygotowanie 

się do sprawdzianów 

Wymagania wstępne  Podstawowa wiedza z zakresu gramatyki języka polskiego 

Forma zajęć, liczba godzin, 

dydaktycznych i sposób zaliczenia 

 

forma zajęć: laboratorium, 30 godzin  zaliczenie na ocenę 

Autor programu: mgr Ewelina Rygał 

Prowadzący zajęcia: mgr Ewelina Rygał 

Sposób walidacji efektów kształcenia 

2 sprawdziany pisemne, obecność i praca na zajęciach; I sprawdzian z 

zagadnień omawianych na zajęciach nr 2 do nr 8; II sprawdzian z zagadnień 

omawianych na zajęciach od nr 10 do nr 14 i tłumaczenie tekstu.  

I. Cele kształcenia: 

  Nabycie operatywnej znajomości języka łacińskiego okresu klasycznego i łaciny średniowiecznej, która pozwoli na 

samodzielną pracę z tekstem łacińskim, szczególnie z tekstami źródłowymi. 

II. Efekty kształcenia:  

 w zakresie wiedzy: 

1. student zna i rozumie gramatykę łacińską omówioną w semestrze 2 – deklinację I i II rzeczowników i przymiotników, 

zaimki osobowe i dzierżawcze, czasy z tematu praesentis w stronie czynnej i biernej 

2. zna podstawowy zakres słownictwa, ze szczególnym uwzględnieniem terminów historycznych  

3. ma wiedzę potrzebną do przeprowadzania analizy gramatyczno - leksykalnej prostych tekstów łacińskich  

 w zakresie umiejętności: 

1. student ma operatywną znajomość gramatyki łacińskiej omówionej w semestrze 2, która pozwala na samodzielną pracę 

z prostym tekstem łacińskim 

2. umiejętnie posługuje się słownikiem łacińsko – polskim podczas pracy z tekstem łacińskim.  

3. rozumie znaczenie łaciny przy analizie i interpretacji pisanych źródeł historycznych   

 w zakresie kompetencji personalnych i społecznych: 

1. student posiada umiejętność organizowania własnej pracy, w tym umiejętność samokształcenia  

2. potrafi pracować w zespole. 

III. Metody i kryteria zaliczenia przedmiotu: 

Metody: wykład problemowy, rozmowa nauczająca, praca z tekstem samodzielna i pod kierunkiem prowadzącego 

zajęcia 

Kryteria zaliczenia przedmiotu: na postawie dwóch sprawdzianów pisemnych i obecności na zajęciach.  

Na ocenę dostateczną student posiada podstawową wiedzę z zakresu omówionych zagadnień gramatycznych (zna 

przynajmniej 50 % omówionych zagadnień),  

na ocenę dobrą posiada pogłębioną wiedzę z zakresu omówionych zagadnień gramatycznych (zna przynajmniej 70 % 

omówionych zagadnień) i podejmuje próbę tłumaczenia tekstu  

na ocenę bardzo dobrą ma pełną wiedzę z zakresu omówionych zagadnień gramatycznych (zna przynajmniej 95 % 

omówionych zagadnień) i tłumaczy poprawnie tekst,  
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IV. Treści programowe: 

Lp. Tematy zajęć 
Ilość 

godzin 

1. 

Zajęcia organizacyjne. Omówienie programu i podanie wymagań.  

- Omówienie programu zajęć  języka łacińskiego.  

- Pogrupowanie i wyszczególnienie tematów zajęć przypadających na poszczególne semestry 

(sem. 1-4) 

- Przedstawienie zasad otrzymywania zaliczenia z przedmiotu: sprawdziany pisemne, obecność i 

praca na zajęciach. Omówienie egzaminu wypadającego po 4 semestrze. 

- Podanie i omówienie literatury. 

Literatura podstawowa:  

O. Jurewicz, L. Winniczuk, J. Żuławska, Język łaciński. Podręcznik dla lektoratów szkół 

wyższych, PWN  Warszawa 2004 

Literatura uzupełniająca:  

- Słownik łacińsko-polski pod red. K. Kumanieckiego; 

- Słownik łacińsko-polski pod red. R. Korpantego; 

- Tabele gramatyczne (autorstwa K. Chmielewskiej); 

- J. Wikarjak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego’ W-wa 1992 i następne wydania; 

- M. Wielewski, Krótka gramatyka języka łacińskiego, W-wa 1992 i następne wydania 

- Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce pod red. M. Plezi 

- M. Plezia, Słownik łacińsko – polski t. I-V Warszawa 1959 – 1979 

- A. Jougan, Słownik kościelny łacińsko – polski, Warszawa 1957 

 

1 

2. 

Rozwój i funkcje jęz. łacińskiego w starożytności, średniowieczu i czasach nowożytnych.  

- Omówienie rozwoju i funkcji j. łacińskiego na przestrzeni wieków. 

- Przedstawienie alfabetu j. łacińskiego i jego porównanie z alfabetem polskim. 

- Różnice w wymowie łacińskiej i ćwiczenia w czytaniu 

Literatura podstawowa:  

O. Jurewicz, L. Winniczuk, J. Żuławska, Język łaciński. Podręcznik dla lektoratów szkół 

wyższych, PWN  Warszawa 2004 

1 

3. 

Przypomnienie podstawowych zasad gramatyki języka polskiego. Wprowadzenie do 

gramatyki łacińskiej: formy deklinacyjne i formy koniugacyjne, elementy składni. 

- podstawowe zagadnienia z gramatyki j. polskiego – rozbiór gramatyczny i logiczny zdania 

- terminy gramatyczne dotyczące deklinacji i koniugacji łacińskiej 

- forma podstawowa rzeczownika 

- zasady podziału na deklinacje 

- forma podstawowa czasownika  

- zasady podziału na koniugacje 

- budowa zdania pojedynczego 

Literatura podstawowa:  

O. Jurewicz, L. Winniczuk, J. Żuławska, Język łaciński. Podręcznik dla lektoratów szkół 

wyższych, PWN  Warszawa 2004 

2 

4. 

 

 Liczebniki główne i porządkowe w zakresie 1-100 – ćwiczenia w wymowie i czytaniu.  

- omówienie tabeli 10 zawartej w: O. Jurewicz, L. Winniczuk, J. Żuławska, Język łaciński. 

Podręcznik dla lektoratów szkół wyższych, PWN Warszawa 2004, ss. 230-231 

 

2 

5. 

Deklinacja I , indicativus praesentis activi koniugacji I – ćwiczenia gramatyczne i 

translatorskie. 

- charakterystyka i wzór odmiany deklinacji I 

- wyjątki rodzajowe  

- odmiana różnych przykładów rzeczowników i przymiotników 

- tłumaczenie tekstów: „Varia” i „De Varsovia” 

Literatura podstawowa:  

O. Jurewicz, L. Winniczuk, J. Żuławska, Język łaciński. Podręcznik dla lektoratów szkół 

wyższych, PWN  Warszawa 2004 

2 
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6. 

Deklinacja II , indicativus praesentis activi czasownika posiłkowego „być” - ćwiczenia 

gramatyczne. 

- Powtórzenie zasad podziału na deklinacje. 

- Wzór odmiany deklinacji II rodzaj męski i nijaki. 

- Czasownik  „być” i jego złożenia – wzór odmiany 

- Ćwiczenia gramatyczne polegające na tworzeniu, rozpoznawaniu i tłumaczeniu form czasownika 

„być” i deklinacji II. 

Literatura podstawowa:  

O. Jurewicz, L. Winniczuk, J. Żuławska, Język łaciński. Podręcznik dla lektoratów szkół 

wyższych, PWN  Warszawa 2004 

2 

7. 

Zasady tłumaczenia tekstów łacińskich, umiejętność pracy ze słownikiem – ćwiczenia 

translatorskie.  

- Powtórzenie poznanych form gramatycznych  

- Zasady tłumaczenia tekstów łacińskich 

- Ćwiczenia umiejętności pracy ze słownikiem 

-  Praca z tekstem  „De Polonia patria nostra” (wspólna i indywidualna) 

Literatura podstawowa:  

O. Jurewicz, L. Winniczuk, J. Żuławska, Język łaciński. Podręcznik dla lektoratów szkół 

wyższych, PWN  Warszawa 2004 

- Słownik łacińsko-polski pod red. K. Kumanieckiego; 

- Słownik łacińsko-polski pod red. R. Korpantego; 

2 

8. 

Indicativus i imperativus praesentis activi koniugacji I, II, III, IV- ćwiczenia gramatyczne i 

translatorskie.  

- Powtórzenie zasad podziału czasowników na koniugacje.  

-  Zasady tworzenia i tłumaczenia na j. polski : 

- indicativus praesentis activi 

- imperativus praesentis activi . 

- Ćwiczenia gramatyczne polegające na tworzeniu, rozpoznawaniu i tłumaczeniu dotychczas 

poznanych form gramatycznych. 

- Praca z tekstem „ Rarus fortuna sua contentus” 

Literatura podstawowa:  

O. Jurewicz, L. Winniczuk, J. Żuławska, Język łaciński. Podręcznik dla lektoratów szkół 

wyższych, PWN  Warszawa 2004 

- Słownik łacińsko-polski pod red. K. Kumanieckiego; 

- Słownik łacińsko-polski pod red. R. Korpantego; 

2 

9. 

Sprawdzian śródsemestralny 

- Sprawdzian pisemny z zakresu omówionych zagadnień gramatycznych  

    i umiejętności tłumaczenia krótkiego tekstu łacińskiego: 

- Studenci mają za zadanie: 

- wykonanie kilku ćwiczeń gramatycznych  

- przetłumaczenie kilku zdań na j. polski przy pomocy słownika łacińsko- polskiego 

2 

10. 

Indicativus imperfecti activi koniugacji I, II, III, IV i czasownika posiłkowego „być” -

ćwiczenia gramatyczne i translatorskie. 

- Powtórzenie zasad podziału czasowników na koniugacje.  

- Zasady tworzenia i tłumaczenia na j. polski : indicativus imperfecti activi koniugacji I, II, III, IV  

i czasownika posiłkowego „być”. 

-Ćwiczenia gramatyczne polegające na tworzeniu, rozpoznawaniu i tłumaczeniu dotychczas 

poznanych form gramatycznych. 

- Praca z tekstem  „Varia” 

Literatura podstawowa:  

O. Jurewicz, L. Winniczuk, J. Żuławska, Język łaciński. Podręcznik dla lektoratów szkół 

wyższych, PWN  Warszawa 2004 

- Słownik łacińsko-polski pod red. K. Kumanieckiego; 

- Słownik łacińsko-polski pod red. R. Korpantego; 

2 
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11. 

Zaimki osobowe i zaimki dzierżawcze. Formy zaimkowe w jęz. łacińskim- ćwiczenia 

gramatyczne i translatorskie. 

-Wzór odmiany zaimków osobowych ( ego, tu, nos, vos) 

-Wzór odmiany zaimków dzierżawczych 

-Ćwiczenia gramatyczne polegające na tworzeniu, rozpoznawaniu i tłumaczeniu dotychczas 

poznanych form gramatycznych 

- Praca z tekstem „De nautis et agricolis” 

Literatura podstawowa:  

O. Jurewicz, L. Winniczuk, J. Żuławska, Język łaciński. Podręcznik dla lektoratów szkół 

wyższych, PWN  Warszawa 2004 

- Słownik łacińsko-polski pod red. K. Kumanieckiego; 

- Słownik łacińsko-polski pod red. R. Korpantego; 

2 

12. 

Indicativus futuri I activi koniugacji I, II, III, IV i czasownika posiłkowego „być” -ćwiczenia 

gramatyczne i translatorskie. 

-Zasady tworzenia i tłumaczenia na j. polski : indicativus futuri I activi koniugacji I, II, III, IV  i 

czasownika posiłkowego „być”. 

-Ćwiczenia gramatyczne polegające na tworzeniu, rozpoznawaniu i tłumaczeniu dotychczas 

poznanych form gramatycznych. 

- Praca z tekstem „De bellis” 

Literatura podstawowa:  

O. Jurewicz, L. Winniczuk, J. Żuławska, Język łaciński. Podręcznik dla lektoratów szkół 

wyższych, PWN  Warszawa 2004 

- Słownik łacińsko-polski pod red. K. Kumanieckiego; 

- Słownik łacińsko-polski pod red. R. Korpantego; 

2 

13. 

 Indicativus praesentis, imperfecti i futuri I passivi koniugacji I, II, III, IV - ćwiczenia 

gramatyczne i translatorskie. 

-Zasady tworzenia i tłumaczenia na j. polski: Indicativus praesentis, imperfecti i futuri I passivi 

koniugacji I, II, III, IV 

- Ćwiczenia gramatyczne polegające na tworzeniu, rozpoznawaniu i tłumaczeniu dotychczas 

poznanych form gramatycznych. 

Literatura podstawowa:  

O. Jurewicz, L. Winniczuk, J. Żuławska, Język łaciński. Podręcznik dla lektoratów szkół 

wyższych, PWN  Warszawa 2004 

- Słownik łacińsko-polski pod red. K. Kumanieckiego; 

- Słownik łacińsko-polski pod red. R. Korpantego; 

3 

14. 

Użycie strony biernej w języku łacińskim. Praca z tekstem. 

- Zasady stosowania strony biernej w jęz. łacińskim. 

-  Praca z tekstem „ De castris Romanis” 

Literatura podstawowa:  

O. Jurewicz, L. Winniczuk, J. Żuławska, Język łaciński. Podręcznik dla lektoratów szkół 

wyższych, PWN  Warszawa 2004 

- Słownik łacińsko-polski pod red. K. Kumanieckiego; 

- Słownik łacińsko-polski pod red. R. Korpantego; 

3 

15. 

Sprawdzian zaliczeniowy. 

- Sprawdzian pisemny z zakresu omówionych zagadnień gramatycznych  

    i umiejętności tłumaczenia krótkiego tekstu łacińskiego: 

- Studenci mają za zadanie: 

- wykonanie kilku ćwiczeń gramatycznych  

- przetłumaczenie kilku zdań na j. polski przy pomocy słownika łacińsko- polskiego 

2 

 

 

 

V. Literatura podstawowa: 

O. Jurewicz, L. Winniczuk, J. Żuławska, Język łaciński. Podręcznik dla lektoratów szkół wyższych, PWN Warszawa 

2004 

VI. Literatura uzupełniająca: 

- Słownik łacińsko-polski pod red. K. Kumanieckiego; 

- Słownik łacińsko-polski pod red. R. Korpantego; 
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- J. Wikarjak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego,  W-wa 1992 i następne wydania; 

- M. Wielewski, Krótka gramatyka języka łacińskiego, W-wa 1992 i następne wydania 

- M. Plezia, Słownik łacińsko – polski t. I-V Warszawa 1959 – 1979 

- A. Jougan, Słownik kościelny łacińsko – polski, Warszawa 1957 

- J. Sondel, Słownik łacińsko –polski dla prawników i historyków, Kraków 1997 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedmiot 4 

Nazwa przedmiotu  Lektorat języka łacińskiego Język wykładowy: język polski 

Semestr, poziom i typ studiów sem. 1, I stopień, studia stacjonarne Liczba punktów ECTS: 3 

Profil kształcenia 
profil: ogólnoakademicki  

 

 

Wymagania wstępne  
Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu gramatyki języka 

polskiego wyniesioną z szkoły podstawowej i średniej.  

Forma zajęć, liczba godzin, 

dydaktycznych i sposób zaliczenia 

 

forma zajęć: laboratorium, 30 godzin sposób zaliczenia: zaliczenie na ocenę 

Autor programu: dr Katarzyna Chmielewska 

Prowadzący zajęcia: dr Katarzyna Chmielewska 

Sposób walidacji efektów kształcenia 
zaliczenie: obecność na zajęciach i aktywny w nich udział; zaliczenie dwóch  

sprawdzianów gramatyczno-leksykalnych 

 

I. Cele kształcenia: 

Przygotowanie studenta do biernego posługiwania się językiem łacińskim umożliwiającego tłumaczenie prostych tekstów 

historycznych i podręcznikowych z języka łacińskiego na język polski; wstępne przygotowanie studenta do korzystania 

ze źródeł historycznych napisanych po łacinie. 

 

II. Efekty kształcenia:  

- w zakresie wiedzy: 
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Student wykazuje się znajomością podstawowej terminologii fachowej z zakresu gramatyki języka łacińskiego. Posiada 

wiedzę gramatyczną umożliwiającą tłumaczenie prostych zdań zawierających gramatykę omawianą zajęciach 

przedmiotu.  

Zna reguły i wzory odmian deklinacji i koniugacji.  

- w zakresie umiejętności: 

Student poprawnie rozpoznaje i stosuje terminologię gramatyczną; rozróżnia w tekście poznane formy deklinacyjne i 

koniugacyjne. 

Potrafi samodzielnie wyszukać w słownikach i tabelach gramatycznych potrzebne mu informacje leksykalno-

gramatyczne. 

Wykazuje umiejętność przeprowadzania analizy porównawczej poszczególnych form gramatycznych.  

- w zakresie kompetencji personalnych i społecznych:  
Ma świadomość wagi dziedzictwa kulturowego poznawanego na podstawie źródeł historycznych spisanych w języku 

łacińskim.   

Sprawnie organizuje własną pracę, tak w czasie zajęć przedmiotu, jak i samodzielnie w domu. 

 

III. Metody i kryteria zaliczenia przedmiotu: 

Metody: wykład problemowy, rozmowa nauczająca, praca z tekstem pod kierunkiem prowadzącego zajęcia, samodzielna 

praca z tekstem. 

Kryteria zaliczenia przedmiotu: Zaliczenia na ocenę na podstawie kolokwiów śródsemestralnych i zaliczeniowych (w 

sumie 2 w semestrze) oraz obecności na zajęciach. Na ocenę dostateczną wymagana jest podstawowa znajomość 

gramatyki łacińskiej z zakresu materiału danego semestru; na ocenę dobrą wymagana jest pogłębiona znajomość 

omawianych zagadnień gramatycznych; na ocenę bardzo dobrą wymagana jest dodatkowo umiejętność tłumaczenia 

tekstów łacińskich. 

 

IV. Treści programowe: 

1. Zajęcia organizacyjne. Omówienie programu i podanie wymagań. 

2. Rozwój, znaczenie i funkcje jęz. łacińskiego w starożytności, średniowieczu i czasach nowożytnych.  

3. Alfabet  łaciński –różnice w wymowie i ćwiczenia w czytaniu. 

4. Wprowadzenie do gramatyki łacińskiej: formy deklinacyjne i koniugacyjne. 

5. Deklinacja I , indicativus praesentis activi koniugacji I. 

6. Zasady tłumaczenia tekstów łacińskich, umiejętność pracy ze słownikiem.  

7. Deklinacja II , indicativus praesentis activi czasownika posiłkowego sum, esse, fui. 

8. Indicativus i imperativus praesentis activi koniugacji I, II, III, IV. 

9. Sprawdzian gramatyczny obejmujący materiał zajęć 4-8. 

10. Indicativus imperfecti activi koniugacji I, II, III, IV i czasownika posiłkowego sum, esse, fui. 

11. Zaimki osobowe i zaimki dzierżawcze. Formy zaimkowe w jęz. łacińskim. 

12. Indicativus futuri I activi koniugacji I, II, III, IV i czasownika posiłkowego „być”. 

13. Indicativus praesentis, imperfecti et futuri passivi koniugacji I, II, III, IV 

14. Sprawdzian gramatyczny obejmujący materiał zajęć 10-8. 

15. Zajęcia z praktycznego tłumaczenia tekstu łacińskiego z użyciem poznanej w tym semestrze gramatyki. 
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V. Literatura podstawowa: 

O.Jurewicz, L.Winniczuk, J.Żuławska, Język łaciński. Podręcznik dla lektoratów szkół wyższych, wyd. PWN Warszawa 

1995 (i następne wydania). 

VI. Literatura uzupełniająca: 

- J. Wikarjak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego, Warszawa 1992. 

- M. Wielewski, Krótka gramatyka języka łacińskiego, Warszawa 1992. 

- W. Popiak, Ćwiczenia łacińskie dla liceów ogólnokształcących, Warszawa 1991. 

- Słownik łacińsko-polski pod red. K. Kumanieckiego, Warszawa 1999 (i następne wydania). 

- Słownik łacińsko-polski pod red. Ł. Koncewicza, Lwów 1930 (i następne wydania). 

- Słownik łacińsko-polski pod red. M.Plezi, t. I-V, Warszawa 1969(i następne wydania). 

- Słownik łacińsko-polski pod red. J.Pieńkosia, Warszawa 2007. 

- Słownik polsko-łaciński pod red. ks. A.Bielikowicza, Kraków 1866. 

-. Słownik łacińsko-polski pod red L.Winniczuk, Warszawa 2003 (i następne wydania). 

- Mały słownik polsko-łaciński pod red. L.Winniczuk, Warszawa 1998 (i następne wydania). 

- Tabele gramatyczne (autorstwa K. Chmielewskiej) 

 

 

 

Przedmiot 4 

Nazwa przedmiotu  Lektorat języka łacińskiego Język wykładowy: język polski 

Semestr, poziom i typ studiów sem. 2, I stopień, studia stacjonarne Liczba punktów ECTS: 3 

Profil kształcenia 
profil: ogólnoakademicki  

 

 

Wymagania wstępne  

Student powinien posiadać wiedzę z gramatyki jęz. łacińskiego przedstawianej 

na zajęciach z lektoratu j. łacińskiego w semestrze 1 (deklinacje: I i II; czasy: 

praesens, imperfectum, futurum I)  

Forma zajęć, liczba godzin, 

dydaktycznych i sposób zaliczenia 

 

forma zajęć: laboratorium, 30 godzin sposób zaliczenia: zaliczenie na ocenę 

Autor programu: dr Katarzyna Chmielewska 

Prowadzący zajęcia: dr Katarzyna Chmielewska 

Sposób walidacji efektów kształcenia 
zaliczenie: obecność na zajęciach i aktywny w nich udział; zaliczenie dwóch  

sprawdzianów gramatyczno-leksykalnych 

 

I. Cele kształcenia: 

Przygotowanie studenta do biernego posługiwania się językiem łacińskim umożliwiającego tłumaczenie prostych tekstów 

historycznych i podręcznikowych z języka łacińskiego na język polski; wstępne przygotowanie studenta do korzystania 

ze źródeł historycznych napisanych po łacinie. 

 

II. Efekty kształcenia:  

- w zakresie wiedzy: 
Student wykazuje się znajomością podstawowej terminologii fachowej z zakresu gramatyki języka łacińskiego. Posiada 
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wiedzę gramatyczną umożliwiającą tłumaczenie prostych zdań zawierających gramatykę omawianą zajęciach 

przedmiotu.  

Zna reguły i wzory odmian deklinacji i koniugacji.  

- w zakresie umiejętności: 

Student poprawnie rozpoznaje i stosuje terminologię gramatyczną; rozróżnia w tekście poznane formy deklinacyjne i 

koniugacyjne. 

Potrafi samodzielnie wyszukać w słownikach i tabelach gramatycznych potrzebne mu informacje leksykalno-

gramatyczne. 

Wykazuje umiejętność przeprowadzania analizy porównawczej poszczególnych form gramatycznych.  

- w zakresie kompetencji personalnych i społecznych:  
Ma świadomość wagi dziedzictwa kulturowego poznawanego na podstawie źródeł historycznych spisanych w języku 

łacińskim.   

Sprawnie organizuje własną pracę, tak w czasie zajęć przedmiotu, jak i samodzielnie w domu. 

 

III. Metody i kryteria zaliczenia przedmiotu: 

Metody: wykład problemowy, rozmowa nauczająca, praca z tekstem pod kierunkiem prowadzącego zajęcia, samodzielna 

praca z tekstem. 

Kryteria zaliczenia przedmiotu: Zaliczenia na ocenę na podstawie kolokwiów śródsemestralnych i zaliczeniowych (w 

sumie 2 w semestrze) oraz obecności na zajęciach. Na ocenę dostateczną wymagana jest podstawowa znajomość 

gramatyki łacińskiej z zakresu materiału danego semestru; na ocenę dobrą wymagana jest pogłębiona znajomość 

omawianych zagadnień gramatycznych; na ocenę bardzo dobrą wymagana jest dodatkowo umiejętność tłumaczenia 

tekstów łacińskich. 

 

IV. Treści programowe: 

1. Zajęcia organizacyjne. Powtórzenie i usystematyzowanie materiału gramatycznego z semestru 1. 

2. Deklinacja III –typ spółgłoskowy, samogłoskowy i mieszany – podział na typy. 

3. Deklinacja III – odmiana. Składnia nazw miast. Czasowniki possum i prosum 

4. Deklinacja III  - przymiotniki. 

5. Stopniowanie przymiotników łacińskich. Przysłówki łacińskie 

6. Trudności w znajdowaniu i odtwarzaniu słownikowych form deklinacyjnych – ćwiczenia praktyczne. 

7. Sprawdzian śródsemestralny obejmujący materiał gramatyczno-leksykalny zajęć 2-6. 

8. Participium praesentis activi – odmiana i tłumaczenie.  

9. Zaimek wskazujący is, ea, id. Zaimki względne i pytajne. 

10. Deklinacja IV i V. 

11. Wprowadzenie tematu perfecti. Indicativus perfecti activi.  

12. Zaimki wskazujące hic, ille, iste, idem. 
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13. Formy czasownikowe utworzone z tematu praesentis  i perfecti– ćwiczenia praktyczne. 

14. Kolokwium zaliczeniowe obejmujące materiał gramatyczno-leksykalny zajęć 8-13. 

15. Zajęcia z praktycznego tłumaczenia tekstu łacińskiego z użyciem poznanej w tym semestrze gramatyki. 

 

V. Literatura podstawowa: 

O.Jurewicz, L.Winniczuk, J.Żuławska, Język łaciński. Podręcznik dla lektoratów szkół wyższych, wyd. PWN Warszawa 

1995 (i następne wydania). 

VI. Literatura uzupełniająca: 

- J. Wikarjak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego, Warszawa 1992. 

- M. Wielewski, Krótka gramatyka języka łacińskiego, Warszawa 1992. 

- W. Popiak, Ćwiczenia łacińskie dla liceów ogólnokształcących, Warszawa 1991. 

- Słownik łacińsko-polski pod red. K. Kumanieckiego, Warszawa 1999 (i następne wydania). 

- Słownik łacińsko-polski pod red. Ł. Koncewicza, Lwów 1930 (i następne wydania). 

- Słownik łacińsko-polski pod red. M.Plezi, t. I-V, Warszawa 1969(i następne wydania). 

- Słownik łacińsko-polski pod red. J.Pieńkosia, Warszawa 2007. 

- Słownik polsko-łaciński pod red. ks. A.Bielikowicza, Kraków 1866. 

-. Słownik łacińsko-polski pod red L.Winniczuk, Warszawa 2003 (i następne wydania). 

- Mały słownik polsko-łaciński pod red. L.Winniczuk, Warszawa 1998 (i następne wydania). 

- Tabele gramatyczne (autorstwa K. Chmielewskiej). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedmiot 4 

Nazwa przedmiotu  Lektorat języka łacińskiego Język wykładowy: język polski 

Semestr, poziom i typ studiów sem. 3, I stopień, studia stacjonarne Liczba punktów ECTS: 3 

Profil kształcenia 
profil: ogólnoakademicki  

 

 

Wymagania wstępne  Student powinien posiadać wiedzę z gramatyki jęz. łacińskiego przedstawianej 
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na zajęciach z lektoratu j. łacińskiego w semestrze 2 (deklinacje: I i II; czasy: 

praesens, imperfectum, futurum I)  

Forma zajęć, liczba godzin, 

dydaktycznych i sposób zaliczenia 

 

forma zajęć: laboratorium, 30 godzin sposób zaliczenia: zaliczenie na ocenę 

Autor programu: dr Katarzyna Chmielewska 

Prowadzący zajęcia: dr Katarzyna Chmielewska 

Sposób walidacji efektów kształcenia 
zaliczenie: obecność na zajęciach i aktywny w nich udział; zaliczenie dwóch  

sprawdzianów gramatyczno-leksykalnych 

 

I. Cele kształcenia: 

Przygotowanie studenta do biernego posługiwania się językiem łacińskim umożliwiającego tłumaczenie prostych tekstów 

historycznych i podręcznikowych z języka łacińskiego na język polski; wstępne przygotowanie studenta do korzystania 

ze źródeł historycznych napisanych po łacinie. 

 

II. Efekty kształcenia:  

- w zakresie wiedzy: 
Student wykazuje się znajomością podstawowej terminologii fachowej z zakresu gramatyki języka łacińskiego. Posiada 

wiedzę gramatyczną umożliwiającą tłumaczenie prostych zdań zawierających gramatykę omawianą zajęciach 

przedmiotu.  

Zna reguły i wzory odmian deklinacji i koniugacji.  

- w zakresie umiejętności: 

Student poprawnie rozpoznaje i stosuje terminologię gramatyczną; rozróżnia w tekście poznane formy deklinacyjne i 

koniugacyjne. 

Potrafi samodzielnie wyszukać w słownikach i tabelach gramatycznych potrzebne mu informacje leksykalno-

gramatyczne. 

Wykazuje umiejętność przeprowadzania analizy porównawczej poszczególnych form gramatycznych.  

- w zakresie kompetencji personalnych i społecznych:  
Ma świadomość wagi dziedzictwa kulturowego poznawanego na podstawie źródeł historycznych spisanych w języku 

łacińskim.   

Sprawnie organizuje własną pracę, tak w czasie zajęć przedmiotu, jak i samodzielnie w domu. 

 

III. Metody i kryteria zaliczenia przedmiotu: 

Metody: wykład problemowy, rozmowa nauczająca, praca z tekstem pod kierunkiem prowadzącego zajęcia, samodzielna 

praca z tekstem. 

Kryteria zaliczenia przedmiotu: Zaliczenia na ocenę na podstawie kolokwiów śródsemestralnych i zaliczeniowych (w 

sumie 2 w semestrze) oraz obecności na zajęciach. Na ocenę dostateczną wymagana jest podstawowa znajomość 

gramatyki łacińskiej z zakresu materiału danego semestru; na ocenę dobrą wymagana jest pogłębiona znajomość 

omawianych zagadnień gramatycznych; na ocenę bardzo dobrą wymagana jest dodatkowo umiejętność tłumaczenia 

tekstów łacińskich. 

 

IV. Treści programowe: 

1. Zajęcia organizacyjne. Powtórzenie i usystematyzowanie materiału gramatycznego z semestru 1. 

2. Deklinacja III –typ spółgłoskowy, samogłoskowy i mieszany – podział na typy. 
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3. Deklinacja III – odmiana. Składnia nazw miast. Czasowniki possum i prosum 

4. Deklinacja III  - przymiotniki. 

5. Stopniowanie przymiotników łacińskich. Przysłówki łacińskie 

6. Trudności w znajdowaniu i odtwarzaniu słownikowych form deklinacyjnych – ćwiczenia praktyczne. 

7. Sprawdzian śródsemestralny obejmujący materiał gramatyczno-leksykalny zajęć 2-6. 

8. Participium praesentis activi – odmiana i tłumaczenie.  

9. Zaimek wskazujący is, ea, id. Zaimki względne i pytajne. 

10. Deklinacja IV i V. 

11. Wprowadzenie tematu perfecti. Indicativus perfecti activi.  

12. Zaimki wskazujące hic, ille, iste, idem. 

13. Formy czasownikowe utworzone z tematu praesentis  i perfecti– ćwiczenia praktyczne. 

14. Kolokwium zaliczeniowe obejmujące materiał gramatyczno-leksykalny zajęć 8-13. 

15. Zajęcia z praktycznego tłumaczenia tekstu łacińskiego z użyciem poznanej w tym semestrze gramatyki. 

 

V. Literatura podstawowa: 

O.Jurewicz, L.Winniczuk, J.Żuławska, Język łaciński. Podręcznik dla lektoratów szkół wyższych, wyd. PWN Warszawa 

1995 (i następne wydania). 

VI. Literatura uzupełniająca: 

- J. Wikarjak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego, Warszawa 1992. 

- M. Wielewski, Krótka gramatyka języka łacińskiego, Warszawa 1992. 

- W. Popiak, Ćwiczenia łacińskie dla liceów ogólnokształcących, Warszawa 1991. 

- Słownik łacińsko-polski pod red. K. Kumanieckiego, Warszawa 1999 (i następne wydania). 

- Słownik łacińsko-polski pod red. Ł. Koncewicza, Lwów 1930 (i następne wydania). 

- Słownik łacińsko-polski pod red. M.Plezi, t. I-V, Warszawa 1969(i następne wydania). 

- Słownik łacińsko-polski pod red. J.Pieńkosia, Warszawa 2007. 

- Słownik polsko-łaciński pod red. ks. A.Bielikowicza, Kraków 1866. 

-. Słownik łacińsko-polski pod red L.Winniczuk, Warszawa 2003 (i następne wydania). 

- Mały słownik polsko-łaciński pod red. L.Winniczuk, Warszawa 1998 (i następne wydania). 

- Tabele gramatyczne (autorstwa K. Chmielewskiej). 
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Nazwa modułu:MK-3  Prahistoria ziem polskich na tle europejskim…............................ 

Kierunek i specjalność: Historia…................................. 

Opis moduły, planowane efekty kształcenia: poznanie celów i zadań archeologii oraz stosowanych metod badawczych; 

przyswojenie wiedzy o źródłach archeologicznych będących materialnymi śladami ludzkich działań, odzwierciedlających 

różne dziedziny kultury materialnej i gospodarki; zdobycie wiedzy o procesie zasiedlania ziem polskich w okresach 

pradziejowych na tle stosunków osadniczych w Europie. 

Student powinien uzyskać ogólną wiedzę o dziejach i kulturze ludów zamieszkujących ziemie polskie w przeszłości. 

Poznać cechy charakterystyczne poszczególnych epok na płaszczyźnie społecznej i gospodarczej. Dostrzegać potrzebę 

prowadzenia badań archeologicznych i chronienia dziedzictwa kulturowego. 

Planowane formy walidacji efektów kształcenia: kolokwium. 

 

Nazwa przedmiotu w module i planowane efekty kształcenia w obszarach: W U K 

1. Prahistoria ziem polskich na tle europejskim (wykład)  K_W01 

K_W02 

K_W05 

 

K_U02 

K_U07 

K_U09 

K_K03 

K_K04 

2. Prahistoria ziem polskich na tle europejskim (konwersatorium) K_W01 

K_W02 

K_W05 

 

K_U02 

K_U07 

K_U09 

K_K03 

K_K04 
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Przedmiot 1 

Nazwa przedmiotu  
Prahistoria ziem polskich na tle 

europejskim(wykład) 

Język wykładowy: język polski 

Semestr, poziom i typ studiów 1 semestr, studia I stopnia stacjon. Liczba punktów ECTS: 5 

Profil kształcenia 
profil: ogólnoakademicki  

 

 

Wymagania wstępne  

Ogólna wiedza humanistyczna z zakresu szkoły średniej, podstawowe 

informacje na temat cywilizacji starożytnych. 

Umiejętność przyswajania wiadomości przekazywanych przez wykładowcę. 

 

Forma zajęć, liczba godzin, 

dydaktycznych i sposób zaliczenia 

 

forma zajęć: wykład, 15 godzin w 1. 

semestrze 

sposób zaliczenia: egzamin 

Autor programu: dr Stanisław Kołodziejski 

Prowadzący zajęcia: dr Stanisław Kołodziejski 

Sposób walidacji efektów kształcenia 

Obecność na wykładach. Egzamin ustny, trzy zagadnienia podane przez 

egzaminatora: 1. periodyzacja i podziały chronologiczne pradziejów ziem 

polskich; 2. wyróżnione kultury w obrębie poszczególnych epok; 3. kultura 

materialna i duchowa ludności tworzącej wyodrębnioną kulturę. 

 

I. Cele kształcenia: 

1. Zaprezentowanie studentom uporządkowanej chronologicznie i tematycznie wiedzy na temat pradziejów ziem 

polskich. 

2. Zapoznanie słuchaczy z nowymi nurtami w badaniach nad okresem pradziejowym w Polsce i w Europie. 

3. Zapoznanie studentów z nowymi metodami pozyskiwania, analizowania i interpretowania źródeł 

archeologicznych 

4. Wskazanie związków pomiędzy pradziejami a historią późniejszą; uświadomienie wagi dziedzictwa 

archeologicznego dla współczesnych pokoleń. 

 

II. Efekty kształcenia:  

 

W zakresie wiedzy: 

 Student posiada uporządkowaną tematycznie i chronologicznie wiedzę odnośnie do głównych etapów postępu 

cywilizacyjnego na ziemiach polskich w okresach pradziejowych.  

 Student zna główne nurty i kierunki badań nad pradziejami ziem polskich i Europy oraz najnowsze 

osiągnięcia archeologii. 

 Student wykazuje znajomość terminologii fachowej wykorzystywanej w badaniach nad pradziejami. 

W zakresie umiejętności: 

 Student wie, jak krytycznie analizować i interpretować źródła archeologiczne. 

 Student potrafi wykorzystać najnowsze badania z dziedziny archeologii do sprecyzowania własnego poglądu 

na dany temat. 

 Student potrafi dokonać syntezy uzyskanych wiadomości. 

 

W zakresie kompetencji personalnych i społecznych: 

 Student ma poczucie ciągłości rozwoju społeczeństw od ich zarania oraz rozumie wpływ poszczególnych 

zdobyczy cywilizacyjnych na późniejsze epoki. 

 Student ma świadomość wagi dziedzictwa archeologicznego i potrzeby jego ochrony oraz popularyzacji.  
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III. Metody i kryteria zaliczenia przedmiotu: egzamin ustny 

Kryterium na ocenę dostateczną: wiadomości na temat periodyzacji i chronologii pradziejów ziem polskich dziejów, 

ogólna charakterystyka poszczególnych epok i okresów. 

Kryterium na ocenę dobrą: szeroka wiedza na temat kultury materialnej i duchowej wyróżnionych kultur pradziejowych, 

swobodne formułowanie wypowiedzi. 

Kryterium na ocenę bardzo dobrą: wiedza wykraczająca poza podstawowe wiadomości podręcznikowe, umiejętność 

wyciągania samodzielnych wniosków. 

 

 

IV. Treści programowe: 1. Archeologia a historia; 2. Źródła archeologiczne i metody ich pozyskiwania; 3. Chronologia 

i periodyzacja w archeologii, dzieje badań archeologicznych w Polsce; 4. Środowisko epoki lodowcowej i antropogeneza; 

5. Starsza i środkowa epoka kamienia na ziemiach polskich i w Europie; 6. Rewolucja neolityczna w Europie; 7. Epoka 

brązu na ziemiach polskich; 8. Kultura łużycka; 9. Wczesna epoka żelaza w Europie; 10. Europa w okresie dominacji 

celtyckiej; 11. Wpływ Cesarstwa Rzymskiego na ludy Barbaricum; 12. Upadek Cesarstwa Rzymskiego i okres wędrówki 

ludów na ziemiach polskich i w Europie; 13. Etnogeneza Słowian i początki wczesnego średniowiecza; 14. Wczesne 

średniowiecze na ziemiach polskich - okres plemienny; 15. Wczesne średniowiecze na ziemiach polskich - okres 

wczesnopiastowski. 

 

 

V. Literatura podstawowa: Andrzej Abramowicz, Historia archeologii polskiej XIX i XX wiek, Warszawa-Łódź 1991; 

Ian Hodder, Czytanie przeszłości. Współczesne podejście do interpretacji w archeologii, Poznań 1995; Piotr 

Kaczanowski, Janusz K. Kozłowski, Najdawniejsze dzieje ziem polskich (do VII w.), Kraków 1998; Konrad Jażdżewski, 

Pradzieje Europy środkowej, Wrocław 1981; Encyklopedia historyczna świata, t. I Prehistoria, red. J. K. Kozłowski, 

Kraków 1999. 

 

VI. Literatura uzupełniająca: Jerzy Gąssowski, Z dziejów polskiej archeologii, Warszawa 1970; Marian Kobusiewicz, 

500 tysięcy najtrudniejszych lat, Warszawa 1994; Kultury i ludy dawnej Europy, pod red. S. K. Kozłowskiego, Warszawa 

1981; Andrzej Kokowski, Starożytna Polska: od trzeciego stulecia przed narodzeniem Chrystusa do schyłku 

starożytności, Warszawa 2005; „Z otchłani wieków”, R. LI, nr 3-4, 1985; Kazimierz Godłowski, Pierwotne siedziby 

Słowian. Wybór pism, pod red. M. Parczewskiego, Kraków 2000; Michał Parczewski, Najstarsza faza kultury 

wczesnosłowiańskiej w Polsce, Kraków 1988; Andrzej Buko, Archeologia Polski wczesnośredniowiecznej. Odkrycia – 

hipotezy – interpretacje, Warszawa 2005; Leszek Kajzer, Wstęp do archeologii historycznej w Polsce, Łódź 1996 

. 

 

Przedmiot 2 

Nazwa przedmiotu  
Prahistoria ziem polskich na tle 

europejskim(konwersatorium) 

Język wykładowy: język polski 

Semestr, poziom i typ studiów 1 semestr, studia I stopnia stacjon. Liczba punktów ECTS: 3 

Profil kształcenia 
profil: ogólnoakademicki  

 

 

Wymagania wstępne  

Ogólna wiedza humanistyczna z zakresu szkoły średniej, podstawowe 

informacje na temat cywilizacji starożytnych. 

Umiejętność przyswajania wiadomości przekazywanych przez wykładowcę. 

 

Forma zajęć, liczba godzin, 

dydaktycznych i sposób zaliczenia 

 

forma zajęć: konwersatorium, 30 

godzin w 1. semestrze 

sposób zaliczenia: uzyskanie 

pozytywnej oceny z kolokwium 

Autor programu: dr Stanisław Kołodziejski 

Prowadzący zajęcia: dr Stanisław Kołodziejski 
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Sposób walidacji efektów kształcenia 

Kolokwium; test zawierający 10 pytań z zakresu: 1. periodyzacji i podziałów 

chronologicznych pradziejów ziem polskich; 2. charakterystyki kultur w obrębie 

poszczególnych epok; 3. kultury materialnej i duchowej ludności tworzącej 

wyodrębnioną jednostkę kulturową. 

 

I. Cele kształcenia: 

5. Zaprezentowanie studentom uporządkowanej chronologicznie i tematycznie wiedzy na temat pradziejów ziem 

polskich. 

6. Zapoznanie słuchaczy z nowymi nurtami w badaniach nad okresem pradziejowym w Polsce i w Europie. 

7. Zapoznanie studentów z nowymi metodami pozyskiwania, analizowania i interpretowania źródeł 

archeologicznych 

8. Wskazanie związków pomiędzy pradziejami a historią późniejszą; uświadomienie wagi dziedzictwa 

archeologicznego dla współczesnych pokoleń. 

 

II. Efekty kształcenia:  

 

W zakresie wiedzy: 

 Student posiada uporządkowaną tematycznie i chronologicznie wiedzę odnośnie do głównych etapów postępu 

cywilizacyjnego na ziemiach polskich w okresach pradziejowych.  

 Student zna główne nurty i kierunki badań nad pradziejami ziem polskich i Europy oraz najnowsze 

osiągnięcia archeologii. 

 Student wykazuje znajomość terminologii fachowej wykorzystywanej w badaniach nad pradziejami. 

W zakresie umiejętności: 

 Student wie, jak krytycznie analizować i interpretować źródła archeologiczne. 

 Student potrafi wykorzystać najnowsze badania z dziedziny archeologii do sprecyzowania własnego poglądu 

na dany temat. 

 Student potrafi dokonać syntezy uzyskanych wiadomości. 

 

W zakresie kompetencji personalnych i społecznych: 

 Student ma poczucie ciągłości rozwoju społeczeństw od ich zarania oraz rozumie wpływ poszczególnych 

zdobyczy cywilizacyjnych na późniejsze epoki. 

 Student ma świadomość wagi dziedzictwa archeologicznego i potrzeby jego ochrony oraz popularyzacji.  

 

 

III. Metody i kryteria zaliczenia przedmiotu: kolokwium pisemne – test zawierający 10 pytań 

Kryterium na ocenę dostateczną: wiadomości na temat periodyzacji i chronologii pradziejów ziem polskich dziejów, 

ogólna charakterystyka poszczególnych epok i okresów. 

Kryterium na ocenę dobrą: szeroka wiedza na temat kultury materialnej i duchowej wyróżnionych kultur pradziejowych. 

Kryterium na ocenę bardzo dobrą: wiedza wykraczająca poza podstawowe wiadomości podręcznikowe, umiejętność 

wyciągania samodzielnych wniosków. 

 

 

IV. Treści programowe: 

I. Wstęp do archeologii 

A. Cele i zadania archeologii 

B. Zarys historii badań archeologicznych w Polsce 

C. Instytucje archeologiczne w Polsce 

1. Placówki dydaktyczne 

2. Placówki naukowe 

3. Muzea 

4. Rezerwaty archeologiczne 

 

II. Metody pozyskiwania źródeł 

A. Badania zwiadowcze 

B. Badania powierzchniowe 

C. Archeologiczne Zdjęcie Polski 
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D. Badania wykopaliskowe 

 

III.  Periodyzacja i chronologia pradziejów ziem polskich 

A. Metody datowania źródeł archeologicznych 

 1. Metody datowania względnego 

 2. Metody datowania absolutnego 

B. Interpretacja źródeł archeologicznych 

 

 

IV. Epoka lodowcowa w Polsce 

A. Przemiany środowiska w epoce lodowcowej w Polsce 

B. Glacjały i interglacjały na ziemiach polskich 

 

 

V. Starsza i środkowa epoka kamienia na ziemiach polskich 

A. Kultury paleolitu dolnego środkowego, górnego i schyłkowego 

B. Kultury mezolitu 

C. Prezentacja zabytków i ilustracji 

 

 

VI. Młodsza epoka kamienia na ziemiach polskich 

A. Kultury neolityczne na ziemiach polskich 

B. Prezentacja zabytków i ilustracji 

 

VII. Epoka brązu w Europie i na ziemiach polskich 

A. Wczesna epoka brązu na ziemiach polskich 

B. Starszy okres epoki brązu 

C. Prezentacja zabytków i ilustracji 

 

 

VIII. Kultura łużycka 

A. Kultura łużycka na ziemiach polskich w epoce brązu 

B. Kultura łużycka na ziemiach polskich w okresie halsztackim 

C. Gospodarka, kultura duchowa, stosunki etniczne 

D. Prezentacja zabytków i ilustracji 

 

 

IX. Wczesna epoka żelaza w Europie i na ziemiach polskich 

A. Najazd Scytów 

B. Upadek kultury łużyckiej 

C. Kultura pomorska 

D. Kultura grobów kloszowych 

E. Kultura kurhanów zachodniobałtyjskich 

F. Prezentacja zabytków i ilustracji 

X. Okres przedrzymski na ziemiach polskich 

A. Celtowie na ziemiach polskich 

B. Kultura przeworska 

C. Kultura oksywska 
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D. Pozostałe kultury okresu przedrzymskiego na ziemiach polskich 

E. Prezentacja zabytków i ilustracji 

 

 

XI. Okres wpływów rzymskich na ziemiach polskich 

A. Wpływ Cesarstwa Rzymskiego na ludy zamieszkujące dorzecze Odry i Wisły 

B. Kultura przeworska 

C. Kultura wielbarska 

D. Pozostałe kultury okresu wpływów rzymskich 

E. Prezentacja zabytków i ilustracji 

 

 

XII. Późny okres wpływów rzymskich i okres wędrówek ludów na ziemiach polskich 

A. Upadek kultur okresu wpływów rzymskich na ziemiach polskich 

B. Ślady pobytu Hunów na ziemiach polskich 

C. Późny okres wędrówek ludów na ziemiach polskich 

D. Prezentacja zabytków i ilustracji 

 

XIII. Początki wczesnego średniowiecza na ziemiach polskich 

A. Przebieg dyskusji na temat topogenezy i etnogenezy Słowian (autochtoniści – alochtoniści) 

1. Poglądy Kazimierza Godłowskiego na temat etnogenezy Słowian 

B. Początki osadnictwa słowiańskiego na ziemiach polskich 

C. Prezentacja zabytków i ilustracji 

 

 

XIV. Wczesne średniowiecze w Europie i na ziemiach polskich - okres plemienny i wczesnopiastowski 

A. Kultura materialna 

B. Kultura duchowa 

C. Prezentacja zabytków i ilustracji 

 

 

XV. Kolokwium – test sprawdzający wiedzę studentów 
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Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie 

Wydział Filologiczno-Historyczny, Instytut Historii 

Rok akademicki: 2012/2013 

 

Nazwa modułu: MK_4 Historia starożytna 

Kierunek i specjalność: Historia 

Opis modułu, planowane efekty kształcenia 

 

Student powinien uzyskać ogólną wiedzę o dziejach i kulturze ludów zamieszkujących starożytny świat 

śródziemnomorski i Bliski Wschód. Poznać cechy charakterystyczne epoki na płaszczyznach politycznej, społecznej i 

gospodarczej. Zaznajomić się z różnymi rodzajami źródeł starożytnych i zdobyć umiejętności ich krytycznej analizy i 

interpretacji. Umieć samodzielnie wyszukiwać potrzebne mu materiały oraz pracować ze źródłem i opracowaniem 

historycznym; dostrzegać potrzebę prowadzenia badań archeologicznych; mieć poczucie ciągłości rozwoju 

społeczeństw i doceniać rolę, jaką odegrał antyk w późniejszej historii. 

 

Planowane formy walidacji efektów kształcenia: egzamin, zaliczenie na ocenę  

 

Nazwa przedmiotu w module i planowane efekty kształcenia w obszarach: W U K 

1. Historia starożytna (wykład) 

 

K_W01 

K_W02 

K_W05 

K_U02 

K_U07 

K_U09 

K_K03 

K_K04 

2. Starożytny Wschód K_W01 

K_W02 

K_W04 

K_U01 

K_U02 

K_U08 

K_K02 

K_K04 

 

3. Starożytna Grecja i Rzym K_W01 

K_W02 

K_W04 

K_U01 

K_U03 

K_U06 

K_K02 

K_K05 

4. Historia starożytna - Źródła i determinanty procesu historycznego  K_W03 

K_W04 

K_W08 

K_U02 

K_U06 

K_U08 

K_K01 

K_K02 

 

 



 66 

Przedmiot 1 

Nazwa przedmiotu  Historia starożytna (wykład) Język wykładowy: język polski 

Semestr, poziom i typ studiów: 1 semestr, Studia I stopnia stacjon. Liczba punktów ECTS: 5 

Profil kształcenia 
Ogólnoakademicki 

 

30 godz. w semestrze 1 pkt. ECTS 

 

Wymagania wstępne  

Ogólna wiedza humanistyczna z zakresu szkoły średniej, podstawowe 

informacje na temat cywilizacji starożytnych. 

Umiejętność przyswajania i wartościowania wiadomości przekazywanych 

przez wykładowcę. 

 

Forma zajęć: wykład 

 

Liczba godzin dydaktycznych: 15 sposób zaliczenia: egzamin  

Autor programu: 
Dr Tomasz Ładoń 

 

Prowadzący zajęcia: Dr Tomasz Ładoń 

Sposób walidacji efektów kształcenia 

Egzamin ustny, trzy zagadnienia podane przez egzaminatora, jedno z Bliskiego 

Wschodu, jedno z Grecji, jedno z Rzymu; zagadnienia dotyczą historii 

politycznej, społecznej, gospodarczej i szeroko pojętej kultury antyku 

 

I. Cele kształcenia: 

9. Przedstawienie słuchaczom uporządkowanej chronologicznie i tematycznie wiedzy na temat dziejów 

starożytnych ludów zamieszkujących świat śródziemnomorski i Bliski Wschód. 

10. Zapoznanie studentów z nowymi nurtami w badaniach nad antykiem. 

11. Zaprezentowanie słuchaczom jak krytycznie analizować i interpretować źródła. 

12. Przedstawienie słuchaczom sposobów dokonywania syntezy dziejów państw i społeczeństw starożytnych.  

13. Prezentacja związków pomiędzy dziejami antycznymi a historią późniejszą; uświadomienie wagi dziedzictwa 

antycznego dla kolejnych pokoleń. 

 

II. Efekty kształcenia:  

 

W zakresie wiedzy: 

 Student wykazuje znajomość terminologii fachowej wykorzystywanej w badaniach nad starożytnym 

Wschodem (przykładowe terminy: ensi, lugal, mastaba, nomarcha, zikkurat, satrapia). 

 Student wykazuje znajomość terminologii fachowej wykorzystywanej w badaniach nad starożytnością grecką 

i rzymską (przykładowe terminy: apoikia, apella, bule, eklezja, heliaia, homoioi, liturgia, synojkizm, 

nobilitas, ludi, tribus, socii). 

 Student posiada uporządkowaną tematycznie i chronologicznie wiedzę odnośnie do głównych zagadnień 

politycznych, społecznych i gospodarczych związanych z cywilizacjami starożytnymi  

 Student zna główne nurty i kierunki badań nad historią starożytną oraz najnowsze osiągnięcia historiografii.  

 

W zakresie umiejętności: 

 Student wie, jak krytycznie analizować i interpretować źródła starożytne. 

 Student potrafi wykorzystać najnowsze badania historiografii do sprecyzowania własnego poglądu na dany 

temat. 

 Student potrafi dokonać syntezy uzyskanych wiadomości. 
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W zakresie kompetencji personalnych i społecznych: 

 Student ma poczucie ciągłości rozwoju społeczeństw od ich powstania oraz rozumie wpływ kultury antycznej 

na dalsze epoki ze współczesnością włącznie. 

 Student ma świadomość wagi dziedzictwa kultury antycznej, dostrzega potrzebę przeprowadzania badań 

archeologicznych, ma poczucie wartości zabytków kultury materialnej.  

  

III. Metody i kryteria zaliczenia przedmiotu: egzamin ustny 

 

Kryterium na ocenę dostateczną: podstawowe wiadomości na temat dziejów świata starożytnego, znajomość mapy i 

elementarnej chronologii. 

Kryterium na ocenę dobrą: szeroka wiedza na temat dziejów świata starożytnego, swobodne formułowanie wypowiedzi, 

posługiwanie się mapą historyczną. 

Kryterium na ocenę bardzo dobrą: wiedza wykraczająca poza wiadomości podręcznikowe, krytyczne podejście do 

uzyskanej wiedzy u umiejętność wyciągania samodzielnych wniosków 

 

 

IV. Treści programowe: 1. Chronologia świata starożytnego; 2. Rozwój pierwszych cywilizacji w Mezopotamii na 

przykładzie sumeryjskich miast-państw; 3. Podstawy potęgi Egiptu w okresie Starego Państwa; 4. Kolonizacja fenicka;5. 

Starożytny Izrael; 6. Persja Achemenidów; 7. Cywilizacja minojska; 8. Wojny persko – greckie; 9. Imperium ateńskie; 

10. Macedonia Filipa II; 11. Hellenizm; 12. Początki Rzymu; 13. Społeczeństwo Republiki Rzymskiej; 14. Epoka wojen 

domowych w Rzymie; 15. Podstawy ustrojowe Dominatu. 

 

V. Literatura podstawowa: 

J. Wolski, Historia powszechna. Starożytność, wyd. IV, Warszawa 1992; M. Jaczynowska, D. Musiał, M. Stępień, 

Historia starożytna, Warszawa 2004; A. Ziółkowski, Historia powszechna – Starożytność, Warszawa 2009. 

 

VI. Literatura uzupełniająca: E. Drioton,. Egipt faraonów, Warszawa 1970; A.T. Olmstead, Dzieje imperium perskiego, 

Warszawa 1974; D. Arnaud, Starożytny Bliski Wschód, Warszawa 1982; J. Zabłocka, Historia Bliskiego Wschodu w 

starożytności, Wrocław 1987; M. Bielicki, Zapomniany świat Sumerów, Warszawa 1996; N. Grimal, Dzieje starożytnego 

Egiptu, Warszawa 2004; G. Roux, Mezopotamia, Warszawa 2006.; B.J. Kemp, Starożytny Egipt. Anatomia cywilizacji, 

Warszawa 2009; L. Piotrowicz, Dzieje rzymskie, Warszawa 1934; N. Hammond, Dzieje Grecji, Warszawa 1974; E. 

Wipszycka, B. Bravo, Historia starożytnych Greków, t. I - III, Warszawa 1988; 1992, 2009; M. Jaczynowska, Historia 

starożytnego Rzymu, wyd. II, Warszawa 1984; R. Syme, Rewolucja rzymska, Poznań 2009; K. Bringmann, Historia 

Republiki Rzymskiej, Poznań 2010.  

   

  

Przedmiot 2 

Nazwa przedmiotu  Starożytny Wschód Język wykładowy: język polski 

Semestr, poziom i typ studiów: 1 semestr, Studia I stopnia stacjon. Liczba punktów ECTS: 3 

Profil kształcenia 

Ogólnoakademicki 

 

 

30 godz. zajęcia 

30 godz. lektury 

30 godz. przygotowanie do kolokwium 

Wymagania wstępne  

Ogólna wiedza humanistyczna z zakresu szkoły średniej, podstawowe 

informacje na temat pierwszych cywilizacji w dolinach wielkich rzek (Nilu, 

Eufratu i Tygrysu) 

 

Forma zajęć: konwersatorium 

 

Liczba godzin dydaktycznych: 30 sposób zaliczenia: na ocenę 
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Autor programu: 
dr Tomasz Ładoń 

 

Prowadzący zajęcia: dr Tomasz Ładoń 

Sposób walidacji efektów kształcenia 

Obecność i aktywność na zajęciach odnotowana przez wykładowcę, praca w 

zespole, zaliczenie lektur, zaliczenie kolokwium, zaliczenie znajomości mapy  

 

 

I. Cele kształcenia: 

1. Zapoznanie studenta z terminami i pojęciami występującymi w badaniach nad historią pierwszych cywilizacji na 

Bliskim Wschodzie. 

2. Przedstawienie problemów chronologicznych występujących przy odtwarzaniu dziejów pierwszych cywilizacji. 

3. Przekazanie wiedzy na temat politycznych, społecznych i gospodarczych dziejów Bliskiego Wschodu w 

starożytności. 

4. Zapoznanie studentów ze specyfiką źródeł historycznych wykorzystywanych w badaniach pierwszych 

cywilizacji. 

5. Pokazanie, w jaki sposób zdobywać informacje i materiały pozwalające na studia dziejów starożytnych 

cywilizacji bliskowschodnich. 

 

II. Efekty kształcenia:  

 

W zakresie wiedzy: 

 Student zna podstawową terminologię fachową wymaganą w poznaniu i zrozumieniu dziejów 

starożytnego Bliskiego Wschodu (przykładowo: ensi, lugal, mastaba, nomarcha, zikkurat). 

 Zna periodyzację Bliskiego Wschodu w starożytności. Zna dzieje polityczne, społeczne i gospodarcze 

poszczególnych społeczeństw i państw bliskowschodnich. 

 Zna w stopniu podstawowym źródła pisane i niepisane typowe dla historii starożytnego Bliskiego 

Wschodu. 

 

W zakresie umiejętności: 

 Potrafi samodzielnie wyszukać materiały potrzebne do uzyskania wiedzy na temat Bliskiego Wschodu w 

starożytności. 

 Umie przeprowadzić analizę i interpretację źródeł historycznych. 

 Na podstawie uzyskanej wiedzy potrafi formułować samodzielne opinie i wyciągać wnioski na tematy 

związane z szeroko pojętymi dziejami Bliskiego Wschodu w starożytności. 

 

W zakresie kompetencji personalnych i społecznych: 

 Potrafi organizować własną pracę, posiada umiejętność samokształcenia 

 Ma świadomość wagi odkryć archeologicznych na Bliskim Wschodzie jako elementu światowego 

dziedzictwa kulturowego. 

 

III Metody i kryteria zaliczenia przedmiotu: kolokwium o charakterze rozmowy na tematy poruszane na zajęciach, 

obecność, aktywność na zajęciach odnotowana przez wykładowcę, znajomość mapy Bliskiego Wschodu w starożytności 

 

Kryterium na ocenę dostateczną: obecność na zajęciach, zaliczenie kolokwium i mapy. 

Kryterium na ocenę dobrą: obecność i aktywność na zajęciach odnotowane przez wykładowcę, zaliczenie kolokwium na 

ocenę dobrą i swobodne posługiwanie się mapą. 

Kryterium na ocenę bardzo dobrą: aktywność na wszystkich zajęciach, doskonała znajomość literatury przedmiotu, trafne 

formułowanie sądów, umiejętność wyciągania wniosków, zaliczenie kolokwium na ocenę bardzo dobrą, znajomość mapy 

Bliskiego Wschodu w starożytności. 

 

 

IV. Treści programowe: 1. Zajęcia organizacyjne; 2. Rewolucja neolityczna na Bliskim Wschodzie; 3. Sumero – Akad; 

4. Babilonia w okresie panowania Hammurabiego; 5. Egipt w okresie Średniego Państwa; 6. Hetyci; 7. Konflikt egipsko – 

hetycki o Syrię; 8. Reforma religijna Echnatona; 9. Huryci i Państwo Mitanni; 10. Kasyci i monarchia średnioasyryjska; 

11. Państwo nowoasyryjskie; 12. Państwo nowobabilońskie; 13. Medowie; 14. Egipt w okresie późnym; 15. Kolokwium 
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zaliczeniowe. 

 

V. Literatura podstawowa: J. Wolski, Historia powszechna. Starożytność, wyd. IV, Warszawa 1992; M. Jaczynowska, 

D. Musiał, M. Stępień, Historia starożytna, Warszawa 2004; A. Ziółkowski, Historia powszechna – Starożytność, 

Warszawa 2009. 

 

 

VI. Literatura uzupełniająca: H.W.F. Saggs, Wielkość i upadek Babilonii, Warszawa 1974; D. Arnaud, Starożytny 

Bliski Wschód, Warszawa 1982; J. Zabłocka, Historia Bliskiego Wschodu w starożytności, Wrocław 1987; G. Roux, 

Mezopotamia, Warszawa 1998; N. Grimal, Dzieje starożytnego Egiptu, Warszawa 2004.  

 

Przedmiot 3 

Nazwa przedmiotu  Starożytna Grecja i Rzym Język wykładowy: język polski 

Semestr, poziom i typ studiów: 1 semestr, Studia I stopnia stacjon. Liczba punktów ECTS: 3 

Profil kształcenia 

Ogólnoakademicki 

 

 

30 godz. zajęcia 

30 godz. lektury 

30 godz. przygotowanie do kolokwium 

Wymagania wstępne  

Przyswojenie podstawowych wiadomości na temat rozwoju cywilizacji na 

Bliskim Wschodzie w starożytności 

Podstawowe umiejętności analizy i interpretacji źródeł starożytnych nabyte w 

semestrze pierwszym 

Forma zajęć: konwersatorium 

 

Liczba godzin dydaktycznych: 30 sposób zaliczenia: zaliczenie na ocenę 

Autor programu: 
Dr Tomasz Ładoń 

 

Prowadzący zajęcia: Dr Tomasz Ładoń 

Sposób walidacji efektów kształcenia 
Obecność i aktywność na zajęciach, praca w zespole, zaliczenie lektur, 

zaliczenie kolokwium, zaliczenie znajomości mapy 

 

I. Cele kształcenia: 

1. Zapoznanie studentów z terminologią i pojęciami typowymi dla badań nad dziejami starożytnej Grecji i Rzymu. 

2. Zapoznanie studentów z dziejami politycznymi, społecznymi i gospodarczymi Grecji i Rzymu; zwrócenie uwagi 

na ważne momenty tych dziejów; zaznajomienie z podstawową chronologią. 

3. Zaznajomienie studentów z podstawowymi tekstami źródłowymi; przekazanie wiedzy na temat ich analizy i 

interpretacji. 

4. Przekazanie podstawowych wiadomości na temat metod wykorzystywanych w pisaniu referatów poświęconych 

historii Grecji i Rzymu. 

5. Uczulenie studentów na bezcenną wartość zabytków antycznych dla współczesnego społeczeństwa.  

 

II. Efekty kształcenia:  

 

w zakresie wiedzy: 

 Student zna terminologię i pojęcia typowe dla badań nad dziejami starożytnej Grecji i Rzymu (przykładowo: 

apoikia, apella, bule, eklezja, heliaia, homoioi, liturgia, synojkizm, nobilitas, ludi, tribus, socii). 

 Student zna chronologię świata greckiego i rzymskiego; ma wiedzę na temat historii politycznej, społecznej i 

gospodarczej Grecji i Rzymu. 

 Student zna podstawowe teksty źródłowe oraz zabytki kultury materialnej związane z dziejami starożytnej 

Grecji i Rzymu. 
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W zakresie umiejętności:  

 Student potrafi wyszukać i zdobyć materiały potrzebne w studiowaniu dziejów Grecji i Rzymu. 

 Student potrafi zbudować wypowiedź ustną i pisemną na tematy związane z historią Grecji i Rzymu 

swobodnie posługując się przy tym fachową terminologią.  

 Student potrafi napisać krótki tekst naukowy wykorzystując przy tym aparat naukowy  specyficzny dla badań 

nad Grecją i Rzymem. 

 

W zakresie kompetencji personalnych i społecznych: 

 Student krytycznie ocenia postępy swych badań, potrafi zorganizować własną pracę, docenia potrzebę 

samokształcenia. 

 Student rozumie wartość antycznych zabytków, rozpowszechnia wiedzę o potrzebie ich ochrony.   

 

III Metody i kryteria zaliczenia przedmiotu: kolokwium o charakterze rozmowy na tematy poruszane na zajęciach, 

obecność, aktywność na zajęciach odnotowana przez wykładowcę, znajomość mapy  

 

Kryterium na ocenę dostateczną: obecność na zajęciach, zaliczenie kolokwium i mapy starożytnej Grecji i Rzymu 

Kryterium na ocenę dobrą: obecność i aktywność na zajęciach, zaliczenie kolokwium na ocenę dobrą i swobodne 

posługiwanie się mapą starożytnej Grecji i Rzymu 

Kryterium na ocenę bardzo dobrą: aktywność na wszystkich zajęciach, doskonała znajomość literatury przedmiotu, trafne 

formułowanie sądów, umiejętność wyciągania wniosków, zaliczenie kolokwium na ocenę bardzo dobrą, znajomość mapy 

starożytnej Grecji i Rzymu 

 

IV. Treści programowe: 1. Kultura mykeńska; 2. Wielka Kolonizacja Grecka; 3. Ustrój polityczny i społeczny 

starożytnej Sparty; 4. Rozwój demokracji ateńskiej; 5. Powstanie jońskie – geneza, przebieg, skutki; 6. Działalność I 

Związku Morskiego; 7. Monarchia Aleksandra Wielkiego; 8. Ustrój polityczny Republiki Rzymskiej; 9. Wojny punickie i 

ich znaczenie; 10. Reformy braci Grakchów; 11. Wojna ze sprzymierzeńcami; 12. Dyktatura Cezara; 13. Podstawy 

ustrojowe Pryncypatu; 14. Początki chrześcijaństwa; 15 Kolokwium zaliczeniowe. 

 

V. Literatura podstawowa: J. Wolski, Historia powszechna. Starożytność, wyd. IV, Warszawa 1992; M. Jaczynowska, 

D. Musiał, M. Stępień, Historia starożytna, Warszawa 2004; A. Ziółkowski, Historia powszechna – Starożytność, 

Warszawa 2009. 

 

VI. Literatura uzupełniająca: M. Jaczynowska, Dzieje Imperium Romanum, Warszawa 1995; M. Cary, H. H. Scullard, 

Dzieje Rzymu, t. I – II, Warszawa 1992; L. Piotrowicz, Dzieje rzymskie, Warszawa 1934; A. Ziółkowski, Historia 

Rzymu, Poznań 2004. 

 

 

Przedmiot 4 

Nazwa przedmiotu  
Historia starożytna - Źródła i 

determinanty procesu dziejowego 

Język wykładowy: język polski 

Semestr, poziom i typ studiów: 1 semestr, Studia I stopnia Liczba punktów ECTS: 3 

Profil kształcenia 

Ogólnoakademicki 

 

 

30 godz. zajęcia 

30 godz. lektury 

30 godz. przygotowanie do kolokwium 

Wymagania wstępne  
Ogólna wiedza humanistyczna; rozumienie pojęcia źródło historyczne 

 

Forma zajęć: konwersatorium 

 

Liczba godzin dydaktycznych: 30 sposób zaliczenia: kolokwium  

Autor programu: 
dr Tomasz Ładoń 
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Prowadzący zajęcia: dr Tomasz Ładoń 

Sposób walidacji efektów kształcenia 

obecność i aktywność na zajęciach odnotowana przez wykładowcę, zaliczenie 

lektury, kolokwium zaliczeniowe 

 

 

 

I. Cele kształcenia: 

1. Zaznajomienie studenta z różnymi typami źródeł starożytnych. 

2. Zapoznanie studenta z analizą i interpretacją różnych typów źródeł starożytnych. 

3. Pokazanie studentom, w jaki sposób współczesne nowoczesne techniki informacyjne są pomocne w pracy nad 

źródłami starożytnymi. 

 

II. Efekty kształcenia:  

  

 W zakresie wiedzy: 

 Student posiada podstawowe wiadomości na temat warsztatu naukowego historyka zajmującego się 

badaniami nad starożytnością. 

 Student zna źródła starożytne i ich klasyfikację. 

 Student rozumie powiązania historii starożytnej z naukami ją wspomagającymi. 

 

W zakresie umiejętności: 

 Student potrafi klasyfikować, analizować i interpretować źródła starożytne. 

 Student potrafi korzystać z nowoczesnych technik informacyjnych i Internetu pod kątem wyszukiwania 

informacji na temat źródeł antycznych. 

 Przy pomocy źródeł starożytnych student potrafi wyciągać wnioski na temat procesu dziejowego. 

 

W zakresie kompetencji personalnych i społecznych: 

 Różnorodność źródeł starożytnych i konieczność konsultowania wiedzy o nich powoduje, że student uczy się 

umiejętności pracy w zespole. 

 Żmudna praca ze źródłami starożytnymi uczy studenta zachowywania dyscypliny czasowej i organizacji 

pracy. 

 

III Metody i kryteria zaliczenia przedmiotu: kolokwium o charakterze rozmowy na tematy poruszane na zajęciach, 

obecność, aktywność na zajęciach odnotowana przez wykładowcę 

 

Kryterium na ocenę dostateczną: obecność na zajęciach, zaliczenie kolokwium i wybranego tekstu źródłowego 

Kryterium na ocenę dobrą: obecność i aktywność na zajęciach odnotowana przez wykładowcę, zaliczenie kolokwium na 

ocenę dobrą i swobodne posługiwanie się wiedzą na temat źródeł historycznych pomocnych w badaniach nad historią 

starożytną, zaliczenie lektury 

Kryterium na ocenę bardzo dobrą: odnotowana przez wykładowcę aktywność na wszystkich zajęciach, doskonała 

znajomość literatury przedmiotu, trafne formułowanie sądów, umiejętność wyciągania wniosków, zaliczenie kolokwium 

na ocenę bardzo dobrą, wzorowe zaliczenie lektury 

 

IV. Treści programowe: 1. Zajęcia organizacyjne; 2. Źródło historyczne w warsztacie naukowym historyka zajmującego 

się starożytnością; 3. Historiografia grecka; 4. Historiografia rzymska okresu Republiki; 5. Historiografia rzymska okresu 

Cesarstwa; 6. Żywotopisarstwo antyczne; 7. Publicystyka starożytna; 8. Krytyka tekstu antycznego; 9. Rola źródeł 

numizmatycznych w badaniach nad starożytnością; 10. Epigrafika antyczna; 11. Papirologia; 12. Chronologia starożytna; 

13. Metrologia starożytna; 14. Metodologia w badaniach starożytnych; 15. Zajęcia zaliczeniowe. 

V. Literatura podstawowa: Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, t. I, red. E. Wipszycka, Warszawa 1985. 

 

VI. Literatura uzupełniająca: T. Sinko, Zarys historii literatury greckiej, Warszawa 1959; K. Kumaniecki, Literatura 

rzymska. Okres cyceroński, Warszawa 1977; M. Cytowska, H. Szelest, Historia literatury rzymskiej. Okres cesarstwa, 

Warszawa 1992.; M. Cytowska, H. Szelest, Historia literatury rzymskiej. Okres augustowski, Warszawa 1990. 
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Wydział Filologiczno - Historyczny, Instytut Historii 

Rok akademicki: 2012/2013 

 

Nazwa modułu: MK_5 Historia średniowieczna 

Kierunek i specjalność: historia 

Opis modułu, planowane efekty kształcenia: Zapoznanie studentów z cechami charakterystycznymi epoki, z 

najważniejszymi procesami z zakresu historii politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Przedstawienie dziejów 

Polski na szerokim tle porównawczym, zapoznanie z głównymi typami źródeł średniowiecznych i ukazanie ich miejsca i 

roli w kulturze epoki. Przygotowanie studentów do samodzielnego wyszukiwania informacji w literaturze naukowej oraz 

interpretowania tekstów źródłowych pod kierunkiem prowadzącego. Pogłębienie u studentów świadomości ciągłości 

historycznej dziejów Polski i Europy, poczucia uczestnictwa w europejskim i polskim dziedzictwie kulturowym i 

zrozumienie potrzeby prowadzenia badań historycznych w zakresie średniowiecza. 

 

Planowane formy walidacji efektów kształcenia: zaliczenie na ocenę 

 

Nazwa przedmiotu w module i planowane efekty kształcenia w obszarach: W U K 

1. Historia średniowieczna (wykład) K_W01; 

K_W02; 

K_W09 

K_U03; 

K_U04; 

K_U07 

K_K02; 

K_K04; 

 

2. Źródła i determinanty procesu historycznego K_W02 

K_W04 

K_W09 

K_U01 

K_U02 

K_U06 

K_K03 

K_K04 

3. Historia średniowieczna powszechna K_W01 

K_W02 

K_W04 

K_U01       

K_U02 

K_U03 

K_K02 

K_K03 

 

4. Historia średniowieczna Polski K_W02 

K_W04 

K_W09 

K_U01 

K_U02 

K_U03 

K_K02 

K_K03 
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Przedmiot 1 

Nazwa przedmiotu  Historia średniowieczna Język wykładowy: język polski 

Semestr, poziom i typ studiów  Sem. 2, I stopień, studia stacjonarne Liczba punktów ECTS: 5 

Profil kształcenia 

profil: ogólnoakademicki  

 

2pkt –30h udziału w zajęciach 

1pkt – 30 udziału w konsultacjach, 

2pkt- 30 h przygotowania do egzaminu 

i udziału w egzaminie 

Wymagania wstępne  Wiedza z zakresu historii starożytnej  

Forma zajęć, liczba godzin, 

dydaktycznych i sposób zaliczenia 

 

forma zajęć: wykład 30 godz. sposób zaliczenia: zaliczenie na  ocenę 

Autor programu: dr Barbara Kowalska 

Prowadzący zajęcia: dr Barbara Kowalska 

Sposób walidacji efektów kształcenia 

Obecność na zajęciach oraz zdanie egzaminu ustnego. Egzamin składa się z 

trzech pytań obejmujących zagadnienia polityczno – społeczno – gospodarczo – 

kulturalne średniowiecznej Europy, ze szczególnym uwzględnieniem procesów 

specyficznych dla epoki. Sprawdza także wiedzę z zakresu znajomości 

średniowiecznych źródeł, okoliczności ich powstawania i funkcjonowania w 

średniowiecznej kulturze.   

 

I. Cele kształcenia: 

- zapoznanie studentów z podstawowymi rodzajami średniowiecznych źródeł  

- ukazanie szeregu uwarunkowań powstawania źródeł średniowiecznych i ich funkcjonowania w kulturze piśmiennej 

średniowiecza 

- zaznajomienie studentów ze specyfiką epoki, z procesami i kierunkami rozwoju dziejowego z zakresu  historii kultury 

i społeczno – politycznej 

-    ukazanie historii Polski jako integralnie związanej z dziejami Europy  

 

II. Efekty kształcenia:  

 

w zakresie wiedzy: 

- zna w stopniu podstawowym procesy historyczne zachodzące w średniowiecznej rzeczywistości i rozumie ich 

rolę w kształtowaniu kultury  

- zna elementarną terminologię związaną z mediewistyką: feudalizm, beneficjum, lenno, renta feudalna, stan, 

prawo rycerskie; lokacja, świętopietrze, inkorporacja, sekularyzacja, koncyliaryzm, inwestytura, herezja 

- ma podstawową wiedzę o kształtowaniu się mapy średniowiecznej Europy               

 

 

w zakresie umiejętności: 

- samodzielnie wyszukuje, ocenia, selekcjonuje, gromadzi i wykorzystuje informacje z różnych źródeł wiedzy, 

niezbędne do poznania średniowiecznej historii 

- posiada umiejętność interpretacji średniowiecznych źródeł historycznych 

- poprawnie stosuje poznaną terminologię związaną z mediewistyką, niezbędną do prawidłowego rozumienia 

dziejów średniowiecza, tj. feudalizm, inwestytura, beneficjum, lenno, prawo rycerskie, etos rycerski, 

patrymonium    

 

 

w zakresie kompetencji personalnych i społecznych:  



 74 

- ma świadomość znaczenia ciągłości historycznej (od czasu powstania średniowiecznych społeczeństw po dzień 

dzisiejszy) w kształtowaniu więzi społecznych, co stwarza właściwą perspektywę rozumienia przemian 

zachodzących w tych społecznościach         

- ma świadomość wagi średniowiecznego dorobku kulturowego, wykazuje zainteresowanie oraz dbałość o 

materialne mienie społeczeństw tych czasów, dostrzega konieczność badania średniowiecznej spuścizny. 

 

 

III. Metody i kryteria zaliczenia przedmiotu:  

 

metoda: wykład organizacyjny, informacyjny, analityczny, syntetyczny, problemowy 

kryteria oceny: obecność na zajęciach oraz egzamin ustny. Kryteria oceny egzaminu ustnego: na ocenę 3,0-znajomość -

46% - 56% treści ujętych w pytaniach, na ocenę 3,5 - znajomość –57% - 67% treści ujętych w pytaniach, na ocenę 4,0 – 

znajomość - 68% - 78% treści ujętych w pytaniach, na ocenę 4,5- znajomość  - 79% - 89% treści ujętych w pytaniach, na 

ocenę 5,0 – znajomość –90%-100% treści ujętych w pytaniach. 

 

IV. Treści programowe: 1. Wprowadzenie do kultury średniowiecznej; 2. Przeobrażenia społeczne Franków w okresie 

podboju Galii; 3. Skandynawia wczesnośredniowieczna. Wikingowie; 4. Iroszkoci w kulturze europy; 5. Sztuka 

romańska; 6. Kultura rycerska; 7. Sztuka gotycka; 8. Porządek feudalny w Europie; 9. Rozbicie polityczne Polski i Rusi-

próba porównania; 10. Świat muzułmański i Mongołowie; 11. Społeczne i gospodarcze wstrząsy XIV i XV stulecia; 12. 

Kryzys chrześcijaństwa. Wielka schizma zachodnia; 13. Ruch husycki; 14. Miasto średniowieczne;  15. Kultura 

późnośredniowiecznej Europy   

 

 

V. Literatura podstawowa: T. Manteuffel, Historia powszechna. Średniowiecze, Warszawa, różne wydania; B. Zientara, 

Historia powszechna średniowiecza, Warszawa, różne wydania; R. Collins, Europa wczesnośredniowieczna 300-1000, 

Warszawa 1996; Ch. Brooke, Europa średniowieczna 962-1154, Warszawa 2001; H. H. Mundy, Europa średniowieczna 

1150-1309, Warszawa 2001; D. Hay, Europa w XIV i XV wieku, Warszawa 2001; S. Kwiatkowski, Średniowieczne 

dzieje Europy, Warszawa 2006; Wielka historia świata, t. 4, Kształtowanie średniowiecza, red. M. Salamon, Kraków 

2005; Wielka historia świata, t. 5, Późne średniowiecze, red. K. Baczkowski, Kraków 2005; S. Szczur, Historia Polski. 

Średniowiecze, Kraków 2002; J. Wyrozumski, Historia Polski do roku 1505, Warszawa 1978 (i nast.); R. Grodecki, S. 

Zachorowski, J. Dąbrowski, Dzieje Polski średniowiecznej, t. 1- 2, Kraków 1995 (i inne); J. Wyrozumski, Dzieje Polski 

piastowskiej (VIII wiek-1370), Kraków 1999, t. 2 serii Wielka Historia Polski; K. Baczkowski, Dzieje Polski 

późnośredniowiecznej, Kraków 1999, t. 2 serii Wielka Historia Polski; Kościół w Polsce, t. I: Średniowiecze, red. J. 

Kłoczowski, Kraków 1966.  

 

 

VI. Literatura uzupełniająca: J. Le Goff, W poszukiwaniu średniowiecza, tłum. M. Żurowska, Warszawa 2005; F. 

Mowat, Wyprawy Wikingów, Warszawa 1995; J. Wooding, Wikingowie, tłum. M. Sidor, Warszawa 2001; A. Dewine, 

Magia Celtów i Wikingów, Wrocław 2003; S. Piekarczyk, O społeczeństwie i religii w Skandynawii VIII-XI w., 

Warszawa 1963; E. W. Wies, Karol Wielki; cesarz i święty, tłum. M. Skalska, Warszawa 1996; T. R. P. Mielke, Karol 

Wielki. T. 1, Król, tłum. J. Filipek, Olsztyn 2005; T. R. P. Mielke, Karol Wielki. T. 2, Cesarz, tłum. J. Filipek, Olsztyn 

2006; P. Żmudzki, Studium podzielonego Królestwa. Książę Leszek Czarny, Warszawa 2000; A. Świeżawski, Przemysł 

król Polski, Warszawa 2006; T. Broniewski, Historia architektury dla wszystkich, cz. II Architektura średniowieczna, 

Wrocław 1980; Z. Świechowski, Sztuka polska. Romanizm, Warszawa 2004; M. Pastoureau, Życie codzienne we Francji 

i Anglii w czasach rycerzy Okrągłego Stołu (XII-XIII w.), tłum. M. Skibniewska, Warszawa 1983; J. Le Goff, Kultura 

średniowiecznej Europy, Gdańsk 1995; Człowiek średniowiecza, red. J. Le Goff, tłum. M. Radożycka – Paoletti, 

Warszawa 2000; J. Le Goff, Świat średniowiecznej wyobraźni, tłum. M. Radożycka-Paoletti, Warszawa 1997; J. 

Huzinga, Jesień średniowiecza, Warszawa 1992; Historia piękna, red. U. Eco, tłum. A. Kuciak, Poznań 2005; U. Eco, 

historia brzydoty, tłum. zbiorowe, Wrocław 2007; J. Bardach, Historia państwa i prawa Polski, t. I, Warszawa 1973; K. 

Modzelewski, Organizacja gospodarcza Polski piastowskiej X–XIII wieku, Wrocław 1975; A. Prochaska, Czasy 

husyckie, wyd. 2, Kraków 1998; P. Marczak, Wojny husyckie, Warszawa 2003.   
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Przedmiot 2 

Nazwa przedmiotu  
Źródła i determinanty procesu 

historycznego 

Język wykładowy: język polski 

Semestr, poziom i typ studiów 
Sem. 2, I stopień, studia stacjonarne Liczba punktów ECTS: 3 

 

Profil kształcenia 

profil: ogólnoakademicki  

 

1pkt - 30h udziału w zajęciach,  

1pkt - 25 h przygotowania do zajęć 

1pkt – 5h udziału w konsultacjach, 5h 

przygotowania prezentacji, 15h 

przygotowania do sprawdzianu 

Wymagania wstępne  

Ogólna wiedza humanistyczna z zakresu szkoły średniej ze szczególnym 

naciskiem na podstawową wiedzę historyczną opartą na znajomości 

terminologii mediewistycznej oraz podstawowych procesów polityczno - 

społeczno – gospodarczych zachodzących w średniowiecznej rzeczywistości.    

Forma zajęć, liczba godzin, 

dydaktycznych i sposób zaliczenia 

 

forma zajęć: konwersatorium, 30  

godz. 

sposób zaliczenia: zaliczenie na ocenę 

Autor programu: dr Barbara Kowalska 

Prowadzący zajęcia: dr Barbara Kowalska 

Sposób walidacji efektów kształcenia 

Obecność na zajęciach, aktywne uczestniczenie w zajęciach odnotowywane 

przez prowadzącego, zaliczenie mapy, przedstawienie referatu, prezentacja 

multimedialna, zaliczenie sprawdzianu w formie testu 

 

I. Cele kształcenia:  
- zapoznanie studentów z podstawowymi rodzajami średniowiecznych źródeł  

- ukazanie szeregu uwarunkowań ich powstawania i funkcjonowania w kulturze piśmiennej średniowiecza 

- zaznajomienie studentów ze specyfiką epoki, z procesami i kierunkami rozwoju dziejowego z zakresu  historii kultury 

i społeczno – politycznej 

-    ukazanie historii Polski jako integralnie związanej z dziejami Europy  

 

 

II. Efekty kształcenia:  

 

w zakresie wiedzy:  
 

- zna w stopniu podstawowym procesy historyczne zachodzące w średniowiecznej rzeczywistości  

- zna podstawowe rodzaje średniowiecznych przekazów 

- ma podstawową  wiedzę o kształtowaniu się mapy średniowiecznej Europy               

 

w zakresie umiejętności: 

 

- samodzielnie wyszukuje i wykorzystuje informacje z różnych źródeł wiedzy 

- posiada umiejętność interpretacji źródeł historycznych, z właściwym zastosowaniem poznanej na zajęciach 

terminologii, tj. np. feudalizm, beneficjum, lenno, renta feudalna, stan, prawo rycerskie; lokacja, świętopietrze, 

inkorporacja, sekularyzacja, koncyliaryzm, inwestytura    

- potrafi prawidłowo napisać i zaprezentować referat  
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w zakresie kompetencji personalnych i społecznych: 

 

- ma świadomość znaczenia ciągłości historycznej w kształtowaniu społeczeństw (od momentu ich powstania, co 

w większości poznawanych państwowości przypada na czasy średniowiecza, do dnia dzisiejszego) co pozwala 

lepiej rozumieć zachodzące w nich poprzez stulecia zmiany. 

- ma świadomość wagi średniowiecznego dorobku kulturowego, wykazuje zainteresowanie oraz dbałość o 

materialne mienie społeczeństw tych czasów, dostrzega konieczność badania średniowiecznej spuścizny. 

 

 

III. Metody i kryteria zaliczenia przedmiotu:  

      metody: dyskusja, praca pod kierunkiem, elementy wykładu informacyjnego 

      kryteria: 

- na ocenę dostateczną (3,0): aktywność na zajęciach, zaliczenie sprawdzianu w formie testu, zaliczenie mapy 

- na ocenę dobrą (4,0): aktywność na zajęciach, zaliczenie sprawdzianu w formie testu, zaliczenie mapy, zaliczenie 

1 lektury (może być z wykazu literatury) 

- na ocenę bardzo dobrą (5,0): aktywność na zajęciach, zaliczenie sprawdzianu w formie testu, zaliczenie mapy, 

zaliczenie 1 lektury (może być z wykazu literatury), prezentacja multimedialna. 

 

IV. Treści programowe:  
1. Średniowiecze – nowość czy kontynuacja;  

2. Granice chronologiczne średniowiecza;  

3. Kultura piśmienna średniowiecza;  

4. Podstawowe informacje o źródłach średniowiecznych;  

5. Człowiek w średniowiecznych wyobrażeniach-kategorie (typy) średniowiecznego człowieka;  

6. Feudalizm-XVII wieczny termin dla określenia średniowiecznych zjawisk;  

7. Człowiek i czas w średniowieczu;  

8. Obsesje średniowiecznego człowieka;  

9. Idea uniwersalizmu i regionalizmu w średniowiecznym kronikarstwie;  

10. Style architektoniczne średniowiecza;  

11. Rola Kościoła w średniowiecznej rzeczywistości i jej odbicie w piśmiennictwie tego okresu;  

12. Wstrząsy społeczno-religijne średniowiecza i ich wpływ na zmianę sposobów myślenia;  

13. Auctoritas w pojęciu średniowiecznych ludzi;  

14. Swój-obcy w dziejopisarstwie średniowiecznym;  

15. Sprawdzian wiadomości.  

 

V. Literatura podstawowa: S. Szczur, Historia Polski. Średniowiecze, Kraków 2002; J. Wyrozumski, Dzieje Polski 

piastowskiej (VIII wiek-1370), Kraków 1999, t. 2 serii Wielka Historia Polski; K. Baczkowski, Dzieje Polski 

późnośredniowiecznej, Kraków 1999, t. 2 serii Wielka Historia Polski;  R. Grodecki, S. Zachorowski, J. Dąbrowski, 

Dzieje Polski średniowiecznej, t. 1-2, Kraków 1995; Kościół w Polsce, t. I: Średniowiecze, red. J. Kłoczowski, Kraków 

1966; J. Bardach, Historia państwa i prawa Polski, t. I, Warszawa 1973; K. Modzelewski, Organizacja gospodarcza Polski 

piastowskiej X–XIII wieku, Wrocław 1975; T. Manteuffel, Historia powszechna. Średniowiecze, Warszawa, różne 

wydania; B. Zientara, Historia powszechna średniowiecza, Warszawa, różne wydania; R. Collins, Europa 

wczesnośredniowieczna 300-1000, Warszawa 1996; Ch. Brooke, Europa średniowieczna 962-1154, Warszawa 2001; H. 

H. Mundy, Europa średniowieczna 1150-1309, Warszawa 2001; D. Hay, Europa w XIV i XV wieku, Warszawa 2001; S. 

Kwiatkowski, Średniowieczne dzieje Europy, Warszawa 2006; Wielka historia świata, t. 4, Kształtowanie średniowiecza, 

red. M. Salamon, Kraków 2005; Wielka historia świata, t. 5, Późne średniowiecze, red. K. Baczkowski, Kraków 2005.   

 

  

VI. Literatura uzupełniająca: B. Zientara, Świt narodów europejskich. Powstawanie świadomości narodowej na 

obszarze Europy pokarolińskiej, Warszawa 1985; V. Fumagalli, Świt średniowiecza, Gdańsk 1996; Ch. Dawson, 

Formowanie się chrześcijaństwa, Warszawa 1987; G. Henderson, Wczesne średniowiecze, Warszawa 1984; Człowiek 

średniowiecza, red. J. Le Goff, Warszawa 2000; J. Le Goff, Kultura średniowiecznej Europy, Warszawa 1970; J. Le Goff, 

W poszukiwaniu średniowiecza, Warszawa 2005; M. Bloch, Społeczeństwo feudalne, Warszawa 1981; S. Bylina, Wizje 

społeczne w herezjach średniowiecznych. Humiliaci, begini, begardzi, Warszawa 1974; T. Manteuffel, Narodziny herezji. 

Wyznawcy dobrowolnego ubóstwa w średniowieczu, Warszawa 1963; S. Piekarczyk, W średniowiecznej  rzeczywistości, 

Warszawa 1987; A. Guriewicz, Kategorie kultury średniowiecznej, Warszawa 1976; A. Guriewicz, Jednostka w dziejach 

Europy, (średniowiecze), Gdańsk-Warszawa 2002; A. Guriewicz, Problemy średniowiecznej kultury ludowej, Warszawa 

1987; A. Guriewicz, L. Génicot, Powstaje nowy świat. Studium o kulturze i cywilizacji wieków średnich, Warszawa 

1964; J. Dąbrowski, Dawne dziejopisarstwo polskie (do roku 1480), Wrocław 1964; T. Michałowska, Średniowiecze, 

Warszawa 1995; A. Witkowska, Hagiografia, [w:] Dzieje teologii katolickiej w Polsce, t. 1, Średniowiecze, Lublin 1974; 
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E. Potkowski, Pisarz i jego dzieło w średniowiecznym społeczeństwie, [w:] Człowiek w społeczeństwie 

średniowiecznym, red. R. Michałowska i inni, Warszawa 1997, s. 265-279; H. Samsonowicz, Środowisko społeczne 

piszące w Polsce schyłku średniowiecza, [w:] Pogranicza i konteksty literatury polskiego średniowiecza, red. T. 

Michałowska, Wrocław 1989, s. 97-108; B. Kürbis, Pisarze i czytelnicy w Polsce XII i XIII, [w:] Polska dzielnicowa i 

zjednoczona. Państwo- społeczeństwo-kultura, red. A. Gieysztor, Warszawa 1972, s. 159-201; Uniwersalizm i 

regionalizm w kronikarstwie Europy Środkowo-Wschodniej. Średniowiecze-początek czasów nowożytnych, red. U. 

Borkowska, Lublin 1996. 

 

 

Przedmiot 3 

Nazwa przedmiotu  Historia średniowieczna powszechna Język wykładowy: język polski 

Semestr, poziom i typ studiów 
Sem. 2, studia I stopnia, studia 

stacjonarne 

Liczba punktów ECTS: 3 pkt. 

 

Profil kształcenia 

profil: ogólnoakademicki  

 

1 pkt. Uczestnictwo w zajęciach 

2 pkt. Przygotowanie do zajęć i do 

sprawdzianu 

Wymagania wstępne  
Znajomość wiedzy faktograficznej z zakresu historii starożytnej, umiejętność 

analizy zjawisk historycznych. 

Forma zajęć, liczba godzin, 

dydaktycznych i sposób zaliczenia 

 

forma zajęć: konwersatorium sposób zaliczenia: zaliczenie na ocenę 

Autor programu: dr Anna Odrzywolska-Kidawa 

Prowadzący zajęcia: dr Anna Odrzywolska-Kidawa 

Sposób walidacji efektów kształcenia 

Obecność na zajęciach, aktywność na zajęciach,  

Sprawdzian wiedzy z zakresu tematyki omawianej na zajęciach  

Przygotowanie prezentacji multimedialnej 

 

I. Cele kształcenia:  

 

- Analiza czynników politycznych, społecznych, religijnych i kulturalnych mających ważki wpływ na kształtowanie się 

nowej mapy średniowiecznej Europy.  

- Krytyczne wnioskowanie ze źródeł narracyjnych oraz dokumentowych powstałych w okresie średniowiecza z 

uwzględnieniem  ich wiarygodności przekazu, miejsca i okoliczności powstania, osoby autora.  

- zaznajomienie ze zjawiskami charakterystycznymi dla epoki średniowiecza powszechnego, zapoznanie z specyficznymi 

dla epoki wydarzeniami politycznymi, społecznymi, religijnymi i kulturalnymi o znaczeniu dla późniejszych epok 

dziejowych. 

- wyjaśnienie pojęcia średniowiecznego uniwersalizmu oraz umiejscowienie Kościoła w życiu średniowiecznych 

jednostek i społeczeństw 

 

II. Efekty kształcenia:  

 

- w zakresie wiedzy: 

- potrafi wyjaśnić periodyzację epoki średniowiecza;  

- zna podstawowe fakty z zakresu historii politycznej, gospodarczej, religijnej i kulturalnej średniowiecza 

powszechnego i potrafi je ułożyć w porządku chronologicznym. 

- Zna i potrafi wyjaśnić na konkretnych przykładach pojęcia odnoszące się do epoki średniowiecza (np. 

barbaricum, limes romanus, foedus, runy, sagi, thing, jarl, dictatus papae, inwestytura, krucjaty, 

inkwizycja, feudalizm, sztuka romańska i gotycka) 

- Potrafi wymienić podstawowe źródła narracyjne z epoki średniowiecza powszechnego 
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- w zakresie umiejętności: 

- posiada umiejętność analizy źródeł średniowiecznych narracyjnych i dokumentowych 

- samodzielnie wyszukuje i wykorzystuje zdobyte informacje, posługując się różnymi źródłami wiedzy 

- potrafi poprawnie formułować swoje wypowiedzi ustne i pisemne z zastosowaniem fachowej 

terminologii i pojęć specyficznych dla epoki średniowiecza. 

 

- w zakresie kompetencji personalnych i społecznych:  
- posiada świadomość znaczenia ciągłości historycznej i dziedzictwa kulturowego 

- potrafi efektywnie organizować swoją pracę, krytycznie oceniać efekty swych działań, wykazuje się 

umiejętnością samokształcenia. 

 

III. Metody i kryteria zaliczenia przedmiotu:  
 

Metody: Dyskusja, analiza tekstu źródłowego, elementy wykładu informacyjnego, prezentacja multimedialna, praca 

z mapą. 

 

Obecność na zajęciach – dozwolona jedna nieobecność w ciągu semestru, powyżej jednej nieobecności student ma 

obowiązek zaliczyć podczas konsultacji w formie ustnej materiał omawiany na zajęciach, w terminie dwóch tygodni 

od zaistniałej nieobecności. 

 

Kryteria zaliczenia przedmiotu: 

Ocena 3: Uczestnictwo w dyskusji, wypowiedzi, na podstawie których można ocenić przygotowanie studenta do 

zajęć, umiejętność analizy źródeł z epoki średniowiecza oraz umiejętność posługiwania się mapą. Zaliczenie 

sprawdzianu z zakresu tematyki omawianej na zajęciach na ocenę dostateczną (51-69% wiedzy). 

Ocena 4: Aktywne uczestnictwo w dyskusji, formułowanie poprawnych, logicznych wypowiedzi, umiejętność analizy 

źródeł z epoki średniowiecza, umiejętność posługiwania się mapą. Zaliczenie sprawdzianu z zakresu tematyki 

omawianej na zajęciach na ocenę dobrą (70-89% wiedzy). 

Ocena 5: Aktywne uczestnictwo w dyskusji, formułowanie logicznych, dojrzałych i wyczerpujących wypowiedzi, 

wykazanie się przygotowaniem merytorycznym z zakresu literatury uzupełniającej, umiejętność analizy źródeł z 

epoki średniowiecza oraz umiejętność posługiwania się mapą. Przygotowanie prezentacji multimedialnej. Zaliczenie 

sprawdzianu z zakresu tematyki omawianej na zajęciach na ocenę bardzo dobrą (90-100% wiedzy). 

 

IV. Treści programowe:  
 

16. Zapoznanie studentów z wymogami naukowymi, metodycznymi. Omówienie tematyki zajęć. Wyjaśnienie koncepcji 

dotyczących periodyzacji średniowiecza.  

17. Kształtowanie się średniowiecznej Europy – wędrówki ludów. 

18. Pojawienie się Słowian na mapie politycznej Europy – problem etnogenezy. 

19. Tworzenie się państwa Franków – podboje, administracja, kultura w dobie Merowingów. 

20. Cesarstwo karolińskie i jego znaczenie dla powstania nowej mapy politycznej Europy. 

21. Epoka wikingów – kierunki, przyczyny i charakter ekspansji, warunki życia, kultura. 

22. Normanowie i ich podboje. 

23. Powstanie Rusi Kijowskiej. 

24. Podłoże sporu cesarstwa z papiestwem. 

25. Anglia za pierwszych Plantagenetów.  

26. Cesarstwo bizantyńskie w przededniu wypraw krzyżowych. Panowanie Aleksego I Komnena (1078-1118). 

27. Pierwsza wyprawa krzyżowa – najazd czy pielgrzymka? 

28. Państwa łacińskie na Bliskim Wschodzie. Zakony rycerskie. Wyprawa trzech króli. 

29. Sztuka romańska w Europie. 

30. Sztuka gotycka w Europie. 

 

 

V. Literatura podstawowa: 

 

H.H. Mundy, Europa średniowieczna 1150-1309, Warszawa 2001. 

D. Hay, Europa XIV i XV wieku, Warszawa 2001. 

S. Kwiatkowski, Średniowieczne dzieje Europy Warszawa 2006. 

Wielka historia świata, t. 4 Kształtowanie się średniowiecza, , red. M. Salamon, Kraków 2005. 

Wielka historia świata, t. 5 Późne średniowiecze, red. K. Baczkowski, Kraków 2005. 

B. Zientara, Historia powszechna średniowiecza, różne wydania. 
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R. Collins, Europa wczesnośredniowieczna 300 – 1000, Warszawa 1996. 

 

VI. Literatura uzupełniająca: 

 

Źródła: 

 

1. Słowiańszczyzna pierwotna. Materiały źródłowe do historii Polski pierwotnej, oprac. G. Labuda, Warszawa 

1954. 

2. Greckie i łacińskie źródła do najstarszych dziejów Słowian, oprac. M. Plezia, Poznań-Kraków 1952. 

3. Żywoty Konstantyna i Metodego (obszerne), wyd. i tłum. T. Lehr-Spławiński, Poznań 1959. 

4. Wybór źródeł do historii Polski średniowiecznej, t. I, pod red. G. Labudy i B. Miśkiewicza, Poznań 1966. 

5. Wiek V – XV w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii i 

studentów, oprac. M. Sobańska – Bondaruk, S. B. Lenard, Warszawa 1997. 

6. Grzegorz z Tours, Historia Franków, tłum. K. Liman, ks. Ks. T. Richter, Kraków 2002. 

7. Einhard, Życie Karola Wielkiego, przeł. J. Parandowski, Wrocław 1950. 

8. Czasy wczesnego średniowiecza: 732-1096, tł. z franc. Halina Andrzejewska et al.; teksty z historii Polski Jolanta 

Niklewska, konsult. Przy red. tekstów w ed. pol. Roman Michałowski, Warszawa 1998. 

9. Upadek Cesarstwa Rzymskiego i początki feudalizmu na Zachodzie i w Bizancjum. Materiały źródłowe do 

historii powszechnej epoki feudalnej, opracował M. H. Serejski, Warszawa 1954. 

10. Komnena Anna, Aleksjada, przeł. O. Jurewicz, t. I i II, Warszawa 1979 – 1972.  

11. Kroniki staroruskie, oprac. F. Siedlicki, Warszawa 1987. 

12. Powieść minionych lat, oprac. F. Siedlicki, Wrocław 1968. 

13. Walka cesarstwa z papiestwem. Teksty źródłowe do nauki historii w szkole średniej, w świetle źródeł przedstawił 

W. Semkowicz, zesz. 15, Kraków 1924. 

14. Michał Psellos, Kronika czyli Historia jednego stulecia Bizancjum (976-1077), z jęz. grec. przeł., wstępem i 

komentarzem opatrzył Oktawiusz Jurewicz, Wrocław 2005. 

15. Religie Wschodu i Zachodu. Wybór tekstów źródłowych do historii religii, pr. zbior. pod red. K. Banka, 

Warszawa 1991. 

16. Apostołowie Słowian. Żywoty Konstantyna i Metodego. Przekł. ze staro-cerkiewno-słowiańskiego, wstęp i 

objaśn. T. Lehr-Spławiński. Uzup., komemt. i posłowie L. Moszyński, Warszawa 1988, 2000. 

17. Anonima dzieje pierwszej krucjaty, przeł. K. Estreicher, Warszawa 1980. 

 

 

Opracowania: 

 

1. Mączyńska Magdalena, Wędrówki ludów. Historia niespokojnej epoki IV i  V wieku, Warszawa – Kraków 

1996. 

2. Strzelczyk J., Goci – rzeczywistość i legenda, Warszawa 1984. 

3. Strzelczyk J., Wandalowie i ich afrykańskie państwo, Warszawa 1992. 

4. Zientara Benedykt, Świt narodów europejskich, Warszawa 1985. 

5. Dąbrowski k., Nagrodzka – Majchrzyk T., Tryjarski E., Hunowie europejscy, Proto – bułgarzy, Chazarowie, 

Pieczyngowie, Wrocław 1975. 

6. Heather Peter J., Imperia i barbarzyńcy: migracje i narodziny Europy, Poznań 2010. 

7. Brodka Dariusz, Państwo rzymskie wobec początków wędrówki ludów w ocenie Ammiana Marcelina, 

Warszawa 1993. 

8. Wędrówka i etnogeneza w starożytności i średniowieczu, pod red. M. Salamona i J. Strzelczyka, Kraków 2004. 

9. Wolfram Herwig, Historia Gotów, Warszawa 2003. 

10. Barbarzyńcy u bram imperium, pod red. S. Turleja, Kraków 2007. 

11. Długosz Dominika, Barbarzyńcy w północnej Italii: Ostrogoci i Longobardowie, Warszawa 2011. 

12. Tyszkiewicz Lech A., Hunowie w Europie: ich wpływ na Cesarstwo Wschodnie i Zachodnie oraz na ludy 

barbarzyńskie, Wrocław 2004. 

13. Rouche Michel, Attyla i Hunowie, Warszawa 2011. 

14. Tyszkiewicz Lech A., Barbarzyńcy w Europie: studia z późnego antyku i wczesnego średniowiecza, Wrocław 

2007. 

15. Modzelewski K, Barbarzyńska Europa, Warszawa 2004. 

16. Barbarzyńcy u bram imperium, pod redakcją Stanisława Turleja, Towarzystwo Wydawnicze „Historia 

Iagellonica”, Kraków 2007. 
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17. Vito Fumagalli, Świt średniowiecza, Gdańsk 2003. 

18. Daniel Gazda, Pola Katalaunijskie 451, Warszawa 2005.  

19. Peter Heather, Upadek Cesarstwa Rzymskiego, przeł. Janusz Szczepański, Poznań 2007. 

20. Joseph Vogt, Upadek Rzymu, przeł. Adam Łukaszewicz, Warszawa 1993. 

21. Wilczyński Marek, Królestwo Swebów- regnum in extremitate mundi, Kraków, Wydawnictwo Naukowe 

Uniwersytetu Pedagogicznego, 2011, Prace Monograficzne, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji 

narodowej nr 579. 

22. Słowianie w dziejach Europy. Studia historyczne ku uczczeniu 75 rocznicy urodzin i 50-lecia pracy naukowej 

profesora Henryka Łowmiańskiego, Poznań 1974. 

23. Strzelczyk Jerzy, Od Prasłowian do Polaków, Kraków 1987. 

24. Strzelczyk Jerzy, Słowianie i Germanie w Niemczech środkowych we wczesnym średniowieczu, Poznań 1976. 

25. Łowmiański Henryk, Studia nad dziejami Słowiańszczyzny, Polski i Rusi w wiekach średnich, Poznań 1986. 

26. Godłowski Kazimierz, W sprawie lokalizacji pierwotnych siedzib Słowian przed ich wędrówką w V-VII wieku, 

Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna, 30, 1986. 

27. Godłowski Kazimierz, Z badań nad rozprzestrzenianiem się Słowian w V – VIII wieku, Kraków 1979.  

28. Godłowski Kazimierz, Ziemie polskie w okresie wędrówek ludów. Problem pierwotnych siedzib Słowian. 

Barbaricum, Warszawa 1989. 

29. Vana Z., Świat dawnych Słowian, Warszawa 1985. 

30. Miodowicz K., Współczesne koncepcje lokalizacji pierwotnych siedzib Słowian, Prace Etnograficzne, 19, 1984, 

s. 7-49. 

31. Gieysztor Aleksander, Mitologia Słowian, Warszawa 1982. 

32. Leciejewicz Lech, Słowianie zachodni.  Z dziejów tworzenia się średniowiecznej Europy, Wrocław 1989. 

33. Studia nad etnogenezą Słowian i kulturą Europy wczesnośredniowiecznej, t. II, pod red. G. Labudy i S. 

Tabaczyńskiego, Wrocław 1988.  

34. Grzesik Ryszard, Attyla a Słowianie. Przyczynek do wyobrażenia o kontaktach huńsko - słowiańskich w 

średniowiecznych źródłach narracyjnych, Rocz. Hist, t. 59, 1993, s. 33-42. 
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Przedmiot 4 

Nazwa przedmiotu  Historia średniowieczna Polski Język wykładowy: język polski 

Semestr, poziom i typ studiów 
Sem. 2, I stopień, studia stacjonarne Liczba punktów ECTS: 3 

 

Profil kształcenia profil: ogólnoakademicki  1pkt - 30h udziału w zajęciach  
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 1pkt - 25 h przygotowania do zajęć 

1pkt – 5h udziału w konsultacjach, 5h 

przygotowania prezentacji, 15h 

przygotowania do sprawdzianu 

Wymagania wstępne  

Ogólna wiedza humanistyczna z zakresu szkoły średniej, wiedza z historii 

starożytnej oraz wiedza uzyskana na zajęciach ,,Źródła i determinanty procesu 

historycznego-średniowiecze”, dotycząca średniowiecznej spuścizny źródłowej 

oraz determinantów europejskiego średniowiecza   

Forma zajęć, liczba godzin, 

dydaktycznych i sposób zaliczenia 

 

forma zajęć: konwersatorium, 30 

godz. 

sposób zaliczenia: zaliczenie na ocenę 

Autor programu: dr Barbara Kowalska 

Prowadzący zajęcia: dr Barbara Kowalska 

Sposób walidacji efektów kształcenia 

Obecność na zajęciach, aktywne uczestniczenie w zajęciach odnotowywane 

przez prowadzącego, zaliczenie lektur, zaliczenie mapy, zaliczenie sprawdzianu 

w formie testu, prezentacja multimedialna. 

 

Cele kształcenia:  
- pogłębienie wiedzy ze specyfiki epoki, zapoznanie z procesami i kierunkami rozwoju dziejowego z zakresu 

historii politycznej, społecznej, gospodarczej i kultury polskiego średniowiecza 

- ukazanie historii Polski jako integralnie związanej z dziejami Europy, a więc ukazanie dziejów naszego kraju na 

szerokim tle porównawczym 

- zdobycie podstawowej wiedzy niezbędnej do badania średniowiecznych źródeł 

-    kształcenie umiejętności krytycznej analizy i interpretacji średniowiecznych, polskich przekazów.   

 

 

II. Efekty kształcenia:  

 

w zakresie wiedzy:  
- zna w stopniu podstawowym procesy historyczne zachodzące w średniowiecznej rzeczywistości, a zwłaszcza w 

polskim średniowieczu i rozumie ich rolę w kształtowaniu naszego państwa  

- ma wiedzę o kształtowaniu się mapy średniowiecznej Polski    

- zna podstawowe rodzaje polskich średniowiecznych przekazów 

         

 

w zakresie umiejętności:  

- samodzielnie wyszukuje i wykorzystuje informacje z różnych źródeł wiedzy, niezbędne do poznania 

średniowiecznej historii Polski 

- posiada umiejętność interpretacji średniowiecznych, polskich źródeł historycznych, poznawanych oraz 

wskazywanych na zajęciach 

- właściwie stosuje terminologię związaną z mediewistyką, niezbędną do prawidłowego rozumienia 

średniowiecznej historii, np. feudalizm, beneficjum, lenno, renta feudalna, stan, prawo rycerskie; lokacja, 

świętopietrze, inkorporacja, sekularyzacja, koncyliaryzm, inwestytura    

 

w zakresie kompetencji personalnych i społecznych: 
- sprawnie organizuje własną pracę ukierunkowaną na wyszukiwanie a następnie wykorzystywanie zdobytych 

informacji niezbędnych do poznania historii średniowiecznej Polski  

- ma świadomość znaczenia ciągłości historycznej (od czasu powstania państwa polskiego, a więc czasów 

średniowiecza po dzień dzisiejszy) w kształtowaniu polskiego społeczeństwa, co pozwala lepiej rozumieć 

zachodzące w nim poprzez stulecia zmiany.     

 

 

III. Metody i kryteria zaliczenia przedmiotu:  
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      metody: dyskusja, praca pod kierunkiem, elementy wykładu informacyjnego 

      kryteria: 

- na ocenę dostateczną (3,0): aktywność na zajęciach, zaliczenie sprawdzianu w formie testu, zaliczenie 1 lektury 

(źródła z wykazu źródeł), zaliczenie mapy 

- na ocenę dobrą (4,0): aktywność na zajęciach, zaliczenie sprawdzianu w formie testu, zaliczenie 2 lektur (źródła z 

wykazu źródeł), zaliczenie mapy 

- na ocenę bardzo dobrą (5,0): aktywność na zajęciach, zaliczenie sprawdzianu w formie testu, zaliczenie 3 lektur 

(źródła z wykazu źródeł), zaliczenie mapy, prezentacja multimedialna. 

 

IV. Treści programowe: 1. Kształtowanie się średniowiecznej Polski; 2. Wiślanie; 3. Najstarsza polska kronika 

Anonima tzw. Galla; 4. Kronika mistrza Wincentego Kadłubka; 5. Rola dynastii piastowskiej w genezie państwa 

polskiego; 6. Święci, kulty, hagiografia, misje chrystianizacyjne; 7. Sztuka romańska i gotycka; 8. Wokół najazdu 

tatarskiego 1241 roku; 9. Miasto średniowieczne w Polsce; 10. Proces jednoczenia państwa polskiego za Władysława 

Łokietka; 11. Polityka wewnętrzna i zewnętrzna Kazimierza Wielkiego; 12. Kronika Janka z Czarnkowa; 13. Twórczość 

historiograficzna Jana Długosza; 14. Sprawdzian wiadomości; 15. ,,Unia” polsko - litewska w Krewie - święta Jadwiga 

królowa. 

 

V. Literatura podstawowa: 

   

Źródła:  

Anonim tzw. Gall. Kronika polska, przeł. Roman Grodecki, przekład opracował, wstępem i przypisami opatrzył Marian 

Plezia, Wrocław, Warszawa, Kraków 1996; Mistrz Wincenty (tzw. Kadłubek). Kronika polska, przeł. i oprac. Brygida 

Kürbis, Wrocław, Warszawa, Kraków 1996; Kronika wielkopolska, przeł. K. Abgarowicz, kom. B. Kürbis, Warszawa 

1974; Kronika Jana z Czarnkowa, tłum. J. Żerbiłło, opr. tekstu i przypisów M. Kowalski, Kraków 1996; Jan Długosz, 

Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, ks. I-XII, Warszawa 1961-1985; Najstarszy zwód prawa polskiego, 

wyd. J. Matuszewski, Warszawa 1959; Piśmiennictwo czasów Bolesława Chrobrego, wyd. J. Karwasińska, Warszawa 

1965; Średniowieczne żywoty i cuda patronów Polski, tłum. J. Pleziowa, kom. M. Plezia, Warszawa 1987; J. Mitkowski, 

Wybór tekstów źródłowych z historii Polski wiek IX-XV, Kraków 1980.   

    

Podręczniki:  

S. Szczur, Historia Polski. Średniowiecze, Kraków 2002; J. Wyrozumski, Dzieje Polski piastowskiej (VIII wiek-1370), 

Kraków 1999, t. 2 serii Wielka Historia Polski; K. Baczkowski, Dzieje Polski późnośredniowiecznej, Kraków 1999, t. 2 

serii Wielka Historia Polski; R. Grodecki, S. Zachorowski, J. Dąbrowski, Dzieje Polski średniowiecznej, t. 1-2, Kraków 

1995; Kościół w Polsce, t. I: Średniowiecze, red. J. Kłoczowski, Kraków 1966; J. Bardach, Historia państwa i prawa 

Polski, t. I, Warszawa 1973; K. Modzelewski, Organizacja gospodarcza Polski piastowskiej X-XIII wieku, Wrocław 

1975.   

 

VI. Literatura uzupełniająca: J. Dąbrowski, Dawne dziejopisarstwo polskie do roku 1480, Wrocław 1964; E. 

Potkowski, Pisarz i jego dzieło w średniowiecznym społeczeństwie, [w:] Człowiek w społeczeństwie średniowiecznym, 

red. R. Michałowska i inni, Warszawa 1997, s. 265-279; H. Samsonowicz, Środowisko społeczne piszące w Polsce 

schyłku średniowiecza, [w:] Pogranicza i konteksty literatury polskiego średniowiecza, red. T. Michałowska, Wrocław 

1989, s. 97-108; B. Kürbis, Pisarze i czytelnicy w Polsce XII i XIII, [w:] Polska dzielnicowa i zjednoczona. Państwo-

społeczeństwo-kultura, red. A. Gieysztor, Warszawa 1972, s. 159-201; L. A. Tyszkiewicz, Problem Wiślan i ich państwa, 

[w:] Ojczyzna bliższa i dalsza. Studia historyczne ofiarowane Feliksowi Kirykowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, pod 

red. J. Chrobaczyńskiego, A. Jureczki, M. Śliwy, Kraków 1993, ss. 293 – 304; Cz. Deptuła, Galla Anonima mit genezy 

Polski, Lublin 2000; B. Nowacki, Poglądy prawno-polityczne w Kronice Mistrza Wincentego, [w:] Mente et litteris. O 

kulturze i społeczeństwie wieków średnich, Poznań 1984, s. 127-134; J. Banaszkiewicz, Podanie o Piaście i Popielu. 

Studium porównawcze nad wczesnośredniowiecznymi tradycjami dynastycznymi, Warszawa 1986; Hagiografia polska, 

słownik bio – bibliograficzny, pr. zbiorowa pod red. Romualda Gustawa OFM, t. I-II, Poznań 1971, 1972; T. Broniewski, 

Historia architektury dla wszystkich, cz. II. Architektura średniowieczna, Wrocław 1980; H. Samsonowicz, Życie miasta 

średniowiecznego, Warszawa 1970; J. Kurtyka, Odrodzone Królestwo, Kraków 2001; J. Wyrozumski, Kazimierz Wielki, 

Wrocław 1982; Cz. Deptuła, A. Witkowska, Wzorce ideowe zachowań ludzkich w XII i XIII wieku, [w:] Polska 

dzielnicowa i zjednoczona. Państwo- społeczeństwo-kultura, pod red. A. Gieysztora, Warszawa 1972, s. 119 –158; M. 

Bobrzyński, S. Smolka, Jan Długosz, jego życie i stanowisko w piśmiennictwie, Kraków 1893; J. Wyrozumski, Królowa 

Jadwiga między epoką piastowską i jagiellońską, Kraków 1997; S.M. Kuczyński, Władysław Jagiełło (ok. 1351-1434), 

Warszawa 1987; S. M. Kuczyński, Wielka wojna z Zakonem Krzyżackim w latach 1409 – 1411, Warszawa 1987, s. 183-

237; J. Kłoczowski, Polska w kulturze europejskiej XIV – XV wieku, [w:] Polska dzielnicowa i zjednoczona. Państwo- 

społeczeństwo-kultura, pod red. A. Gieysztora, Warszawa 1972, s. 460 – 503. 
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Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie 

Wydział Fil.-Hist., Instytut Historyczny 

Rok akademicki: 2012/2013 

 

Nazwa modułu: MK_6 Historia nowożytna  

Kierunek i specjalność: historia 

Opis moduły, planowane efekty kształcenia:  

1. Wykazuje znajomość podstawowej terminologii fachowej. Uporządkowana tematycznie i chronologicznie wiedza 

historyczna odnośnie głównych zagadnień politycznych, gospodarczych, społecznych i kulturalnych  

2. Poprawne stosowanie terminologii historycznej. Umiejętność korzystania z nowoczesnych technik informacyjnych i 

zasobów Internetu. 

3. Ma świadomość znaczenia ciągłości historycznej w kształtowaniu więzi społecznych. Ma perspektywę rozumienia 

przemian zachodzących we współczesnym świecie. Promuje dziedzictwo kulturowe Polski i swojego regionu. 

Planowane formy oceny efektów kształcenia:  

Wykład – zaliczenie bez oceny na podstawie frekwencji 

Egzamin  

 

Nazwa przedmiotu w module i planowane efekty kształcenia w obszarach: W U K 

1. Historia nowożytna  K_W01 

K_W05 

K_W02 

K_U03 

K_U05 

K_K03 

K_K10 

2.    

3.    

n.    

 

Przedmiot 1 

Nazwa przedmiotu  Historia nowożytna  Język wykładowy: polski 

Semestr, poziom i typ studiów 3, I stopnia, studia stacjonarne Liczba punktów ECTS: 5 

Profil kształcenia 

profil: ogólnoakademicki  

 

Obecność na wykładach – 1 

Przeczytanie 1 książki i przygotowanie 

prezentacji – 1   

Opanowanie zmian terytorialnych w 

ciągu XVI – XVIII wieku w oparciu o 

mapę – 1  

Przyswojenie wiadomości  z wykładów 

i wiedzy podręcznikowej – 2  

Wymagania wstępne  
Wiedza za zakresu historii średniowiecznej Polski i historii nowożytnej 

powszechnej 

Forma zajęć, liczba godzin, 

dydaktycznych i sposób zaliczenia 

forma zajęć: wykład, 30 godzin sposób zaliczenia: zaliczenie bez oceny 

Autor programu: Prof. dr hab. Andrzej Stroynowski 

Prowadzący zajęcia: Prof. dr hab. Andrzej Stroynowski 
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Sposób oceny efektów kształcenia 

Zaliczenie bez oceny: obecność na wykładach 

Egzamin ustny: 

- Samodzielnie przygotowaną prezentację, ujawniającą: wiedzę, 

umiejętności poszukiwania i opracowania materiału, rozumienie ciągłości 

historycznej 

- Odpowiedź na pytanie z zakresu wiadomości ujętych w wybranej książce  

- Odpowiedź na pytanie ustne, w którym ma wykazać wiedzę, umiejętność 

posługiwania się pomocami naukowymi (mapami, słownikami), rozumienia 

dorobku dawnych pokoleń 

 

I. Cele kształcenia: Poznanie węzłowych problemów dziejów XVI –XVIII wieku 

 

II. Efekty kształcenia:  

Zna dzieje Polski na tle głównych wydarzeń w Europie i na świecie w XVI – XVIII wieku, ze szczególnym zwróceniem 

uwagi na problem zmian politycznych, gospodarczych, kulturalnych i ideologicznych.  

- w zakresie wiedzy: wykazuje znajomość podstawowej terminologii (demokracja, absolutyzm, merkantylizm, renesans, 

barok, oświecenie, demokracja szlachecka, oligarchia magnacka, rokosz, konfederacja, parlamentaryzm, reformacja, 

kontrreformacja, sarmatyzm). Posiada uporządkowaną wiedzę historyczna odnośnie głównych zagadnień politycznych, 

gospodarczych, społecznych i kulturalnych w XVI – XVIII wieku, 

- w zakresie umiejętności: wykazuje umiejętność dotarcia do informacji (książkowych, źródłowych, bibliograficznych, 

internetowych) koniecznych do przygotowania samodzielnie prezentacji wybranego zagadnienia, 

- w zakresie kompetencji personalnych i społecznych: organizuje własną pracę, planuje i zarządza czasem, przestrzega 

zasad prawa autorskiego, promuje dziedzictwo kulturowe Polski i wartości humanistyczne (w prezentacji). 

 

III. Metody i kryteria zaliczenia przedmiotu: 

Frekwencja na wykładach (na wszystkich 5, dwie nieobecności 4, cztery nieobecności 3, powyżej brak zaliczenia). 

Samodzielna prezentacja wybranej książki (na 5 konieczna znajomość: zawartej faktografii, sylwetki autora. 

Wykorzystanych źródeł i literatury, zastosowanych metod badawczych). 

Odpowiedź na pytanie z zakresy wiadomości zawartych w wybranej lekturze. 

Odpowiedź na postawione pytania ustne z zakresu wiedzy podręcznikowej i z wykładów. 

Ostateczna ocena jest średnią  z  w/w kryteriów. 

 

IV. Treści programowe: 

Średniowiecze a czasy nowożytne. 

Istota przełomu epoki renesansu. 

Kierunki reformacji.  

Nowy kształt świata po okresie wielkich odkryć. 

Absolutyzm monarszy, jego formy i ideologia w Europie. 

Wiek XVII – wiekiem wojen i nietolerancji. 

Zmiana układu sił międzynarodowych w XVIII wieku. 

Nowe prądy ideowe w XVIII wieku. 

Kultura i sztuka XVI – XVIII wieku. 

Sztuka XVI – XVIII wieku.  

Przemiany w sztuce wojennej XVI – XVIII wieku. 

Przemiany gospodarcze XVI – XVIII wieku.  

Parlamentaryzm – narodziny i funkcjonowanie. 

Parlamentaryzm polski na tle europejskim. 

Związki: polityka – gospodarka – kultura w dziejach Polski epoki nowożytnej.  

 

V. Literatura podstawowa: 

1. Bazylow Ludwik, Historia powszechna 1492 – 1648, Warszawa 1996. 

2. Augustyniak Urszula, Historia Polski 1492-1795, Warszawa 2010. 

3. Gierowski Józef A., Historia Polski 1505 – 1764, Warszawa 1984. 

4. Gierowski Józef A., Historia Polski 1764 – 1864, Warszawa 1987. 

5. Historia Polski, oprac. S. Arnold, pod red. T. Manteuffla, t. I, cz. 2 , Warszawa 1958. 

6. Historia Polski, oprac. S. Kieniewicz, W. Kula, pod red. T. Manteuffla, t. II, cz. 1 , Warszawa 1958. 

7. Kersten Adam, Historia powszechna 1648 – 1789, Warszawa 1971. 
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8. Maciszewski Jarema, Historia powszechna. Wiek Oświecenia, Warszawa 1985. 

9. Markiewicz Mariusz, Historia Polski 1492-1795, wyd. II, Kraków 2004. 

10. Mikulski Krzysztof, Wijaczka Jacek, Historia powszechna. Wiek XVI –XVIII, Warszawa 2012. 

11. Rostworowski Emanuel, Historia powszechna. Wiek XVIII, Warszawa 2006. 

12. Samsonowicz Henryk, Historia Polski do 1795, Warszawa 1990.  

13. Serwański Maciej, Historia powszechna. Wiek XVI –XVIII, Poznań 2001. 

14. Topolski Jerzy, Historia Polski, Poznań 2003. 

15. Wójcik Zbigniew, Historia powszechna XVI –XVII wieku, Warszawa 1973. 

16. Wyczański Andrzej, Historia powszechna. Wiek XVI, Warszawa 1983. 

  

VI. Literatura uzupełniająca: 

1. Anusik Zbigniew, Gustaw II Adolf, Wrocław 1996. 

2. Anusik Zbigniew, Karol XII, Wrocław 2006. 

3. Baszkiewicz Jan, Ludwik XVI, Wrocław 1985. 

4. Bibliografia parlamentaryzmu w Polsce XV – XX w. (Materiały bibliograficzne), Warszawa 1985.  

5. Cieślak Edmund, Stanisław Leszczyński, Wrocław 1994. 

6. Cronin Vincent, Ludwik XIV, przeł. Katarzyna Molek, Warszawa 2001. 

7. Czapliński Władysław, Władysław IV i jego czasy, Kraków 2008. 

8. Dubas-Urwanowicz Ewa, Urwanowicz Jerzy, Jan III Sobieski, Warszawa 1999. 

9. Dzieje sejmu polskiego, red. J. Bardach, Warszawa 1993.  

10. Fejtö Francois, Józef II. Habsburg rewolucjonista, przeł. Alojzy Kołodziej, Warszawa 1993. 

11. Feldman Józef, Stanisław Leszczyński, Kraków 2007. 

12. Forycki Maciej, Stanisław Leszczyński - Sarmata i Europejczyk 1677-1766, Poznań 2006. 

13. Historia sejmu polskiego, t. 1, Do schyłku szlacheckiej Rzeczypospolitej, pod red. Jerzego Michalskiego, Warszawa 

1984. 

14. Kriegseisen Wojciech, Sejm Rzeczypospolitej szlacheckiej (do 1763 roku), Warszawa 1995.  

15. Leśnodorski Bogusław, Parlamentaryzm w Polsce, Kraków 1947.  

16. Levi Anthony, Ludwik XIV. Epoka intryg i spisków, przeł. Marek Rudowski, Warszawa 2008. 

17. Libiszowski Zofia, Ludwik XV, Wrocław 1997. 

18. Łaszewski Ryszard, Sejm polski w latach 1764 – 1793. Studium historyczno – prawne, Warszawa 1973. 

19. Maciszewski Jarema, Władysław IV, Warszawa 1988. 

20. Małowist Marian, Wschód a Zachód Europy w XIII-XVI wieku: konfrontacja struktur społeczno-gospodarczych, 

Warszawa 1973. 

21. Parlament, prawo, ludzie. Studia ofiarowane Profesorowi Juliuszowi Bardachowi w sześćdziesięciolecie pracy 

twórczej, Warszawa 1996.  

22. Salmanowicz Stanisław, Fryderyk II Wielki (król Prus 1712-1786). Biografia, wyd. 2, Wrocław 1985. 

23. Serczyk Władysław A., Katarzyna II, wyd. 4, Wrocław 2004. 

24. Serczyk Władysław A., Piotr I Wielki, wyd. 4, Wrocław 2003. 

25. St. Magdziarz Wojciech, Ludwik XIV, Wrocław 2004. 

26. Stanisław Leszczyński. Król, polityk, pisarz, mecenas. Materiały z europejskiej konferencji naukowej zorganizowanej 

w 300-lecie urodzin króla Stanisława Leszczyńskiego, pod red. Alojzego Koniora, Leszno 2001. 

27. Staszewski Jacek, August II Mocny, Wrocław 1998. 

28. Staszewski Jacek, August III Sas, Wrocław 1989. 

29. Stroynowski Andrzej, Opozycja sejmowa w dobie rządów Rady Nieustającej. Studium z dziejów kultury politycznej, 

Łódź 2006. 

30. Troyat Henri, Piotr Wielki. Geniusz i szaleństwo, przekł. Barbara Przybyłowska, Warszawa 2005. 

31. Trudne stulecia. Studia z dziejów XVII i XVIII wieku ofiarowane profesorowi Jerzemu Michalskiemu w 

siedemdziesiątą rocznicę urodzin, pod red. Łukasza Kądzieli, Wojciecha Kriegseisena i Zofii Zielińskiej, Warszawa 

1994.  

32. Tschuppik Karol, Maria Teresa. Historia panowania, tłum. z jęz. niem. Andrzej Zawadzki, Liszki 2004. 

33. Wizner Henryk, Władysław IV Waza, Wrocław 1995. 

34. Wizner Henryk, Zygmunt III Waza, wyd. 2 popr., Wrocław 2006. 

35. Wójcik Zbigniew, Jan Kazimierz Waza, Wrocław 2004. 

36. Wyczański Andrzej, Polska w Europie XVI stulecia, Poznań 1999. 
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Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie 

Wydział Fil.-Hist., Instytut Historii 

Rok akademicki: 2012/2013 

 

`Nazwa modułu: MK_6. Historia nowożytna 

Kierunek i specjalność: Historia. 

Opis modułu, planowane efekty kształcenia: Moduł ma za zadanie wprowadzić znajomość wydarzeń historycznych w 

nowożytnej Polsce i Europie, rozumieć i wyjaśniać procesy historyczne charakterystyczne dla tego okresu w dziejach; 

zapoznać z różnicami w interpretacji tych wydarzeń. Zadaniem modułu jest  szczegółowe zapoznanie studentów ze 

specyfiką polskiego Oświecenia, procesami przemiany kultury sarmackiej w kulturę oświeceniową. W efekcie student 

winien znać nazwiska najwybitniejszych postaci polskiego oświecenia i ich dokonania w różnych dziedzinach kultury. 

Zaznajomienie studentów ze specyfiką epoki nowożytnej, z jej  procesami i kierunkami rozwoju dziejowego na 

przykładzie wybranych, charakterystycznych dla danego stulecia  źródeł historycznych. Wykształcenie syntetycznego i 

analitycznego sposobu myślenia. Zapoznanie z metodami pracy pozwalającymi na samodzielne przeprowadzenie analizy 

krytycznej i interpretacji różnorodnych, prezentowanych źródeł  historycznych. Wykorzystanie nowoczesnych technik 

informacyjnych i zasobów internetu zgodnie z obowiązującymi zasadami 

Planowane formy walidacji efektów kształcenia: egzamin, zaliczenie. 

 

Nazwa przedmiotu w module i planowane efekty kształcenia w obszarach: W U K 

1. Historia  nowożytna  (wykład) K_W01 

K_W02 

K_W06 

K_W09 

K_U03 

K_U06 

K_U07 

K_K03 

2. Źródła i determinanty procesu historycznego K_W01 

K_W02 

K_W06 

K_W09 

K_U01 

K_U02 

K_U03 

K_K02 

3. Historia nowożytna powszechna K_W01 

K_W02 

K_W06 

K_W09 

K_U03 

K_U06 

K_U07 

K_K03 

4. Historia nowożytna Polski K_W01 

K_W02 

K_W04 

K_U01 

K_U06 

K_U08 

K_K01 

K_K02 

K_K06 
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Przedmiot 1 

Nazwa przedmiotu  Historia nowożytna  Język wykładowy: polski 

Semestr, poziom i typ studiów 3, I stopnia, studia stacjonarne Liczba punktów ECTS: 5 

Profil kształcenia 

profil: ogólnoakademicki  

 

Obecność na wykładach – 1 

Przeczytanie 1 książki i przygotowanie 

prezentacji – 1   

Opanowanie zmian terytorialnych w 

ciągu XVI – XVIII wieku w oparciu o 

mapę – 1  

Przyswojenie wiadomości  z wykładów 

i wiedzy podręcznikowej – 2  

Wymagania wstępne  
Wiedza za zakresu historii średniowiecznej Polski i historii nowożytnej 

powszechnej 

Forma zajęć, liczba godzin, 

dydaktycznych i sposób zaliczenia 

forma zajęć: wykład, 30 godzin sposób zaliczenia: zaliczenie bez oceny 

Autor programu: Prof. dr hab. Andrzej Stroynowski 

Prowadzący zajęcia: Prof. dr hab. Andrzej Stroynowski 

Sposób oceny efektów kształcenia 

Zaliczenie bez oceny: obecność na wykładach 

Egzamin ustny: 

- Samodzielnie przygotowaną prezentację, ujawniającą: wiedzę, 

umiejętności poszukiwania i opracowania materiału, rozumienie ciągłości 

historycznej 

- Odpowiedź na pytanie z zakresu wiadomości ujętych w wybranej książce  

- Odpowiedź na pytanie ustne, w którym ma wykazać wiedzę, umiejętność 

posługiwania się pomocami naukowymi (mapami, słownikami), rozumienia 

dorobku dawnych pokoleń 

 

I. Cele kształcenia: Poznanie węzłowych problemów dziejów XVI –XVIII wieku 

 

II. Efekty kształcenia:  

Zna dzieje Polski na tle głównych wydarzeń w Europie i na świecie w XVI – XVIII wieku, ze szczególnym zwróceniem 

uwagi na problem zmian politycznych, gospodarczych, kulturalnych i ideologicznych.  

- w zakresie wiedzy: wykazuje znajomość podstawowej terminologii (demokracja, absolutyzm, merkantylizm, renesans, 

barok, oświecenie, demokracja szlachecka, oligarchia magnacka, rokosz, konfederacja, parlamentaryzm, reformacja, 

kontrreformacja, sarmatyzm). Posiada uporządkowaną wiedzę historyczna odnośnie głównych zagadnień politycznych, 

gospodarczych, społecznych i kulturalnych w XVI – XVIII wieku, 

- w zakresie umiejętności: wykazuje umiejętność dotarcia do informacji (książkowych, źródłowych, bibliograficznych, 

internetowych) koniecznych do przygotowania samodzielnie prezentacji wybranego zagadnienia, 

- w zakresie kompetencji personalnych i społecznych: organizuje własną pracę, planuje i zarządza czasem, przestrzega 

zasad prawa autorskiego, promuje dziedzictwo kulturowe Polski i wartości humanistyczne (w prezentacji). 

 

III. Metody i kryteria zaliczenia przedmiotu: 

Frekwencja na wykładach (na wszystkich 5, dwie nieobecności 4, cztery nieobecności 3, powyżej brak zaliczenia). 

Samodzielna prezentacja wybranej książki (na 5 konieczna znajomość: zawartej faktografii, sylwetki autora. 

Wykorzystanych źródeł i literatury, zastosowanych metod badawczych). 

Odpowiedź na pytanie z zakresy wiadomości zawartych w wybranej lekturze. 



 90 

Odpowiedź na postawione pytania ustne z zakresu wiedzy podręcznikowej i z wykładów. 

Ostateczna ocena jest średnią  z  w/w kryteriów. 

 

IV. Treści programowe: 

Średniowiecze a czasy nowożytne. 

Istota przełomu epoki renesansu. 

Kierunki reformacji.  

Nowy kształt świata po okresie wielkich odkryć. 

Absolutyzm monarszy, jego formy i ideologia w Europie. 

Wiek XVII – wiekiem wojen i nietolerancji. 

Zmiana układu sił międzynarodowych w XVIII wieku. 

Nowe prądy ideowe w XVIII wieku. 

Kultura i sztuka XVI – XVIII wieku. 

Sztuka XVI – XVIII wieku.  

Przemiany w sztuce wojennej XVI – XVIII wieku. 

Przemiany gospodarcze XVI – XVIII wieku.  

Parlamentaryzm – narodziny i funkcjonowanie. 

Parlamentaryzm polski na tle europejskim. 

Związki: polityka – gospodarka – kultura w dziejach Polski epoki nowożytnej.  

 

V. Literatura podstawowa: 

37. Bazylow Ludwik, Historia powszechna 1492 – 1648, Warszawa 1996. 

38. Augustyniak Urszula, Historia Polski 1492-1795, Warszawa 2010. 

39. Gierowski Józef A., Historia Polski 1505 – 1764, Warszawa 1984. 

40. Gierowski Józef A., Historia Polski 1764 – 1864, Warszawa 1987. 

41. Historia Polski, oprac. S. Arnold, pod red. T. Manteuffla, t. I, cz. 2 , Warszawa 1958. 

42. Historia Polski, oprac. S. Kieniewicz, W. Kula, pod red. T. Manteuffla, t. II, cz. 1 , Warszawa 1958. 

43. Kersten Adam, Historia powszechna 1648 – 1789, Warszawa 1971. 

44. Maciszewski Jarema, Historia powszechna. Wiek Oświecenia, Warszawa 1985. 

45. Markiewicz Mariusz, Historia Polski 1492-1795, wyd. II, Kraków 2004. 

46. Mikulski Krzysztof, Wijaczka Jacek, Historia powszechna. Wiek XVI –XVIII, Warszawa 2012. 

47. Rostworowski Emanuel, Historia powszechna. Wiek XVIII, Warszawa 2006. 

48. Samsonowicz Henryk, Historia Polski do 1795, Warszawa 1990.  

49. Serwański Maciej, Historia powszechna. Wiek XVI –XVIII, Poznań 2001. 

50. Topolski Jerzy, Historia Polski, Poznań 2003. 

51. Wójcik Zbigniew, Historia powszechna XVI –XVII wieku, Warszawa 1973. 

52. Wyczański Andrzej, Historia powszechna. Wiek XVI, Warszawa 1983. 

  

VI. Literatura uzupełniająca: 

53. Anusik Zbigniew, Gustaw II Adolf, Wrocław 1996. 

54. Anusik Zbigniew, Karol XII, Wrocław 2006. 

55. Baszkiewicz Jan, Ludwik XVI, Wrocław 1985. 

56. Bibliografia parlamentaryzmu w Polsce XV – XX w. (Materiały bibliograficzne), Warszawa 1985.  

57. Cieślak Edmund, Stanisław Leszczyński, Wrocław 1994. 

58. Cronin Vincent, Ludwik XIV, przeł. Katarzyna Molek, Warszawa 2001. 

59. Czapliński Władysław, Władysław IV i jego czasy, Kraków 2008. 

60. Dubas-Urwanowicz Ewa, Urwanowicz Jerzy, Jan III Sobieski, Warszawa 1999. 

61. Dzieje sejmu polskiego, red. J. Bardach, Warszawa 1993.  

62. Fejtö Francois, Józef II. Habsburg rewolucjonista, przeł. Alojzy Kołodziej, Warszawa 1993. 

63. Feldman Józef, Stanisław Leszczyński, Kraków 2007. 

64. Forycki Maciej, Stanisław Leszczyński - Sarmata i Europejczyk 1677-1766, Poznań 2006. 

65. Historia sejmu polskiego, t. 1, Do schyłku szlacheckiej Rzeczypospolitej, pod red. Jerzego Michalskiego, Warszawa 

1984. 

66. Kriegseisen Wojciech, Sejm Rzeczypospolitej szlacheckiej (do 1763 roku), Warszawa 1995.  

67. Leśnodorski Bogusław, Parlamentaryzm w Polsce, Kraków 1947.  

68. Levi Anthony, Ludwik XIV. Epoka intryg i spisków, przeł. Marek Rudowski, Warszawa 2008. 

69. Libiszowski Zofia, Ludwik XV, Wrocław 1997. 

70. Łaszewski Ryszard, Sejm polski w latach 1764 – 1793. Studium historyczno – prawne, Warszawa 1973. 

71. Maciszewski Jarema, Władysław IV, Warszawa 1988. 
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72. Małowist Marian, Wschód a Zachód Europy w XIII-XVI wieku: konfrontacja struktur społeczno-gospodarczych, 

Warszawa 1973. 

73. Parlament, prawo, ludzie. Studia ofiarowane Profesorowi Juliuszowi Bardachowi w sześćdziesięciolecie pracy 

twórczej, Warszawa 1996.  

74. Salmanowicz Stanisław, Fryderyk II Wielki (król Prus 1712-1786). Biografia, wyd. 2, Wrocław 1985. 

75. Serczyk Władysław A., Katarzyna II, wyd. 4, Wrocław 2004. 

76. Serczyk Władysław A., Piotr I Wielki, wyd. 4, Wrocław 2003. 

77. St. Magdziarz Wojciech, Ludwik XIV, Wrocław 2004. 

78. Stanisław Leszczyński. Król, polityk, pisarz, mecenas. Materiały z europejskiej konferencji naukowej zorganizowanej 

w 300-lecie urodzin króla Stanisława Leszczyńskiego, pod red. Alojzego Koniora, Leszno 2001. 

79. Staszewski Jacek, August II Mocny, Wrocław 1998. 

80. Staszewski Jacek, August III Sas, Wrocław 1989. 

81. Stroynowski Andrzej, Opozycja sejmowa w dobie rządów Rady Nieustającej. Studium z dziejów kultury politycznej, 

Łódź 2006. 

82. Troyat Henri, Piotr Wielki. Geniusz i szaleństwo, przekł. Barbara Przybyłowska, Warszawa 2005. 

83. Trudne stulecia. Studia z dziejów XVII i XVIII wieku ofiarowane profesorowi Jerzemu Michalskiemu w 

siedemdziesiątą rocznicę urodzin, pod red. Łukasza Kądzieli, Wojciecha Kriegseisena i Zofii Zielińskiej, Warszawa 

1994.  

84. Tschuppik Karol, Maria Teresa. Historia panowania, tłum. z jęz. niem. Andrzej Zawadzki, Liszki 2004. 

85. Wizner Henryk, Władysław IV Waza, Wrocław 1995. 

86. Wizner Henryk, Zygmunt III Waza, wyd. 2 popr., Wrocław 2006. 

87. Wójcik Zbigniew, Jan Kazimierz Waza, Wrocław 2004. 

88. Wyczański Andrzej, Polska w Europie XVI stulecia, Poznań 1999. 
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Przedmiot 2.   

Nazwa przedmiotu  
Historia nowożytna. Źródła i 

determinanty procesu 

historycznego  

Język wykładowy: j. polski 

Semestr, poziom i typ studiów 
Semestr 3, studia I stopnia , studia 

stacjonarne 

Liczba punktów ECTS: 3 

Profil kształcenia 

profil: ogólnoakademicki 

 

Liczba godzin konwersatorium: 

1pkt=30 godzin,  1pkt za 25 godz. 

przyg. do zajęć, 1 pkt za 5 godz. 

udziału w konsultacjach, 5 godz. za 

przygot. Prezentacji, 15 godz. przyg. 

do kolokwium zaliczeniowego. 

Wymagania wstępne  

Znajomość historii  powszechnej średniowiecznej w oparciu o źródła i 

determinanty procesu historycznego. Wiedza z zakresu historii na poziomie 

akademickim. 

Forma zajęć, liczba godzin, 

dydaktycznych i sposób zaliczenia 

 

forma zajęć: ćwiczenia 30 godz. sposób zaliczenia: zaliczenie na ocenę. 

Autor programu: Dr Małgorzata Durbas 

Prowadzący zajęcia: Dr Małgorzata Durbas 

Sposób walidacji efektów kształcenia Obecność na zajęciach, aktywność, praca pisemna zaliczeniowa 

 

I. Cele kształcenia: 

zaznajomienie studentów ze specyfiką epoki, z procesami i kierunkami rozwoju dziejowego na podstawie wybranych 

źródeł. Ponadto, zajęcia maja na celu wykształcenie u studentów umiejętności interpretacji różnorodnych źródeł 

historycznych oraz ich praktycznego wykorzystania w badaniach naukowych. 

 

 

II. Efekty kształcenia:  

 w zakresie wiedzy: 

Zna terminologię fachową z zakresu nauk humanistycznych, posiada pogłębioną wiedzę odnośnie metod badawczych, 

posiada wiedzę. Posiada uporządkowaną tematycznie i chronologicznie wiedzę historyczną z zakresu kształtowania się 

mapy politycznej i etnicznej Europy i Świata 

 w zakresie umiejętności: 

Potrafi samodzielnie wyszukać, ocenić , zgromadzić i wykorzystać  z różnych źródeł wiedzy, niezbędne do badań 

historycznych informacje. Potrafi krytycznie analizować i interpretować źródła. Posiada umiejętność poprawnego 

komunikowania się w mowie i piśmie z zastosowaniem odpowiedniej terminologii historycznej. 

 

- w zakresie kompetencji personalnych i społecznych:  
Potrafi sprawnie zorganizować własna pracę efektywnie planując i zarządzając własnym czasem.  Przestrzega zasad 

prawa autorskiego. 

 

III. Metody i kryteria zaliczenia przedmiotu: 

Ocena bardzo dobra-student powinien posiadać stu procentową frekwencję na zajęciach, starannie przygotowywać się 

do zajęć i być na nich aktywnym, przedkładać sukcesywnie wyznaczone prace kontrolne, dokonać samodzielnej analizy i 

interpretacji wybranego historycznego źródła . 

Ocena dobra- student powinien uczestniczyć w większości zajęć i być do nich przygotowanym, dokonać samodzielnej 

analizy i interpretacji wybranego historycznego źródła, uczestniczyć w dyskusjach. 
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Ocena dostateczna- student powinien przynajmniej posiadać połowę obecności na zajęciach, zabierać głos w dyskusjach, 

uczestniczyć podczas grupowej interpretacji źródeł historycznych. 

 

IV. Treści programowe: 

 

 

1.Przemiany epoki Renesansu; 2. O Naprawie Rzeczpospolitej A. F. Modrzewskiego; 3. Edykt nantejski (1598) 

determinantem rozwoju historycznego; 4. Pamiętniki – Jerzy Ossoliński i Marguerite de Valois; 5. Nauki tajemne 

wyznacznikiem mody epoki nowożytnej; 6. Narodziny nowożytnej sztuki ogrodowej na przykładzie źródeł 

ikonograficznych; 7. Epistolografia nowożytna; 8.Ludwika XIV i jego czasy w świetle „Mémoires” de duc Saint –

Simon; 9 Myśl pacyfistyczna  w XVII i XVIII- wiecznym piśmiennictwie; 10. Głos wolny wolność ubezpieczający 

Stanisława Leszczyńskiego;11. Wizja świata w Encyklopedii Diderota i D’Alemberta; 12. Volumina Legum; 13. 

Plany architektoniczne wg. E. Héré, 14. Obyczaje staropolskie w świetle źródeł; 15. Konstytucja 3 Maja. 

 

 

V. Literatura podstawowa: 

Witruwiusz, ( Marcus Vitruvius Pollio ), O architekturze ksiąg dziesięć, przeł. K. Kumaniecki, Warszawa 1956;  T. 

Maresz, K. Juszczyk, Historia w tekstach źródłowych, Wypisy, t.1, Toruń 1994; A.F. Modrzewski, O poprawie 

Rzeczpospolitej, przeł. C. Bazylik, wstęp J. Krzyżanowski, Warszawa 1953; R. Bugaj, W poszukiwaniu kamienia 

filozoficznego, Warszawa 1957;   J. Ossoliński, Pamietnik, opr.  Wł. Czapliński, Warszawa 1976; Marguerite de Valois, 

Pamiętniki, wstęp, J. Łojek, tłum. I. Dewitz, Warszawa 1968;; M. Skwarczyńska, Ogrody króla Stanisława 

Leszczyńskiego w Lotaryngii w latach 1737-1766., Warszawa 2005; E. Héré, Recueil des plans, élévations et coupes... des 

châteaux, jardins et dependance que le Roi de Pologne occoupe en Lorraine ...Paris 1757; A. J. Zakrzewski, Stanisława 

Leszczyńskiego „idea wiecznego pokoju”, Kraków 2003; Archiwum Tajne Augusta II, wyd. E. Raczyńska, t. II, Wrocław 

1843; E. Rzadkowska, Encyklopedia i Encyklopedyści, Wrocław 1962;  Encyklopedia  (wybór i tłum.: E. Rzadkowska, 

Wstęp: J. Kott), Warszawa1952; Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, par une 

société de gens de lettres, t. 6, Paris MDCCCLXV;  E. Panofsky, Ikonografia i ikonologia, Warszawa 1971; J. Kitowicz, 

Opis obyczajów za panowania Augusta III, opr. R. Pollak, Wrocław 1951 

 

 

 Literatura uzupełniająca: 

G. Vasari, Żywoty najsłynniejszych malarzy, rzeźbiarzy i architektów, przeł. K. Estreicher, t. 1-8, Warszawa-Kraków 

1988; R Bugaj, Michał Sędziwój, Wrocław 1968; J. B. Dziekoński, Sędziwój, t I-III, Warszawa 1845, 

L. Majdecki, Historia ogrodów, t. I i II , Warszawa 2007 i 2008; Z. Libiszowska, Francja Encyklopedystów, Warszawa 

1973; Pamiętniki do panowania Zygmunta III, Władysława IV, Jana Kazimierza, t. I i II, wyd. K. Wł. Wóycicki, 

Warszawa 1846; Sz. Starowolski, Polska albo opisanie położenia Królestwa Polskiego, Kraków 1976;
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Przedmiot  3 

Nazwa przedmiotu  
Historia nowożytna 

powszechna 

Język wykładowy: język Polski 

Semestr, poziom i typ studiów 
Semestr 3, studia I stopnia 

,studia stacjonarne 

Liczba punktów ECTS: 3 

Profil kształcenia 

profil: ogólnoakademicki 

 

1pkt=30 godzin,  1pkt za 25 

godz. przyg. do zajęć, 1 pkt za 5 

godz. udziału w konsultacjach, 5 

godz. za przygot. Prezentacji, 15 

godz. przyg. do kolokwium 

zaliczeniowego. 

Wymagania wstępne  Znajomość historii powszechnej średniowiecznej 

Forma zajęć, liczba godzin, 

dydaktycznych i sposób 

zaliczenia 

 

forma zajęć: ćwiczenia 30 godz. sposób zaliczenia: Aktywność na 

zajęciach, samodzielna 

prezentacja zagadnień 

opracowanych przez studenta 

oraz kolokwium 

Autor programu: Dr Małgorzata Durbas 

Prowadzący zajęcia: Dr Małgorzata Durbas 

Sposób walidacji efektów 

kształcenia 

Obecność, aktywność, samodzielna prezentacja wybranego 

zagadnienia oraz kolokwium, zaliczenie na ocenę. 

 

I. Cele kształcenia: Celem zajęć jest zaznajomienie studentów ze specyfiką epoki, z procesami i 

kierunkami rozwoju dziejowego z zakresu historii nowożytnej powszechnej. 

 

 

II. Efekty kształcenia:  

 w zakresie wiedzy:   

Zna podstawową terminologię fachową z zakresu  nauk humanistycznych i społecznych, ma 

uporządkowane tematycznie i chronologicznie wiadomości  odnośnie historii politycznej, ustrojowej, 

administracyjnej gospodarczej i społecznej Polski i świata, rozumie różnice w różnorodnych 

stanowiskach historiograficznych. 

 w zakresie umiejętności: 

komunikuje się poprawnie w mowie i piśmie z zastosowaniem stosownej terminologii historycznej i 

społecznej, prezentuje wyniki swych poszukiwań badawczych w formie ustnej i pisemnej. 

 

 w zakresie kompetencji personalnych i społecznych: 

ma świadomość znaczenia ciągłości historycznej w kształtowaniu więzi społecznych, co stwarza 

właściwą perspektywę rozumienia przemian zachodzących we współczesnym świecie. Przestrzega 

zasad prawa autorskiego. 

 

III. Metody i kryteria zaliczenia przedmiotu: 

 

Ocena bardzo dobra-student powinien posiadać stu procentową frekwencję na zajęciach, starannie 

przygotowywać się do zajęć i być na nich aktywnym, przedkładać sukcesywnie wyznaczone prace 

kontrolne, zaliczyć ustnie lektury przedmiotu, zaliczyć kolokwium na ocenę bardzo dobrą. 
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Ocena dobra- student powinien uczestniczyć w większości zajęć i być do nich przygotowanym, 

zaliczyć ustnie lektury przedmiotu, zaliczyć kolokwium na ocenę dobrą. 

Ocena dostateczna- student powinien przynajmniej posiadać połowę obecności na zajęciach, zabierać 

głos w dyskusjach, zaliczyć ustnie lektury przedmiotu, zaliczyć kolokwium na ocenę dostateczną. 

 

Aktywność na zajęciach, samodzielna prezentacja zagadnień opracowanych przez studenta oraz 

kolokwium 

 

IV. Treści programowe: 

Geneza i tło epoki renesansu. 2.Reformacja i kontrreformacja europejska. 3.Turcja w XVI stuleciu. 4. 

Francja na przełomie XVI i XVII wieku. 5. Wojna 30-letnia w Europie i jej skutki społeczno-

ekonomiczne. 6.Wielka Smuta i obca interwencja w Rosji na początku XVII wieku. 7. Anglia w XVII 

w. 8. Ludwik XIV i kulturotwórcza funkcja Wersalu w Europie. 9.  Nowożytna sztuka ogrodowa w 

Europie. 10. Wojna o sukcesję hiszpańską i wojna północna na początku XVIII wieku. 11. Polityka 

wewnętrzna i zagraniczna cara Piotra I. 12. Druga elekcja Stanisława Leszczyńskiego na tle polityki 

francuskiej. 13. Reformy wewnętrzne w Rosji podczas panowania carycy Katarzyny II  

 

 

V. Literatura podstawowa: 

 

Wójcik Z., Historia powszechna XVI i XVII wieku, Warszawa 1999; Rostworowski E., Historia 

powszechna wiek XVIII, Warszawa 1998,; Historia powszechna, Biblioteka Gazety Wyborczej, t. 9, 

10, 12, 13, Warszawa 2007,; Delumeau J., Cywilizacja Odrodzenia, Warszawa 1987; Chaunu P., 

Cywilizacja wieku Oświecenia, Warszawa 1989; Duroselle J.B., Historia narodów Europy, Warszawa 

1996 (i następne); Elias N., Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu, Warszawa 1980; Historia 

życia prywatnego pod, red. Perrotz, warszawa 1999; Ch. Van Doren, Historia wiedzy, Koszalin 1996; 

Największe wydarzenia w historii świata, pod red., J. Marseille’a, Larousse 1992; Braudel F., 

Gramatyka cywilizacji, Warszawa 2006 

 

 

1. Literatura uzupełniająca: 

A. Mączak, Życie codzienne w podróżach po Europie w XVI i XVII wieku, Warszawa 1980; N. Elias, 

Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu, Warszawa 1980.; Cudzoziemcy o Polsce. Relacje i 

opinie, wybrał i opracował J. Gintel, t. I, Kraków 1971; J. Delumeau , Reformy chrześcijaństwa w XVI 

i XVII w. T. 1 Narodziny i rozwój Reformy protestanckiej, Warszawa 1986.; J. Delumeau, Cywilizacja 

Odrodzenia, Warszawa 1987; P. Chaunu, Cywilizacja wieku Oświecenia, Warszawa 1989; 

Baszkiewicz, Historia Francji, Warszawa 1998 

M. Howard, Wojna w dziejach Europy, Wrocław 1990 
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Przedmiot 4 

Nazwa przedmiotu  Historia nowożytna Polski Język wykładowy: język polski 

Semestr, poziom i typ studiów: 
Sem. 4, I stopień , studia 

stacjonarne  

Liczba punktów ECTS: 3 

Profil kształcenia 

profil: ogólnoakademicki Przygotowanie się do zajęć -  1 

opanowanie materiału-2 

przygotowanie i napisanie 

referatu-1 

Wymagania wstępne  
Ogólna wiedza humanistyczna. Wiedza z zakresu historii na poziomie 

akademickim. 

Forma zajęć, liczba godzin 

dydaktycznych i sposób 

zaliczenia   

 

Forma zajęć: ćwiczenia 30 godzin sposób zaliczenia: zaliczenie na 

ocenę 

Autor programu: 
dr Katarzyna Bucholc-Srogosz 

 

Prowadzący zajęcia: dr Katarzyna Bucholc-Srogosz 

Sposób walidacji efektów 

kształcenia 

 

Obecność, aktywność, zaliczenie kolokwium, referat. 

 

 

 

 

I. Cele kształcenia: 

 

II. Efekty kształcenia:  

 

 w zakresie wiedzy: 

 zna podstawowe pojęcia z zakresu historii nowożytnej Polski (demokracja szlachecka, oligarchia 

magnacka, rokosz, konfederacja, parlamentaryzm, reformacja, kontrreformacja, sarmatyzm) 

 prezentuje uporządkowaną tematycznie i chronologicznie rozszerzoną wiedzę na temat zagadnień 

politycznych, gospodarczych i kulturalnych Polski w okresie nowożytnym 

 posiada pogłębioną wiedzę potrzebną do analizy i interpretacji pisanych źródeł historycznych 

(unia lubelska, artykuły henrykowskie, konfederacja warszawska, konstytucja Nihil Novi)  

 

 w zakresie umiejętności: 

 samodzielnie wyszukuje, selekcjonuje oraz poddaje krytycznym ocenom informacje z różnych 

źródeł historycznych (pamiętniki, korespondencja, diariusz sejmowy) 

 prezentuje swoją pracę  w formie ustnej oraz rozbudowanej formie pisemnej, z zastosowaniem 

odpowiedniego aparatu naukowego (bibliografia, przypisy)  

 wykazuje się zdolnościami do przeprowadzania syntezy i analizy porównawczej oraz 

umiejętnościami dobierania odpowiednich argumentów i wysuwania wniosków  

 

- w zakresie kompetencji personalnych i społecznych: 

- posiada umiejętność pracy w zespole (praca w zespole nad źródłem) 
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- organizuje własną pracę, planuje i zarządza czasem 

- przestrzega zasad prawa autorskiego (referat) 

 

III. Metody i kryteria zaliczenia przedmiotu:  

 

Metody: dyskusja 

 

Kryteria oceny: 

Ocena dostateczna – obecność, zaliczenie kolokwium, referat 

Ocena dobra – obecność, aktywność, zaliczenie kolokwium, referat 

Ocena bardzo dobra – obecność,  aktywność na 10 zajęciach, ocena bardzo dobra z kolokwium i 

referatu 

 

IV. Treści programowe:  

 

1. Omówienie źródeł do historii nowożytnej Polski. 

2. Unia polsko – litewska w XVI wieku / unifikacja a federacja monarchii jagiellońskiej wobec zagrożenia 

zewnętrznego Litwy i perspektywy wygaśnięcia dynastii, modernizacja ustrojowa Wielkiego Księstwa 

Litewskiego. 

3. Terytorium Rzeczypospolitej Obojga Narodów i jego organizacja: podziały administracyjne (państwowe, 

kościelne). 

4. Handel w Rzeczypospolitej w XVI-XVIII w., związki gospodarcze z krajami europejskimi. 

5. System gospodarczy Rzeczypospolitej szlacheckiej. Pieniądz i skarbowość. 

6. Społeczeństwo Rzeczypospolitej: stany i narody. Naród polityczny i narody etniczne. 

7. Schyłek tolerancji wyznaniowej w Rzeczypospolitej i początki kontrreformacji; Konfederacja 

warszawska 1573 r. jako wyraz dojrzałości politycznej narodu szlacheckiego. 

8. Artykuły Henrykowskie jako prawa kardynalne Rzeczypospolitej. 

9. Ukonstytuowanie się systemu parlamentarnego i początki egzekucji. 

10. Sejmiki szlacheckie w dawnej Polsce. 

11. Kultura polityczna. Klientelizm. Konfederacje i rokosz. 

12. Wojna Rzeczypospolitej ze Szwecją w połowie XVII w. 

13. Sarmatyzm i ideologia szlachecka. 

14. Rozkwity i regresy kultury Rzeczpospolitej szlacheckiej. 

15.  Rzeczpospolita za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego – projekty reform państwa i ich 

realizacja. 

 

 

 

 

 

2. Literatura podstawowa: 

Wł. Konopczyński, Dzieje Polski nowożytnej, t. 1-2, Warszawa 1976; J.A. Gierowski, Historia Polski 

1505-1764, Warszawa 1987; J.A. Gierowski, Historia Polski 1764-1864, Warszawa 1987; M. 

Markiewicz, Historia Polski 1492-1795, Kraków 2004; S. Grzybowski, Dzieje Polski i Litwy (1506-

1648), Wielka Historia Polski, t. 4, Kraków 2000; J. Gierowski, Rzeczpospolita w dobie złotej 

wolności (1648-1763), Wielka Historia Polski, t. 5, Kraków 2000.  

 

VI. Literatura uzupełniająca:  

Źródła: 
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Konstytucja Nihil Novi 1505 r. (Volumina constitutionum, t. I: 1493-1549, cz. 1: 1493-1526, wyd. S. 

Grodziski, I. Dwornicka, W. Uruszczak, Warszawa 1996, s. 138, art. 1); 

Tzw. Statut Alexandra 1504 r.  (Volumina constitutionum, t. I: 1493-1549, cz. 1: 1493-1526, wyd. S. 

Grodziski, I. Dwornicka, W. Uruszczak, Warszawa 1996, s. 130, art. 7); 

Edykt Stefana Batorego w sprawie rozruchów i spalenia książek ewangelickich w Wilnie, reprodukcja 

druku ulotnego (w:) P. Buchwald-Pelcowa, Cenzura w dawnej Polsce. Między prasą drukarską a 

stosem, Warszawa 1997, s. 76. 

Akt Konfederacji Warszawskiej (w:) M. Korolko, Klejnot swobodnego sumienia. Polemika wokół 

konfederacji warszawskiej w latach 1573-1658, Warszawa, 1974, s. 173-175; 

Artykuły Henrykowskie, wyd. Z. Kaczmarczyk, Poznań 1946 (Wyjaśnienia wstępne; Tekst polski), 

por. Litterae confirmationis articulorum Henrico Regi ante oblatorum, (w:) Volumina legum, wyd. J. 

Ohryzko, t. II, Petersburg 1859; 

 Volumina Legum, wyd. J. Ohryzko, t. VII, VIII; 

 

Opracowania:  

O. Halecki, Dzieje unii jagiellońskiej, t. II, Kraków 1920; E. Dubas-Urwanowicz, Stosunek Korony do 

unii z Litwą w latach 1562-1574, Studia Podlaskie, V, 1995; J.T. Maciuszko, Pokój religijny – 

szlachecka polityka wyznaniowa za Zygmunta Augusta. Wstęp do Konfederacji Warszawskiej 1573, 

Rocznik Teologiczny, XXIV, z. 1, 1982; W. Sobociński, O uchwale konstytucyjnej państwa polskiego 

z roku 1573, Czasopismo Prawno-Historyczne, I, 1948; K. Baczkowski, Od Artykułów Mielnickich 

1501 do Konstytucji Nihil Novi 1505 r., (w:) Pamiętnik XVI Powszechnego Zjazdu Historyków 

Polskich, t. II, cz. 1, Toruń 2000; W. Uruszczak, Zasada Lex est Rex w Polsce XVI wieku, Sobótka, z. 

2-3, 1993; W. Uruszczak, Sejm walny wszystkich państw naszych. Sejm w Radomiu 1505 roku i 

konstytucja Nihil Novi, Czasopismo Prawno-Historyczne, LVII, 2005;  E. Opaliński, Kultura 

polityczna szlachty polskiej w latach 1587-1652, Warszawa 1995.                     

Źródła: 

Konstytucja Nihil Novi 1505 r. (Volumina constitutionum, t. I: 1493-1549, cz. 1: 1493-1526, wyd. S. 

Grodziski, I. Dwornicka, W. Uruszczak, Warszawa 1996, s. 138, art. 1); 

Tzw. Statut Alexandra 1504 r.  (Volumina constitutionum, t. I: 1493-1549, cz. 1: 1493-1526, wyd. S. 

Grodziski, I. Dwornicka, W. Uruszczak, Warszawa 1996, s. 130, art. 7); 

Edykt Stefana Batorego w sprawie rozruchów i spalenia książek ewangelickich w Wilnie, reprodukcja 

druku ulotnego (w:) P. Buchwald-Pelcowa, Cenzura w dawnej Polsce. Między prasą drukarską a 

stosem, Warszawa 1997, s. 76. 
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Akt Konfederacji Warszawskiej (w:) M. Korolko, Klejnot swobodnego sumienia. Polemika wokół 

konfederacji warszawskiej w latach 1573-1658, Warszawa, 1974, s. 173-175; 

Artykuły Henrykowskie, wyd. Z. Kaczmarczyk, Poznań 1946 (Wyjaśnienia wstępne; Tekst polski), 

por. Litterae confirmationis articulorum Henrico Regi ante oblatorum, (w:) Volumina legum, wyd. J. 

Ohryzko, t. II, Petersburg 1859; 

 Volumina Legum, wyd. J. Ohryzko, t. VII, VIII; 
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Nazwa modułu: MK_7 Historia XIX wieku 

Kierunek i specjalność: Historia 

Opis moduły, planowane efekty kształcenia: Student ma zaawansowaną i uporządkowaną 

chronologicznie i tematycznie wiedzę szczegółową odnośnie zagadnień związanych z historią 

powszechną z lat 1789 – 1918 i historią Polski z lat 1795 – 1918. 

Planowane formy walidacji efektów kształcenia: zaliczenie na ocenę, egzamin. 

 

Nazwa przedmiotu w module i planowane efekty kształcenia w obszarach: W U K 

1. Historia XIX w. (wykład) K_W01 

K_W02 

K_W03 

K_U08 K_K03 

K_K04 

2. Źródła i determinanty procesu historycznego K_W01 

K_W02 

K_W04 

K_U01 

K_U02 

K_U03 

K_K03 

K_K04 

 

3. Historia powszechna do 1918 r. K_W01 

K_W02 

K_W03 

K_U01 

K_U08 

K_K03 

K_K04 

4. Historia ziem polskich 1795–1918 K_W01 

K_W02 

K_W03 

K_U01 

K_U08 

K_K03 

K_K04 
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Przedmiot 1 

Nazwa przedmiotu  Historia XIX w. (wykład) Język wykładowy: polski 

Semestr, poziom i typ studiów 
semestr 3-4, rok 2, studia 

stacjonarne I stopnia 

Liczba punktów ECTS: 5 

Profil kształcenia 

profil: ogólnoakademicki  

 

2 pkt ECTS – 30 godz. wykładu 

3 pkt. ECTS – 90 godz. 

przygotowania do egzaminu 

Wymagania wstępne  Wiedza z zakresu historii nowożytnej 

Forma zajęć, liczba godzin, 

dydaktycznych i sposób 

zaliczenia 

 

forma zajęć: wykład;  

30 godzin dydaktycznych. 

sposób zaliczenia: zaliczenie 

na ocenę, egzamin ustny 

Autor programu: Dr Maciej Trąbski 

Prowadzący zajęcia: Dr Maciej Trąbski 

Sposób walidacji efektów 

kształcenia 

Obecność na zajęciach 

 

I. Cele kształcenia: 

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z najważniejszymi wydarzeniami i procesami 

politycznymi, militarnymi, społecznymi, ekonomicznymi i kulturowymi, które miały miejsce w XIX 

wieku, począwszy od Wielkiej Rewolucji Francuskiej do I wojny światowej włącznie. 

 

II. Efekty kształcenia:  

- w zakresie wiedzy: 

 Wykazuje się znajomością podstawowej terminologii fachowej z zakresu historii XIX w. 

 Posiada uporządkowaną tematycznie i chronologicznie wiedzę historyczną odnośnie do głównych 

zagadnień politycznych, gospodarczych, społecznych i kulturalnych w Polsce oraz na Świecie, 

jakie miały miejsce w latach 1789/95–1918. 

 Zna kolejne etapy procesu przemian społeczno-politycznych w Polsce i na Świecie w latach 

1789/95–1918. 

 

- w zakresie umiejętności: 

 Formułuje samodzielne opinie na temat kluczowych zagadnień z zakresu historii Polski i historii 

powszechnej XIX w. 

 

- w zakresie kompetencji personalnych i społecznych:  

 Ma świadomość znaczenia ciągłości historycznej w kształtowaniu więzi społecznych, co stwarza 

właściwą perspektywę rozumienia przemian zachodzących we współczesnym świecie.  

 Ma świadomość wagi dziedzictwa kulturowego poddawanego historycznym przemianom. 

 

 

III. Metody i kryteria zaliczenia przedmiotu: Egzamin ustny. Oceny uzależnione od 



 102 

zaprezentowanej wiedzy. 

- ocena 3.0 – student orientuje się jedynie w podstawowych zagadnieniach dotyczących historii XIX 

w., 

- ocena 4.0 – student dobrze orientuje się zagadnieniach dotyczących historii XIX w. – posiada 

uporządkowaną tematycznie i chronologicznie wiedzę historyczną oraz kolejne etapy procesu 

przemian społeczno-politycznych w Polsce i na Świecie w latach 1789/95–1918; 

- ocena 5.0 – student bardzo orientuje się zagadnieniach dotyczących historii XIX w. – posiada 

uporządkowaną tematycznie i chronologicznie wiedzę historyczną, zna kolejne etapy procesu 

przemian społeczno-politycznych w Polsce i na Świecie w latach 1789/95–1918 oraz samodzielnie 

formułuje opinie na temat kluczowych zagadnień z zakresu historii Polski i historii powszechnej XIX 

w. 

 

 

IV. Treści programowe: 

 

1. Wielka Rewolucja Francuska i jej wpływ na politykę europejską w latach 1789 – 1799,  

2. Epoka napoleońska w dziejach Europy, 

3. Sytuacja społeczeństwa polskiego w trzech zaborach (lata 1795 – 1806). 

4. Księstwo Warszawskie 1807 – 1815. 

5. Kongres wiedeński i jego wpływ na politykę europejską. 

6. Królestwo Polskie 1815 – 1830. 

7. Ruchy rewolucyjne w latach 1820 – 1832 

8. Powstanie Listopadowe: geneza, przebieg i skutki  

9. Wielka Emigracja – programy polityczne. 

10. Wiosny Ludów w Europie. 

11. Polityka europejska w latach 1850 – 1866. 

12. Powstanie styczniowe: geneza i przebieg. 

13. Kolonializm europejski w XIX w. 

14. Sytuacja gospodarcza na ziemiach polskich w XIX w  

15. Kultura polska w latach 1795 – 1914. 

16. Pierwsza wojna światowa: geneza, przebieg i skutki  

 

V. Literatura podstawowa: 

 Chwalba Andrzej, Historia Polski 1795 – 1918, Kraków 2000;  

 Kieniewicz Stefan, Historia Polski 1795 – 1918, Warszawa 1996;  

 Kukiel Marian, Dzieje Polski porozbiorowe (1795 – 1921), Londyn 1993;  

 Bazylow Ludwik, Historia powszechna 1789 – 1918, Warszawa 1981;  

 Kukiel Marian, Dzieje polityczne Europy od rewolucji francuskiej, Londyn 1992;  

 Pajewski Janusz, Historia powszechna 1871 – 1918, Warszawa 1994;  

 Wawrykowa Maria, Historia powszechna 1850 – 1914, Warszawa 1998;  

 Żywczyński Mieczysław, Historia powszechna 1798 – 1870, Warszawa 1996. 
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VI. Literatura uzupełniająca: 

A. Źródła: 

 Adamczyk M., Pastuszka S., Konstytucje polskie w rozwoju dziejowym 1791-1982. Warszawa 

1985. 

 Białkowski A., Pamiętniki starego żołnierza 1806-1814. Warszawa 1903. 

 Chłapowski D., Pamiętniki. T. 1-2. Kraków  

 Domańska-Kubiak I., Zakątek pamięci. Życie w XIX-wiecznych dworkach kresowych, 

Warszawa 2004. 

 Domeyko I., Moje podróże. Pamiętniki wygnańca. T. I: 1831-1838; T. 2: 1839-1845; T. 3: 1846-

1888. Wrocław 1962/63. 

 Fredro A., Trzy po trzy. Pamiętniki z epoki napoleońskiej z przedmową Adama Grzymały-

Siedleckiego. Wydał, wstępem i przypisami opatrzył Henryk Mościcki. Warszawa 1917. 

 Frejlich J., Pamiętnik Mierosławskiego (1861-63). Warszawa 1924. 

 Oxiński J., Wspomnienia z powstania polskiego 1863-1864. Warszawa 1965. 

 Wrotnowski F., Zbiór pamiętników o powstaniu Litwy w roku 1831. Lipsk 1875. 

 

B. Opracowania: 

 Baszkiewicz J., Meller S., Rewolucja francuska 1789-1794, społeczeństwo obywatelskie, 

Warszawa 1983 

 Czubaty J., Zasada dwóch sumień. Normy postępowania i granice kompromisu politycznego 

Polaków w sytuacjach wyboru (1795-1815), Warszawa 2005. 

 Gerould D., Historia gilotyny, Gdańsk 1996. 

 Hass L., Wolnomularstwo w Europie Środkowo-Wschodniej w XVIII i XIX wieku, Wrocław 

1982. 

 Kallas M., Historia ustroju Polski X-XX w. wyd. IV, Warszawa 2001. 

 Kieniewicz S., Zahorski A., Zakrzewski W., Trzy powstania narodowe: kościuszkowskie, 

listopadowe, styczniowe pod redakcją W. Zajewskiego, Warszawa 1992. 

 Kołodziejczyk R., Burżuazja polska w XIX i XX wieku, Warszawa 1979. 

 Krasuski J., Historia Rzeszy Niemieckiej 1871-1945, Poznań 1978 

 Michalski J., Historia sejmu polskiego t. 2, cz. 1, Warszawa 1989; 

 Nawrot D., Litwa i Napoleon w 1812 roku, Katowice 2008. 

 Puś W., Przemysł Królestwa Polskiego w latach 1870-1914, Łódź 1984. 

 Witkowski W., Historia administracji w Polsce 1764-1989, Warszawa 2007. 

 Złotkowski D., Działalność polityczna Kantorberego Tymowskiego - posła powiatu 

częstochowskiego w okresie sejmu 1830-1831 i na migracji we Francji. s. 158-173. [w:] 

Częstochowa i jej miejsce w kulturze polskiej. Częstochowa 1990. 
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 Złotkowski D., Dzieje Spółki Akcyjnej Browaru w Częstochowie (dawniej K. Szwede), 

Częstochowa 2006. 

 Złotkowski D., Miasta departamentu kaliskiego w okresie Księstwa Warszawskiego. (Studium 

gospodarcze). Częstochowa 2001. 

 Złotkowski D., Wystawa Przemysłu i Rolnictwa w Częstochowie 1909 roku w świetle prasy 

polskiej. Częstochowa 2009. 
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Przedmiot 2 

Nazwa przedmiotu  
Źródła i determinanty procesu 

historycznego 

Język wykładowy: polski 

Semestr, poziom i typ studiów 
3 semestr, 2 rok studiów 

stacjonarnych, I stopnia 

Liczba punktów ECTS: 3 

Profil kształcenia 

profil: ogólnoakademicki  

 

1 pkt – 30 godz. ćwiczeń 

2 pkt – 60 godz. poświęconych 

na przygotowanie się do zajęć, 

w tym 5 godz. udziału w 

konsultacjach 

Wymagania wstępne  Wiedza z zakresu historii nowożytnej 

Forma zajęć, liczba godzin, 

dydaktycznych i sposób 

zaliczenia 

 

forma zajęć: ćwiczenia;  

30 godzin dydaktycznych. 

sposób zaliczenia: zaliczenie na 

ocenę 

Autor programu: Dr Maciej Trąbski 

Prowadzący zajęcia: Dr Maciej Trąbski 

Sposób walidacji efektów 

kształcenia 

Obecność na zajęciach, aktywność w ich trakcie oraz zaliczone 3 

lektury. 

 

I. Cele kształcenia: 

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi źródłami do historii powszechnej i 

Polski XIX wieku, a także z przełomowymi wydarzeniami tamtej epoki. Program dydaktyczny 

realizowany będzie za pomocą analizy literatury przedmiotu oraz tekstów źródłowych. 

 

II. Efekty kształcenia:  

- w zakresie wiedzy: 

 Posiada wiedzę z zakresu głównych zagadnień politycznych, społecznych, gospodarczych i 

kulturalnych w Polsce w latach 1795–1918 i w Świecie w latach 1789–1918.  

 Rozumie procesy zmian społeczno-politycznych, ekonomicznych i kulturalnych zachodzących na 

ziemiach polskich oraz w Europie i na Świecie począwszy od końca XVIII w., aż do 1918 r.  

 Posiada wiedzę na temat europejskich i światowych systemów politycznych, gospodarczych i 

społecznych będących konsekwencjami: Wielkiej Rewolucji Francuskiej, Wiosny Ludów, 

założenia I Międzynarodówki, Komuny Paryskiej, rewolucji 1905 r., postanowień pokoju 

tylżyckiego (1807 r.) i paryskiego (1856 r.), kongresu wiedeńskiego, londyńskiego, berlińskiego, 

porozumień leżących u podstawy trójporozumienia i trójprzymierza oraz międzynarodowych 

wystaw przemysłowych. 

 Zna kolejne etapy procesu przemian społeczno-politycznych w Polsce, Europie i Świecie w latach 

1789/95–1918. 

 

- w zakresie umiejętności: 
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 Potrafi powiązać dziewiętnastowieczne procesy dziejowe z historią integracji europejskiej oraz 

aktualnymi problemami społecznymi, gospodarczymi i politycznymi; 

 Zna i rozumie teorie politycznych wytworzone w XIX w., takie jak: liberalizm, kapitalizm, 

socjalizm, nacjonalizm. 

 

- w zakresie kompetencji personalnych i społecznych:  

 Ma świadomość znaczenia ciągłości historycznej w kształtowaniu więzi społecznych, co stwarza 

właściwą perspektywę rozumienia przemian zachodzących we współczesnym świecie. 

 Ma świadomość wagi dziedzictwa kulturowego poddawanego historycznym przemianom. 

 

III. Metody i kryteria zaliczenia przedmiotu: Aktywność na zajęciach i zdane 3 lektury związane z 

tematyką zajęć (2 pamiętniki i 1 monografia – łącznie 1000 stron). Ocena uzależniona będzie od 

stopnia aktywności studenta na ćwiczeniach. 

 ocena 3.0 – student co najmniej 3 razy zabierał głos w dyskusji na zajęciach w ciągu semestru; 

 ocena 3.5 – student co najmniej 5 razy zabierał głos w dyskusji na zajęciach w ciągu semestru; 

 ocena 4.0 – student co najmniej 8 razy zabierał głos w dyskusji na zajęciach w ciągu semestru; 

 ocena 4.5 – student co najmniej 10 razy zabierał głos w dyskusji na zajęciach w ciągu semestru; 

 ocena 5.0 – student co najmniej 12 razy zabierał głos w dyskusji na zajęciach w ciągu semestru. 

 

IV. Treści programowe: 

1. Omówienie źródeł do historii XIX wieku.  

2. – 3. Wielka Rewolucja Francuska i jej wpływ na politykę europejską w latach 1789–1815.  

4 Epoka napoleońska,  

5. Kongres wiedeński i jego wpływ na politykę europejską w I poł. XIX wieku,  

6. – 7. Ruchy rewolucyjne w latach 1820–1846,  

8. Wielka Emigracja – programy polityczne,  

9. – 10. Wiosny Ludów w Europie i na ziemiach polskich,  

11. Polityka europejska w latach 1850–1871,  

12. Kolonializm europejski w XIX wieku,  

13. Sytuacja społeczno-gospodarcza na ziemiach polskich w XIX wieku,  

14. Kultura polska w latach 1795–1914, 

15. Podsumowanie epoki. 

 

V. Literatura podstawowa: 

A. Źródła: 

 Bibliografia pamiętników polskich do 1964 r., oprac. J. Skrzypek, Wrocław 1976; 

 Bibliografia pamiętników polskich i Polski dotyczących, E. Maliszewski, Warszawa 1928; 

 Ossowski K., Prasa Księstwa Warszawskiego, Warszawa 2004; 

 Teksty źródłowe do dziejów powszechnych XIX wieku, oprac. I. Rusinowa, T. Wituch, Warszawa 

1981;  

 Wiek XIX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli 

historii, studentów i uczniów, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S. B. Lenard, Warszawa 1998, 2001;  

 Adamczyk M., Pastuszka S., Konstytucje polskie w rozwoju dziejowym 1791–1982. Warszawa 

1985. 

 Białkowski A., Pamiętniki starego żołnierza 1806-1814. Warszawa 1903. 

 Chłapowski D., Pamiętniki, t. 1–2, Kraków  

 Domańska-Kubiak I., Zakątek pamięci. Życie w XIX-wiecznych dworkach kresowych, Warszawa 

2004. 

 Domeyko I., Moje podróże. Pamiętniki wygnańca. T. I: 1831-1838; T. 2: 1839-1845; T. 3: 1846-

1888. Wrocław 1962/63. 

 Fredro A., Trzy po trzy. Pamiętniki z epoki napoleońskiej z przedmową Adama Grzymały-

Siedleckiego. Wydał, wstępem i przypisami opatrzył Henryk Mościcki. Warszawa 1917. 

 Frejlich J., Pamiętnik Mierosławskiego (1861-63). Warszawa 1924. 
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 Konarski Sz., Dziennik z lat 1831 – 1834, oprac. B. Łopuszański i A. Smirnow, Kraków 1973; 

 Niemcewicz J. U., Pamiętniki 1809 – 1820, Poznań 1871; 

 Niemcewicz J. U., Dzienniki 1835 – 1836, Warszawa 2005; 

 Oxiński J., Wspomnienia z powstania polskiego 1863 – 1864. Warszawa 1965. 

 Puzynina z Gunterów G., W Wilnie i dworach litewskich. Pamiętnik z lat 1815 – 1843, Chotomów 

1988. 

 Wrotnowski F., Zbiór pamiętników o powstaniu Litwy w roku 1831, Lipsk 1875. 

 

B. Sugerowane podręczniki:  

 Chwalba Andrzej, Historia Polski 1795 – 1918, Kraków 2000;  

 Kieniewicz Stefan, Historia Polski 1795 – 1918, Warszawa 1996;  

 Kukiel Marian, Dzieje Polski porozbiorowe (1795 – 1921), Londyn 1993;  

 Bazylow Ludwik, Historia powszechna 1789 – 1918, Warszawa 1981;  

 Chwalba Andrzej, Historia powszechna. Wiek XIX, Warszawa 2008;  

 Kukiel Marian, Dzieje polityczne Europy od rewolucji francuskiej, Londyn 1992;  

 Pajewski Janusz, Historia powszechna 1871 – 1918, Warszawa 1994;  

 Wawrykowa Maria, Historia powszechna 1789 – 1849, Warszawa 1992;  

 Wawrykowa Maria, Historia powszechna 1850 – 1914, Warszawa 1998;  

 Żywczyński Mieczysław, Historia powszechna 1798 – 1870, Warszawa 1996. 

 

VI. Literatura uzupełniająca: 

 Baszkiewicz J., Francja nowożytna. Szkice z historii wieków XVII – XX, Poznań 2002 

 Baszkiewicz J., Meller S., Rewolucja francuska 1789-1794, społeczeństwo obywatelskie, 

Warszawa 1983 

 Cygler B., Działalność społeczno-polityczna J. Lelewela na emigracji w latach 1831 – 1860, 

Gdańsk 1969; 

 Długosz Z., Historia odkryć geograficznych i poznania Ziemi. Warszawa 2001. 

 Dziewianowski M. K., Aleksander I car Rosji, król Polski, Wrocław 2000; 

 Ferro M., Historia kolonizacji, Warszawa 1997. 

 Gerould D., Historia gilotyny, Gdańsk 1996. 

 Hass L., Wolnomularstwo w Europie Środkowo-Wschodniej w XVIII i XIX wieku, Wrocław 

1982. 

 Kalembka S., Wielka Emigracja 1831 – 1863, Toruń 2003; 

 Kemp T., Industrializacja w XIX-wiecznej Europie, Warszawa 1998. 

 King D., Wiedeń 1814. Jak pogromcy Napoleona, bawiąc się, ustalali kształt Europy, Poznań 

2009; 

 Kozłowski E., Legion polski na Węgrzech 1848–1849, Warszawa 1983; 

 Krasuski J., Historia Rzeszy Niemieckiej 1871–1945, Poznań 1978; 

 Łuczak C., Dzieje gospodarcze Wielkopolski w okresie zaborów (1815 – 1918), Poznań 2001; 

 Macdonell A. G., Napoleon i jego marszałkowie, Londyn 1992; 

 Madelin L., Francja Dyrektoriatu 1795 – 1799, Kraków 1923; 

 Markow W., Soboul A., Wielka Rewolucja Francuzów 1789, Wrocław 1984; 

 Michalski J., Historia sejmu polskiego t. 2, cz. 1, Warszawa 1989; 

 Nawrot D., Litwa i Napoleon w 1812 roku, Katowice 2008; 

 Puś W., Przemysł Królestwa Polskiego w latach 1870–1914, Łódź 1984; 

 Salomonowicz S., Francja pod jakobińską gwiazdą, Warszawa 1966; 

 Szwed R., Działalność społeczna i polityczna biskupa krakowskiego Karola Skórkowskiego, 

Częstochowa 2003; 

 Tarle E., Napoleon, Kraków 1991; 

 Tulard J., Napoleon – mit zbawcy, Warszawa 2003; 

 W stulecie Wiosny Ludów 1848 – 1849, t. I – V, pod red. N. Gąsiorowskiej, Warszawa 1948 – 

1953; 
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 Wereszycki H., Pod berłem Habsburgów, Kraków 1986; 

 Wereszycki H., Sojusz trzech cesarzy, t. I – III, Warszawa 2010; 

 Witkowski W., Historia administracji w Polsce 1764–1989, Warszawa 2007; 

 Zdrada J., Wielka Emigracja po Powstaniu Listopadowym, Warszawa 1987; 

 Zahorski A., Napoleon, Warszawa 1982; 

 Zieliński A., Początek wieku. Przemiany kultury w latach 1807 – 1831, Łódź 1973; 

 Złotkowski D., Dzieje Spółki Akcyjnej Browaru w Częstochowie (dawniej K. Szwede), 

Częstochowa 2006. 

 Złotkowski D., Miasta departamentu kaliskiego w okresie Księstwa Warszawskiego. (Studium 

gospodarcze), Częstochowa 2001; 

 Złotkowski D., Wystawa Przemysłu i Rolnictwa w Częstochowie 1909 roku w świetle prasy 

polskiej, Częstochowa 2009; 

 Żaliński H., Stracone szanse. Wielka emigracja po Powstaniu Listopadowym, Warszawa 1982; 

 Żychowski M., Generał klęski. Ludwik Mierosławski 1814 – 1878, Warszawa 1965. 

 

 

Przedmiot 3 

Nazwa przedmiotu  Historia powszechna do 1918 r. Język wykładowy: język polski 

Semestr, poziom i typ studiów: 

 

Semestr 3, stopień I, studia 

stacjonarne. 

 

Liczba punktów ECTS: 3 

 

Profil kształcenia: 

 

Profil: Ogólnoakademicki 

1pkt-30 godzin ćwiczeń 

1pkt- za 25h przygotowania do 

zajęć  

1pkt- za 5h udziału w 

konsultacjach i 5h 

przygotowania prezentacji, 15h 

przygotowania do kolokwium 

zaliczeniowego 

Wymagania wstępne  

 

Gruntowna wiedza z zakresu historii nowożytnej powszechnej 

 

Forma zajęć:  

 

Forma zajęć: ćwiczenia 

Liczba godzin dydaktycznych: 

30 

Sposób zaliczenia: zaliczenie na 

ocenę 

Autor programu: 
dr Karolina Studnicka-Mariańczyk 

 

Prowadzący zajęcia: dr Karolina Studnicka-Mariańczyk 

Sposób walidacji efektów 

kształcenia 

Obecność na zajęciach, aktywność, zaliczona mapa i lektury (1000 

stron) 
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I. Cele kształcenia: 

 

Zajęcia mają na celu zapoznać studentów z historią powszechną do 1918 roku. Program zajęć 

realizowany będzie za pomocą analizy literatury, mapy i wybranych tekstów źródłowych.  

 

II. Efekty kształcenia:  

 

- w zakresie wiedzy: 

 

* student zapoznał się z zagadnieniami politycznymi, społecznymi, gospodarczymi i kulturowymi 

historii powszechnej do 1918 r. 

* student zna kolejne procesy przemian społeczno-politycznych, ekonomicznych i kulturalnych 

historii powszechnej do 1918 r. 

* student potrafi omówić wydarzenia historii powszechnej do 1918 r. 

* student jest w stanie wykorzystywać mapę do omówienia wybranych wydarzeń historycznych 

* student posiada wiedzę na temat źródeł historycznych, którą wykorzystuje w przedstawieniu 

badanego okresu 

* student zdobywa uporządkowaną tematycznie i chronologicznie wiedzę historyczną z zakresu 

historii powszechnej XIX wieku 

* student zna tematykę i chronologię wydarzeń omawianego okresu 

 

- w zakresie umiejętności: 

 

* student samodzielnie opisuje badane wydarzenia historyczne 

* student potrafi interpretować źródła i opracowania  

* student potrafi porównać i przeanalizować wybrane zaganiania historyczne 

* student posługuje się mapą  

 

- w zakresie kompetencji personalnych i społecznych:  

 

* student jest świadomy dziedzictwa kulturowego omawianego okresu 

* student poprzez rozumienie przemian zachodzących w historii kształtuje swój własny światopogląd  

* student może dzięki zdobytej wiedzy wyrażać swoje racje za pomocą argumentów 

* student wykorzystuje nabyte umiejętności do krzewienia wiedzy na temat przeszłości  

 

 

 

III. Metody i kryteria zaliczenia przedmiotu:  

 

Czynny udział w zajęciach oraz pozytywne zaliczenie wymogów z poszczególnych tematów zajęć 

(kolokwium, zaliczenie mapy i literatury). 

Negatywna ocena z jakiegokolwiek tematu wymaga wykonania dodatkowej pracy, której zakres ustala 

prowadzący. Średnia ocen uzyskanych przez studenta z poszczególnych tematów zajęć stanowi ocenę 

końcową zaliczenia przedmiotu.  

 

Ocena dostateczna- obecność na zajęciach minimum 50 procent, zaliczenie kolokwium na ocenę 

dostateczną, zaliczenie mapy na ocenę dostateczną, zaliczenie lektur (1000 stron) na ocenę 

dostateczną, zaliczenie nieobecności podczas konsultacji 

Ocena dobra- obecność na zajęciach minimum 80 procent, zaliczenie kolokwium na ocenę dobrą, 

zaliczenie mapy na oceną dobrą, zaliczenie lektur (1000 stron) na ocenę dobrą, zaliczenie 

nieobecności podczas konsultacji 

Ocena bardzo dobra- obecność za zajęciach minimum 90 procent, zaliczenie kolokwium na ocenę 
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bardzo dobrą, zaliczenie mapy na ocenę bdb, zaliczenie lektur (1000 stron) na ocenę dobrą 

 

IV. Treści programowe: 

 

1.Zajęcia organizacyjne-zapoznanie studentów z wymogami merytorycznymi i metodologicznymi. 

2. Wielka Rewolucja Francuska. 

3. Okres napoleoński. 

4. Kongres wiedeński. 

5. Legiony Polskie 1797-1806. 

6/7. Wiosna Ludów. 

8. Włochy w XIX wieku. 

9. Stany Zjednoczone ameryki Północnej w latach 1812-1914. 

10. Rosja za panowania ostatnich Romanowów 1881-1914. 

11. Zabór pruski w drugiej połowie XIX wieku. 

12. Galicja w latach 1860-1914. 

13. Wielka Brytania w epoce wiktoriańskiej. 

14. Pierwsza wojna światowa. 

15. Zaliczenie ćwiczeń. 

 

 

V. Literatura podstawowa: 

 

H. Katz, Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wrocław 1971. 

H. Wereszycki, Historia Austrii, Wrocław 1972. 

H. Zins, Historia Anglii, Wrocław 1971. 

J. Baszkiewicz, Historia Francji, Wrocław 1974.  

J. Pajewski, Historia powszechna 1871-1918, Warszawa 1971. 

J. Reychman, Historia Turcji, Wrocław 1973.  

L. Bazylow, Historia powszechna 1789-1918, wyd. II. Warszawa 1986. 

L. Bazylow, Historia Rosji, Wrocław 1975. 

M. Kukiel, Dzieje polityczne Europy od rewolucji francuskiej, Londyn 1992. 

M. Wawrykowa, Historia powszechna 1850-1914, Warszawa 1998. 

M. Żywczyński, Historia powszechna 1789-1870, Warszawa 1975. 

T. Kemp, Industrializacja w XIX-wiecznej Europie, Warszawa 1998. 

T. Schramm, Historia powszechna. Wiek XX, Poznań 2008. 

W. Łazuga, Historia powszechna. Wiek XIX, Poznań 2008. 

Z. Wójcik, Dzieje Rosji 1533-1801, Warszawa 1971. 

 

VI. Literatura uzupełniająca: 

 

A. G. Macdonell, Napoleon i jego marszałkowie, Londyn 1922,  

A. Garlicki, Józef Piłsudski 1867-1935, Warszawa 1988. 

A. J. Gierowski, Historia Włoch, wyd. 2. Wrocław 1999. 

A. Zahorski, Napoleon, Warszawa 1982. 

B. Szyndler, Dyktator. Generał Józef Chłopicki 1771-1854, Częstochowa, 1998. 

B. Szyndler, Henryk Dembiński 1791-1864, Warszawa 1984. 

C. Bloch, Generał Ignacy Prądzyński 1792-1850, Warszawa 1974. 

D. Bourmaud, M. Marabito, Historia konstytucyjna i polityczna Francji: (1789-1958), Białystok 1996.  

D. Wierzchowski, Pierwsza wojna światowa 1914-1918, Warszaw 1956. 

Dzieje Wielkopolski, pod red. W. Jakóbczyka, t. II: 1793-1918, Poznań 1973. 

E. Kozłowski, Generał Józef Bem, Warszawa 1958. 

E. Kozłowski, Legiony polskie na Węgrzech 1848-1849, Warszawa 1983. 

E. Tarle, Napoleon, Kraków 1991.  

H. Jabłonkowski, Polityka PPS w czasie wojny 1914-1918, Warszawa 1958. 

H. Wereszycki, Pod berłem Habsburgów, Kraków 1986. 
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H. Więckowska, Joachim Lelewel. Uczony- polityk- człowiek, Warszawa 1980. 

Historia dyplomacji polskiej, t. III 1795-1918 pod red. L. Bazylowa, Warszawa 1982. 

I. Koberdowa, Polska wiosna Ludów, Katowice 1967. 

J. Baszkiewicz, S. Meller, Rewolucja francuska 1789-1794, społeczeństwo obywatelskie, Warszawa 

1983. 

J. Bieniarzówna, Rzeczpospolita Krakowska 1815-1846, Wrocław 1951. 

J. Bruszko, Galicja 1859-1814. Polski Piemont?, Warszawa 1898. 

J. Dąbrowski, Wielka Wojna 1914-1918, t. I-IV, Poznań 2000-2001. 

J. Dutkiewicz, Austria wobec powstania listopadowego, Kraków 1933.  

J. Dutkiewicz, Francja a Polska, 1831 r., Łódź 1950, 

J. Feldman, Sprawa polska w roku 1848, Kraków 1933. 

J. Kosim, Pod pruskim zaborem. Warszawa w latach 1796-1800. 

J. Krasuski, Historia Rzeszy Niemieckiej 1871-1945, Poznań 1971. 

J. Lelewel, Wybór pism politycznych, Warszawa 1954. 

J. Nadzieja, Generał Józef Zajączek 1752-1826, Warszawa 1975. 

J. Nadzieja, Lipsk 1813, Warszawa 1990. 

J. Nowak, Kongres Wiedeński i Powstanie Listopadowe, Gniezno 1914. 

J. Pajewski, Niemcy w czasach nowożytnych ( 1517-1939), Poznań 1947. 

J. Pajewski, Pierwsza wojna światowa 1914-1918, Warszawa 1991. 

J. Skowronek, Adam Jerzy Czartoryski 1770-1861, Warszawa 1969.  

J. Skowronek, Książe Józef Poniatowski, Wrocław, 1986. 

J. Tulard, Napoleon- mit zbawcy, Warszawa 2003. 

J. Zdrada, Wielka Emigracja po powstaniu listopadowym, Warszawa 1987. 

K. Grzybowski, Galicja 1848-1914. Historia ustroju politycznego na tle historii ustroju Austrii, 

Wrocław 1959. 

K. Michałek, Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki 1861-1945, wyd. 2, Warszawa 1993. 

K. Wyczańska, Polacy w Komunie Paryskiej 1871r., Warszawa 1971. 

Korespondencja namiestnika Królestwa Polskiego z lat 1861-1863, Wrocław 1973. 

L. Bazylow, Ostatnie lata Rosji carskiej. Rządy Sołypina, Warszawa 1972. 

L. Bazylow, Polityka wewnętrzna caratu i ruchy społeczne w Rosji na początku XX wieku, Warszawa 

1966. 

L. Grosfeld, Polityka państw centralnych wobec sprawy polskiej w latach pierwszej wojny światowej, 

Warszawa 1962. 

L. Jaśkiewicz, Sergiusz Witte. Biografia polityczna, Warszawa 1994. 

L. Madelin, Francja Dyrektoriatu 1795-1799, Kraków 1923. 

L. Trzeciakowski, Kulturkampf w zaborze pruskim, Poznań 1970. 

L. Trzeciakowski, Pod pruskim zaborem 1850-1914, Warszawa 1973. 

M. Handelsman, Adam Czartoryski, t. I, Warszawa 1949-1950.  

M. K. Dziewianowski, Aleksander I car Rosji, król Polski, Wrocław 2000. 

M. Leszczyk, Komitet Narodowy Polski a Ententa i Stany Zjednoczone 1917-1919, Warszawa 1966.  

M. Zgarniak, Za Waszą i Naszą Wolność, Warszawa 1987. 

M. Zgórniak, 1914-1918. Studia i szkice z dziejów I wojny światowej, Kraków 1987. 

M. Zgórniak, Za waszą i naszą wolność, Warszawa 1987.  

M. Żychowski, Rok 1846 w Rzeczypospolitej Krakowskiej i Galicji, Warszawa 1956. 

M. Żywczyński, Włochy nowożytne 1796-1945, Warszawa 1971. 

S. Askenazy, Książę Józef Poniatowski, Warszawa 1978. 

S. Aszkenazy, Napoleon a Polska, Warszawa 1994. 

S. Grodziski, Historia ustroju społeczno-politycznego Galicji (1772-1848), Wrocław 1972. 

S. Grzybowski, Historia Irlandii, Wrocław 1977. 

S. Kieniewicz, Między ugodą a rewolucją. Andrzej Zamojski w latach 1861-1862, Warszawa 1962.  

S. Salomonowicz, Francja pod jakobińską gwiazdą, Warszawa 1966. 

S. Salomonowicz, Prusy: dzieje państwa i społeczeństwa, wyd. 3, Warszawa 2004. 

T. Cieślak, Przeciw pruskiej przemocy. Walka oz ziemie na Pomorzu na przełomie XIX i XX w., 

Warszawa1959. 

W stulecie Wiosny Ludów 1848-1849, t. I-V, pod red. N. Gąsiorowskiej, Warszawa 1948-1953. 
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W stulecie Wiosny Ludów 1848-1849, t. I-V, pod red. N. Gąsiorowskiej, Warszawa 1948-1953. 

W. Bartel, Ustrój i prawo Wolnego Miasta Krakowa (1815-1846), Kraków 1976. 

W. Bortnowski, Powstanie Listopadowe w oczach Rosjan, Warszawa 1964.  

W. Feldman, Bismarck wobec sprawy polskiej, Kraków 1926. 

W. Feldman, Dzieje polskiej myśli politycznej 1864-1914, Warszawa 1933. 

W. Feldman, Stronnictwa i programy polityczne w Galicji, T. I-II, Kraków 1907. 

W. Feldman. Bismarck a Polska, Warszawa 1980. 

W. Jakóbczyk, Przetrwać nad Wartą 1815-1914, Warszawa 1989. 

W. Jakóbczyk, Studia nad dziejami Wielkopolski w XIX w. Dzieje pracy organicznej, T. II, Poznań 

1959. 

W. Markow, A. Soboul, Wielka Rewolucja Francuzów 1789, Wrocław 1984. 

W. Najdus. Szkice z dziejów Galicji, t. I-II, Warszawa 1958. 

W. Smoleński, Emigracja polska w latach 1795-1797, Warszawa 1911. 

Z. Łukawski, Koło polskie w rosyjskiej Dumie w latach 1906-1909, Wrocław 1967. 

Z. Wiśnicki, Rada Regencyjna Królestwa Polskiego i jej organy (1917-1918), Wrocław 1991. 

 

 

 

 

 

 

 

Przedmiot 4 

Nazwa przedmiotu  
Historia ziem polskich 1795-

1918 

Język wykładowy: język polski 

Semestr, poziom i typ studiów: 

 

Semestr 4, stopień I, studia 

stacjonarne. 

Liczba punktów ECTS: 3 

 

Profil kształcenia: 

 

Profil: Ogólnoakademicki 

1pkt-30 godzin ćwiczeń 

1pkt-25h przygotowania do 

zajęć 

1pkt-5h udziału w konsultacjach 

i 5h przygotowanie prezentacji, 

15h przygotowania do 

kolokwium zaliczeniowego 

Wymagania wstępne  
Gruntowna wiedza z zakresu historii nowożytnej Polski 

 

Forma zajęć:  

 

Forma zajęć: ćwiczenia 

Liczba godzin dydaktycznych: 

30 

Sposób zaliczenia: zaliczenie na 

ocenę 

Autor programu: 
Dr Karolina Studnicka-Mariańczyk 

 

Prowadzący zajęcia: Dr Karolina Studnicka-Mariańczyk 

Sposób walidacji efektów Obecność na zajęciach, aktywność, zaliczona mapa i lektury. 
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kształcenia 

 

I. Cele kształcenia: 

 

Zajęcia mają na celu zapoznać studentów z historią ziem polskich w latach 1795-1918. Program zajęć 

realizowany będzie za pomocą analizy literatury, mapy i wybranych tekstów źródłowych.  

 

II. Efekty kształcenia:  

 

- w zakresie wiedzy:  

 

* student zapoznał się z zagadnieniami politycznymi, społecznymi, gospodarczymi i kulturowymi w 

Polsce w latach 1795-1918 

* student zna kolejne procesy przemian społeczno-politycznych, ekonomicznych i kulturalnych w 

Polsce w latach 1795-1918 

* student potrafi omówić wydarzenia w latach 1795-1918 

* student jest w stanie wykorzystywać mapę do omówienia wybranych wydarzeń historycznych 

* student posiada wiedzę na temat źródeł historycznych, którą wykorzystuje w przedstawieniu 

badanego okresu 

* student zdobywa uporządkowaną tematycznie i chronologicznie wiedzę historyczną z zakresu 

historii ziem polskich XIX wieku 

 

- w zakresie umiejętności: 

 

* student zna tematykę i chronologię wydarzeń omawianego okresu  

* student samodzielnie opisuje badane wydarzenia historyczne 

* student potrafi interpretować źródła i opracowania  

* student uzupełnia nabyta wiedzę o literaturę piękną 

* student potrafi porównać i przeanalizować wybrane zaganiania historyczne 

* student posługuje się mapą  

 

- w zakresie kompetencji personalnych i społecznych:  

 

* student jest świadomy dziedzictwa kulturowego omawianego okresu 

* student poprzez rozumienie przemian zachodzących w historii kształtuje swój własny światopogląd  

* student może dzięki zdobytej wiedzy wyrażać swoje racje za pomocą argumentów 

* student wykorzystuje nabyte umiejętności do krzewienia wiedzy na temat przeszłości  

 

III. Metody i kryteria zaliczenia przedmiotu:  

 

Czynny udział w zajęciach oraz pozytywne zaliczenie wymogów z poszczególnych tematów zajęć 

(kolokwium, zaliczenie mapy i literatury). 

Negatywna ocena z jakiegokolwiek tematu wymaga wykonania dodatkowej pracy, której zakres ustala 

prowadzący. Średnia ocen uzyskanych przez studenta z poszczególnych tematów zajęć stanowi ocenę 

końcową zaliczenia przedmiotu.  

 

Ocena dostateczna- obecność na zajęciach minimum 50 procent, zaliczenie kolokwium na ocenę 

dostateczną, zaliczenie mapy na ocenę dostateczną, zaliczenie lektur (1000 stron) na ocenę 

dostateczną, zaliczenie nieobecności podczas konsultacji 

Ocena dobra- obecność na zajęciach minimum 80 procent, zaliczenie kolokwium na ocenę dobrą, 

zaliczenie mapy na oceną dobrą, zaliczenie lektur (1000 stron) na ocenę dobrą, zaliczenie 

nieobecności podczas konsultacji 

Ocena bardzo dobra- obecność za zajęciach minimum 90 procent, zaliczenie kolokwium na ocenę 

bardzo dobrą, zaliczenie mapy na ocenę bdb, zaliczenie lektur (1000 stron) na ocenę dobrą 
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IV. Treści programowe: 

 

1. Zajęcia organizacyjne- zapoznanie studentów z wymogami merytorycznymi i metodologicznymi. 

2. Społeczeństwo polskie w okresie trzech zaborów ( lata 1795-1806). 

3. Księstwo Warszawskie. 

4. Wolne Miasto Kraków. 

5. Królestwo Polskie 1815-1830. 

6. Powstanie Listopadowe. 

7. Wielka Emigracja. 

8. Wiosna Ludów na ziemiach polskich. 

9. Powstanie styczniowe. 

10/11. Sytuacja gospodarcza na ziemiach polskich w XIX wieku. 

12. Sprawa polska w latach 1914-1918. 

13/14. Kultura polska w latach 1795-1914. 

15. Podsumowanie i zaliczenie ćwiczeń. 

 

V. Literatura podstawowa: 

 

A. Chwalba, Historia Polski 1795-1918, Kraków 2000. 

J. Zdrada, Historia Polski 1795-1914, Warszawa 2007. 

M. Kallas, Historia ustroju Polski X-XX wieku, Warszawa 2001. 

M. Kukiel, Dzieje polityczne Europy od rewolucji francuskiej, Londyn 1992. 

M. Kukiel, Dzieje Polski porozbiorowe (1795-1921), Londyn 1993. 

S. Kieniewicz, Historia Polski 1795-1918, Warszawa 1996. 

 

VI. Literatura uzupełniająca: 

  

A. Ajnenkiel, Historia sejmu polskiego, t. II, cz. I, W dobie rozbiorów, Warszawa 1989.  

A. Ajnenkiel, Polskie konstytucje, Warszawa 1982. 

A. Garlicki, Józef Piłsudski 1867-1935, Warszawa 1988. 

A. Kamieńska, Polskie związki młodzieży 1800-1830, Warszawa 1965. 

A. Minkowska, Organizacja spiskowa 1848 w Królestwie Polskim, Warszawa 1923. 

A. Skałkowski, Aleksander Wielkopolski w świetle archiwów rodzinnych, t. III, Poznań 1947. 

B. Grochulska, Księstwo Warszawskie, Warszawa 1966. 

B. Szyndler, Dyktator. Generał Józef Chłopicki 1771-1854, Częstochowa, 1998. 

B. Szyndler, Henryk Dembiński 1791-1864, Warszawa 1984. 

B. Szyndler, Stanisław Nałęcz- Małachowski, Warszawa 1979. 

C. Bloch, Generał Ignacy Prądzyński 1792-1850, Warszawa 1974. 

D. Wierzchowisk, Pierwsza wojna światowa 1914-1918, Warszawa 1956. 

D. Złotkowski, Miasta departamentu kaliskiego w okresie Księstwa Warszawskiego. Studium 

gospodarcze, Częstochowa 2001. 

Dzieje Wielkopolski, pod red. W. Jakóbczyka, t. II: 1793-1918, Poznań 1973. 

E. Halicz, Geneza Księstwa Warszawskiego, Warszawa 1962. 

E. Kozłowski, Generał Józef Bem, Warszawa 1958. 

H. Jabłonkowski, Aleksander Waszkowski. Ostatni naczelnik miasta Warszawy, Warszawa 1963. 
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Nazwa modułu: MK_8 Historia XX wieku 1918-1945 

Kierunek i specjalność: Historia 

Opis modułu, planowane efekty kształcenia: Analizy politycznych, gospodarczych i społecznych 

procesów zachodzących w Polsce, Europie i na świecie w latach 1918-1945, będących 

konsekwencjami narodzin ładu wersalsko-waszyngtońskiego, genezy wybuchu II wojny 

światowej oraz jej przebiegu. 

Planowane formy walidacji efektów kształcenia: zaliczenie na ocenę (ćwiczenia), zaliczenie bez 

oceny (wykład), egzamin 

 

Nazwa przedmiotu w module i planowane efekty kształcenia w obszarach: W U K 

1. Historia XX wieku 1918-1945 K_W02 

K_W09 

K_U08 

K_U09 

K_K09 

2. Historia XX wieku do 1945 r. – źródła i determinanty procesu 

historycznego 

K_W02 

K_W09 

K_U08 

K_U09 

K_K09 

3. Historia powszechna 1918-1945 K_W02 

K_W09 

K_U08 

K_U09 

K_K09 

4. Historia Polski 1918-1945 r. K_W02 

K_W09 

K_U08 

K_U09 

K_K09 
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Przedmiot 1 

 

Nazwa przedmiotu  Historia XX wieku do 1945 r. Język wykładowy: polski 

Semestr, poziom i typ studiów 
Semestr 5, stopień pierwszy, 

studia stacjonarne 

Liczba punktów ECTS: 5 pkt 

 

Profil kształcenia 
ogólnoakademicki 30h wykładu – 1 pkt 

120h przygotowania do 

egzaminu – 4 pkt 

Wymagania wstępne  
Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu 

Historii XIX w. do 1918 r. 

Forma zajęć, liczba godzin, 

dydaktycznych i sposób 

zaliczenia 

forma zajęć: wykład 30h sposób zaliczenia: zaliczenie 

bez oceny (wykład), egzamin 

ustny 

Autor programu: Prof. zw. dr hab. Tadeusz Dubicki 

Prowadzący zajęcia: Prof. zw. dr hab. Tadeusz Dubicki 

Sposób walidacji efektów 

kształcenia 

Obecność na wykładzie. 

Egzamin ustny na podstawie zestawu zagadnień obejmującego 

tematykę wykładów i ćwiczeń. 

 

I. Cele kształcenia: Omówienie głównych zagadnień politycznych, gospodarczych i społecznych w 

Polsce i świecie w latach 1918-1945 oraz ukazanie procesu zmian społeczno-politycznych 

zachodzących w krajach wskutek trwającej wojny - uwarunkowań wewnętrznych i 

zewnętrznych ze szczególnym położeniem nacisku na znaczenie wzajemnie zachodzących 

korelacji miedzy czynnikami wewnętrznymi a zewnętrznymi. Ponadto ukazanie przebiegu 

okupacji, programu działania władz RP na uchodźstwie oraz wpływu czynników zewnętrznych 

na decyzje podjęte w sprawie polskiej. 

 

II. Efekty kształcenia:  

- w zakresie wiedzy: 

1. Posiada wiedzę z zakresu głównych zagadnień politycznych, gospodarczych i społecznych w 

Polsce i w Europie w latach 1918-1939  

2. Posiada wiedzę z zakresu historii II wojny światowej 

3. Posiada wiedzę z zakresu historii Polski (w kraju i na uchodźstwie) w okresie II wojny 

światowej 

- w zakresie umiejętności: 

1. Rozpoznaje przyczyny i skutki wybuchu II wojny światowej dla Polski, Europy i Świata 

2. Poprawnie interpretuje przyczyny i skutki kluczowych wydarzeń polityczno-militarnych 

okresu II wojny światowej 

3. Dostrzega wpływ polityki mocarstw („Wielka Koalicja”) na sprawę polską podczas II wojny 

światowej 

- w zakresie kompetencji personalnych i społecznych:  

1. Dostrzega potrzebę popularyzacji wiedzy historycznej w otaczającym go środowisku 

społecznym 

2. Jest świadomy przyczyn i skutków wpływu procesów geopolitycznych na losy Polski 

 

III. Metody i kryteria zaliczenia przedmiotu: Warunkiem zaliczenia wykładu jest obecność. 

Warunkiem zdania egzaminu jest udzielenie wyczerpującej odpowiedzi na minimum dwa z 

czterech zadanych pytania. Udzielenie wyczerpującej odpowiedzi na trzy pytania oznacza ocenę 

dobrą, a na cztery – dobrą plus lub bardzo dobrą. 

 

IV. Treści programowe: 1. Sytuacja w Europie i świecie po zakończeniu I wojny światowej; 2. 

Geneza II Rzeczypospolitej; 3. Polska w dobie demokracji parlamentarnej; 4. Główne partie i 

obozy polityczne w Polsce; 5. Polska pod rządami sanacji; 6. Świat i Polska w dobie wielkiego 

kryzysu gospodarczego; 7. Społeczeństwo II Rzeczypospolitej; 8. Wielkie ideologie totalitarne: 
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faszyzm, nazizm, bolszewizm; 9. Zagadnienia polityczno – organizacyjne powstania władz RP na 

uchodźstwie; 10. Funkcjonowanie władz RP na uchodźstwie w aspekcie wewnętrznym i 

zewnętrznym; 11. Sprawa polska na arenie międzynarodowej; 12. Ziemie polskie pod 

okupacjami: sowiecką i niemiecką; 13. Konspiracja polska w latach II wojny światowej. Nurty 

konspiracji politycznej; 14. Delegatura Rządu RP na Kraj; 15. Przejęcie władzy w Polsce przez 

lewicę prokomunistyczną. Zmiany w układzie sił społeczno – politycznych w kraju. 

 

V. Literatura podstawowa: H. Zieliński, Historia Polski 1914-1939, Warszawa 1983 i inne; W. 

Pobóg-Malinowski, Najnowsza historia polityczna Polski, t. II, Gdańsk 1990; W. Konopczyński, 

Historia polityczna Polski 1914-1939, Warszawa 1995; A. Czubiński, Dzieje najnowsze Polski do 

roku 1945, Poznań 1994; A. Czubiński, Historia powszechna XX wieku, Poznań 2003; tenże, 

Historia Polski XX wieku, Poznań 2000; H. Batowski, Miedzy dwiema wojnami 1919-1939, 

Kraków 1988, 2001; I. Pawłowski, Historia powszechna 1918-1939, t. I-III, Opole 1992-1994; E. 

Duraczyński, Polska 1939-1945, Warszawa 1999; A. Paczkowski, Pół wieku dziejów Polski 1939-

1989, Warszawa 1995; Cz. Brzoza, A. Sowa, Historia Polski 1918-1945, Kraków 2006; A. Albert 

(W. Roszkowski), Najnowsza historia Polski 1914-1993, t. II, Londyn 1994; M. Bankowicz (red.), 

Historia polityczna świata XX wieku, t. I, Kraków 2004; W. Bonusiak, Polska podczas II wojny 

światowej, Rzeszów 1999; P. Matusak, A. Pawłowski, T. Rawski, Druga wojna światowa 1939-

1945, Warszawa 2004. 

 

VI. Literatura uzupełniająca: Z. Landau, J. Tomaszewski, Zarys historii gospodarczej Polski 1918-

1939, Warszawa 1996 i kolejne; A. Czubiński, Europa dwudziestego wieku. Zarys historii 

politycznej, Poznań 1997; tenże, A. Czubiński, Druga wojna światowa 1939-1945, cz. 1-2, Poznań 

1999; S. Sierpowski, Między wojnami 1919-1939, cz.1-2, Poznań 1998-1999; K. Grünberg, Czas 

wojny, Toruń 1991; M. Kitchen, Historia Europy 1919-1939, Warszawa 1992. 

 

 

 

Przedmiot 1 

Nazwa przedmiotu  
Historia XX wieku do 1945 r. 

– źródła i determinanty 

procesu historycznego 

Język wykładowy: polski 

Semestr, poziom i typ studiów 

Semestr 5, stopień pierwszy, 

studia stacjonarne 

Liczba punktów ECTS: 3 

15h ćwiczeń – 1 pkt 

30h przygotowania do ćwiczeń 

– 2 pkt 

Profil kształcenia Profil: ogólnoakademicki   

Wymagania wstępne  
Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu 

Historii XIX w. do 1918 r. 

Forma zajęć, liczba godzin, 

dydaktycznych i sposób 

zaliczenia 

 

Forma zajęć: ćwiczenia Sposób zaliczenia: zaliczenie na 

ocenę 

Autor programu: dr Waldemar Palus 

Prowadzący zajęcia: dr Waldemar Palus 
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Sposób walidacji efektów 

kształcenia 

obecność na ćwiczeniach (dozwolone dwie nieobecności, w 

wypadku większej absencji zaliczenie tematyki zajęć na 

dyżurze). 

aktywność na ćwiczeniach (ilość wypowiedzi z uwzględnieniem 

ich wartości merytorycznej) 

 

I. Cele kształcenia: 

Analizy politycznych, gospodarczych i społecznych procesów zachodzących w Polsce, Europie i 

na świecie a latach 1918-1945, będących konsekwencjami narodzin ładu wersalsko-

waszyngtońskiego, genezy wybuchu II wojny światowej oraz jej przebiegu. 

Omówienie głównych zagadnień politycznych, gospodarczych i społecznych w Polsce i świecie w 

latach 1918-1945 oraz ukazanie procesu zmian społeczno-politycznych zachodzących w krajach 

wskutek trwającej wojny - uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych ze szczególnym 

położeniem nacisku na znaczenie wzajemnie zachodzących korelacji miedzy czynnikami 

wewnętrznymi a zewnętrznymi. Ponadto ukazanie przebiegu okupacji, programu działania 

władz RP na uchodźstwie oraz wpływu czynników zewnętrznych na decyzje podjęte w sprawie 

polskiej. 

 

II. Efekty kształcenia:  

- w zakresie wiedzy: 

- w zakresie umiejętności: 

- w zakresie kompetencji personalnych i społecznych:  

1. Posiada wiedzę z zakresu głównych zagadnień i ideologicznych, politycznych, gospodarczych i 

społecznych w Polsce i w Europie w latach 1918-1939  

2. Posiada wiedzę z zakresu historii II wojny światowej 

3. Posiada wiedzę z zakresu historii Polski (w kraju i na uchodźstwie) w okresie II wojny 

światowej 

- w zakresie umiejętności: 

1. Rozpoznaje przyczyny i skutki wybuchu II wojny światowej dla Polski, Europy i Świata 

2. Poprawnie interpretuje przyczyny i skutki kluczowych wydarzeń polityczno-militarnych 

okresu II wojny światowej 

3. Dostrzega wpływ polityki mocarstw („Wielka Koalicja”) na sprawę polską podczas II wojny 

światowej 

- w zakresie kompetencji personalnych i społecznych:  

1. Dostrzega potrzebę popularyzacji wiedzy historycznej w otaczającym go środowisku 

społecznym 

2. Jest świadomy przyczyn i skutków wpływu procesów geopolitycznych na losy Polski 

 

III. Metody i kryteria zaliczenia przedmiotu:  

Warunkiem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń jest aktywność na zajęciach (ilość wypowiedzi z 

uwzględnieniem ich wartości merytorycznej. Dopuszczalna jest nieobecność na jednych 

zajęciach bez względu na jej przyczynę, każda kolejna absencja wymaga zaliczenia tematyki 

zajęć podczas dyżuru. 

 

IV. Treści programowe: 

1-2. Sytuacja w Europie i świecie po zakończeniu I wojny światowej; 3. Geneza II 

Rzeczypospolitej. 4-5. Świat i Polska w dobie wielkiego kryzysu gospodarczego. 6-11. Wielkie 

ideologie totalitarne: (6-7) faszyzm, (8-9) nazizm, (10-11) bolszewizm; 12-13. Zagadnienia 

polityczno – organizacyjne powstania władz RP na uchodźstwie oraz funkcjonowanie władz RP 

na uchodźstwie w aspekcie wewnętrznym i zewnętrznym. 14-15. Przejęcie władzy w Polsce przez 

lewicę prokomunistyczną. Zmiany w układzie sił społeczno – politycznych w kraju. 

 

V. Literatura podstawowa: 
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H. Zieliński, Historia Polski 1914-1939, Warszawa 1983 i inne; W. Pobóg-Malinowski, 

Najnowsza historia polityczna Polski, t. II, Gdańsk 1990; W. Konopczyński, Historia polityczna 

Polski 1914-1939, Warszawa 1995; A. Czubiński, Dzieje najnowsze Polski do roku 1945, Poznań 

1994; A. Czubiński, Historia powszechna XX wieku, Poznań 2003; tenże, Historia Polski XX 

wieku, Poznań 2000; H. Batowski, Miedzy dwiema wojnami 1919-1939, Kraków 1988, 2001; I. 

Pawłowski, Historia powszechna 1918-1939, t. I-III, Opole 1992-1994; E. Duraczyński, Polska 

1939-1945, Warszawa 1999; A. Paczkowski, Pół wieku dziejów Polski 1939-1989, Warszawa 

1995; Cz. Brzoza, A. Sowa, Historia Polski 1918-1945, Kraków 2006; A. Albert (W. 

Roszkowski), Najnowsza historia Polski 1914-1993, t. II, Londyn 1994; M. Bankowicz (red.), 

Historia polityczna świata XX wieku, t. I, Kraków 2004; W. Bonusiak, Polska podczas II wojny 

światowej, Rzeszów 1999; P. Matusak, A. Pawłowski, T. Rawski, Druga wojna światowa 1939-

1945, Warszawa 2004. 

 

VI. Literatura uzupełniająca: 

Z. Landau, J. Tomaszewski, Zarys historii gospodarczej Polski 1918-1939, Warszawa 1996 i 

kolejne; A. Czubiński, Europa dwudziestego wieku. Zarys historii politycznej, Poznań 1997; 

tenże, A. Czubiński, Druga wojna światowa 1939-1945, cz. 1-2, Poznań 1999; S. Sierpowski, 

Między wojnami 1919-1939, cz.1-2, Poznań 1998-1999; K. Grünberg, Czas wojny, Toruń 1991; 

M. Kitchen, Historia Europy 1919-1939, Warszawa 1992. 

 

 

 

 

 

Przedmiot 2 

Nazwa przedmiotu  
Historia powszechna 1918-

1945 

Język wykładowy: polski 

Semestr, poziom i typ studiów 

Semestr 5, stopień pierwszy, 

studia stacjonarne 

Liczba punktów ECTS: 3 

15h ćwiczeń – 1 pkt 

30h przygotowania do ćwiczeń 

– 2 pkt 

Profil kształcenia ogólnoakademicki   

Wymagania wstępne  
Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu 

Historii XIX w. do 1918 r. 

Forma zajęć, liczba godzin, 

dydaktycznych i sposób 

zaliczenia 

 

Forma zajęć: ćwiczenia Sposób zaliczenia: zaliczenie na 

ocenę 

Autor programu: dr Waldemar Palus 

Prowadzący zajęcia: dr Waldemar Palus 

Sposób walidacji efektów 

kształcenia 

obecność na ćwiczeniach (dozwolone dwie nieobecności, w 

wypadku większej absencji zaliczenie tematyki zajęć na 

dyżurze). 

aktywność na ćwiczeniach (ilość wypowiedzi z uwzględnieniem 
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ich wartości merytorycznej) 

 

I. Cele kształcenia: 

Analizy politycznych, gospodarczych i społecznych procesów zachodzących w Europie i na 

świecie w latach 1918-1945, będących konsekwencjami narodzin ładu wersalsko-

waszyngtońskiego, genezy wybuchu II wojny światowej oraz jej przebiegu. 

Omówienie głównych zagadnień politycznych, gospodarczych i społecznych w Europie i na 

świecie w latach 1918-1945 oraz ukazanie procesu zmian społeczno-politycznych zachodzących 

w krajach wskutek trwającej wojny - uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych ze 

szczególnym położeniem nacisku na znaczenie wzajemnie zachodzących korelacji miedzy 

czynnikami wewnętrznymi a zewnętrznymi.  

 

II. Efekty kształcenia:  

- w zakresie wiedzy: 

- w zakresie umiejętności: 

- w zakresie kompetencji personalnych i społecznych:  

1. Posiada wiedzę z zakresu głównych zagadnień politycznych, gospodarczych i społecznych  w 

Europie i na świecie w latach 1918-1939  

2. Posiada wiedzę z zakresu genezy II wojny światowej 

3. Posiada wiedzę z zakresu historii w okresie II wojny światowej 

- w zakresie umiejętności: 

1. Rozpoznaje przyczyny i skutki wybuchu II wojny światowej dla Europy i Świata 

2. Poprawnie interpretuje przyczyny i skutki kluczowych wydarzeń polityczno-militarnych 

okresu II wojny światowej 

3. Dostrzega wpływ polityki mocarstw („Wielka Koalicja”) na sprawę ustalenia ładu 

międzynarodowego po II wojnie światowej 

- w zakresie kompetencji personalnych i społecznych:  

1. Dostrzega potrzebę popularyzacji wiedzy historycznej w otaczającym go środowisku 

społecznym 

2. Jest świadomy przyczyn i skutków wpływu procesów geopolitycznych na losy Europy i świata 

 

III. Metody i kryteria zaliczenia przedmiotu: 

Warunkiem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń jest  aktywność na zajęciach (ilość wypowiedzi z 

uwzględnieniem ich wartości merytorycznej. Dopuszczalna jest nieobecność na jednych 

zajęciach bez względu na jej przyczynę, każda kolejna absencja wymaga zaliczenia tematyki 

zajęć podczas dyżuru. 

 

 

IV. Treści programowe: 

1-2. Sytuacja w Europie i świecie po zakończeniu I wojny światowej – system wersalsko – 

waszyngtoński.  3. Faszyzm we Włoszech.  4. Hitleryzm w Niemczech. 5. Sytuacja gospodarcza 

Europy i świata w latach 1918 -1939. 6. ZSRR w latach 1918 -1939. 7. Liga Narodów. 8-9. Układ 

sił w Europie i wydarzenia polityczno – militarne przed wybuchem II wojny światowej. 10-11. 

Działania militarne i dyplomatyczne w latach II wojny światowej. 12-13. Kształtowanie się 

Wielkiej Koalicji: konferencje w Jałcie i Teheranie. 14-15. Zakończenie II wojny światowej. 

Konferencja w Poczdamie i kapitulacja Japonii. 

 

V. Literatura podstawowa: A. Czubiński, Historia powszechna XX wieku, Poznań 2003; tenże, 

Historia Polski XX wieku, Poznań 2000; H. Batowski, Miedzy dwiema wojnami 1919-1939, 

Kraków 1988, 2001; I. Pawłowski, Historia powszechna 1918-1939, t. I-III, Opole 1992-1994; E. 

Duraczyński, Polska 1939-1945, Warszawa 1999; P. Matusak, A. Pawłowski, T. Rawski, Druga 

wojna światowa 1939-1945, Warszawa 2004. J. Carpentier, F. Lebrun, Historia Europy, 

Warszawa 1994; A. Czubiński, W. Olszewski, Historia powszechna 1939-1997, Poznań 1999; 
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Historia dyplomacji, T. III 1914-1939, Warszawa 1973,  P.  Johnson, Historia  świata od roku 

1917 do lat 90-tych, Londyn 1989; M. Kitchen, Historia Europy 1919-1939, Wrocław 1992;  

VI. Literatura uzupełniająca: Z. Landau, J. Tomaszewski, Zarys historii gospodarczej Polski 

1918-1939, Warszawa 1996 i kolejne; A. Czubiński, Europa dwudziestego wieku. Zarys historii 

politycznej, Poznań 1997; tenże, A. Czubiński, Druga wojna światowa 1939-1945, cz. 1-2, Poznań 

1999; S. Sierpowski, Między wojnami 1919-1939, cz.1-2, Poznań 1998-1999; K. Grünberg, Czas 

wojny, Toruń 1991; M. Kitchen, Historia Europy 1919-1939, Warszawa 1992. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedmiot 3 

Nazwa przedmiotu  Historia Polski 1918-1945 r. Język wykładowy: polski 

Semestr, poziom i typ studiów 

Semestr 5, stopień pierwszy, 

studia stacjonarne 

Liczba punktów ECTS: 3 

60h ćwiczeń – 1 pkt 

120h przygotowania do 

ćwiczeń – 2 pkt 

Profil kształcenia 
Profil: ogólnoakademicki 

 

 

Wymagania wstępne  
Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu 

Historii XIX w. do 1918 r. 

Forma zajęć, liczba godzin, 

dydaktycznych i sposób 

zaliczenia 

 

Forma zajęć: ćwiczenia Sposób zaliczenia: zaliczenie na 

ocenę 
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Autor programu: dr Waldemar Palus 

Prowadzący zajęcia: dr Waldemar Palus 

Sposób walidacji efektów 

kształcenia 

obecność na ćwiczeniach (dozwolone dwie nieobecności, w 

wypadku większej absencji zaliczenie tematyki zajęć na 

dyżurze). 

aktywność na ćwiczeniach (ilość wypowiedzi z uwzględnieniem 

ich wartości merytorycznej) 

 

I. Cele kształcenia: 

Analizy politycznych, gospodarczych i społecznych procesów zachodzących w Polsce w latach 

1918-1945, będących konsekwencjami narodzin ładu wersalsko-waszyngtońskiego, genezy 

wybuchu II wojny światowej oraz jej przebiegu. 

Omówienie głównych zagadnień politycznych, gospodarczych i społecznych w Polsce  w latach 

1918-1945 oraz ukazanie procesu zmian społeczno-politycznych zachodzących w krajach 

wskutek trwającej wojny - uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych ze szczególnym 

położeniem nacisku na znaczenie wzajemnie zachodzących korelacji miedzy czynnikami 

wewnętrznymi a zewnętrznymi. Ponadto ukazanie przebiegu okupacji, programu działania 

władz RP na uchodźstwie oraz wpływu czynników zewnętrznych na decyzje podjęte w sprawie 

polskiej. 

 

II. Efekty kształcenia:  

- w zakresie wiedzy: 

- w zakresie umiejętności: 

- w zakresie kompetencji personalnych i społecznych:  

1. Posiada wiedzę z zakresu głównych zagadnień politycznych, gospodarczych i społecznych w 

Polsce i w Europie w latach 1918-1939  

2. Posiada wiedzę z zakresu historii II wojny światowej 

3. Posiada wiedzę z zakresu historii Polski (w kraju i na uchodźstwie) w okresie II wojny 

światowej 

- w zakresie umiejętności: 

1. Rozpoznaje przyczyny i skutki wybuchu II wojny światowej dla Polski, Europy i Świata 

2. Poprawnie interpretuje przyczyny i skutki kluczowych wydarzeń polityczno-militarnych 

okresu II wojny światowej 

3. Dostrzega wpływ polityki mocarstw („Wielka Koalicja”) na sprawę polską podczas II wojny 

światowej 

- w zakresie kompetencji personalnych i społecznych:  

1. Dostrzega potrzebę popularyzacji wiedzy historycznej w otaczającym go środowisku 

społecznym 

2. Jest świadomy przyczyn i skutków wpływu procesów geopolitycznych na losy Polski 

 

III. Metody i kryteria zaliczenia przedmiotu: 

Warunkiem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń jest  aktywność na zajęciach (ilość wypowiedzi z 

uwzględnieniem ich wartości merytorycznej. Dopuszczalna jest nieobecność na jednych 

zajęciach bez względu na jej przyczynę, każda kolejna absencja wymaga zaliczenia tematyki 

zajęć podczas dyżuru. 

 

 

IV. Treści programowe: 

1-2. Narodziny II Rzeczypospolitej - zagadnienia polityczne. 3-4. Kształtowania się granic Polski  

1918-1921 - zagadnienia militarne. 5-6. Oblicze ustrojowe II Rzeczypospolitej – konstytucje. 6-7. 

Zamach majowy 1926 r.  8-9.  Polityka zagraniczna II Rzeczpospolitej. 10. Wojna obronna 
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Polski w 1939 r. 11-12. Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie światowej. 13-14 Konspiracja 

wojskowa w okupowanym Kraju. 15. Narodziny systemu władzy pod sowiecką okupacją 

dominacją. 

 

V. Literatura podstawowa: H. Zieliński, Historia Polski 1914-1939, Warszawa 1983 i inne; W. 

Pobóg-Malinowski, Najnowsza historia polityczna Polski, t. II, Gdańsk 1990; W. Konopczyński, 

Historia polityczna Polski 1914-1939, Warszawa 1995; A. Czubiński, Dzieje najnowsze Polski do 

roku 1945, Poznań 1994; A. Czubiński, Historia powszechna XX wieku, Poznań 2003; tenże, 

Historia Polski XX wieku, Poznań 2000; H. Batowski, Miedzy dwiema wojnami 1919-1939, 

Kraków 1988, 2001; I. Pawłowski, Historia powszechna 1918-1939, t. I-III, Opole 1992-1994; E. 

Duraczyński, Polska 1939-1945, Warszawa 1999; A. Paczkowski, Pół wieku dziejów Polski 1939-

1989, Warszawa 1995; Cz. Brzoza, A. Sowa, Historia Polski 1918-1945, Kraków 2006; A. Albert 

(W. Roszkowski), Najnowsza historia Polski 1914-1993, t. II, Londyn 1994; M. Bankowicz (red.), 

Historia polityczna świata XX wieku, t. I, Kraków 2004; W. Bonusiak, Polska podczas II wojny 

światowej, Rzeszów 1999; P. Matusak, A. Pawłowski, T. Rawski, Druga wojna światowa 1939-

1945, Warszawa 2004. 

 

VI. Literatura uzupełniająca: Z. Landau, J. Tomaszewski, Zarys historii gospodarczej Polski 

1918-1939, Warszawa 1996 i kolejne; A. Czubiński, Europa dwudziestego wieku. Zarys historii 

politycznej, Poznań 1997; tenże, A. Czubiński, Druga wojna światowa 1939-1945, cz. 1-2, Poznań 

1999; S. Sierpowski, Między wojnami 1919-1939, cz.1-2, Poznań 1998-1999; K. Grünberg, Czas 

wojny, Toruń 1991; M. Kitchen, Historia Europy 1919-1939, Warszawa 1992. 
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Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie 

Wydział Filologiczno-Historyczny, Instytut Historii 

Rok akademicki: 2012/2013 

 

Nazwa modułu: MK_9 Historia XX wieku po 1945 r. 

Kierunek i specjalność: Historia 

Opis modułu, planowane efekty kształcenia: Analizy politycznych, gospodarczych i społecznych 

procesów zachodzących po 1945 r. w Polsce i na świecie, będących konsekwencjami narodzin 

ładu jałtańsko-poczdamskiego, powstania układu dwubiegunowego, trwania tzw. zimnej wojny 

oraz konsekwencji upadku porządku dwubiegunowego i procesów transformacyjnych w 

Europie Środkowo-Wschodniej.  

Planowane formy walidacji efektów kształcenia: zaliczenie na ocenę (ćwiczenia), zaliczenie bez 

oceny (wykład), egzamin 

 

Nazwa przedmiotu w module i planowane efekty kształcenia w obszarach: W U K 

1. Historia XX wieku po 1945 r. K_W02 

K_W09 

K_U08 

K_U09 

K_K09 

 

2. Historia XX wieku po 1945 r. – źródła i determinanty procesu 

historycznego 

K_W02 

K_W09 

K_U08 

K_U09 

K_K09 

3. Historia powszechna po 1945 r. K_W02 

K_W09 

K_U08 

K_U09 

K_K09 

4. Historia Polski po 1945 r. K_W02 

K_W09 

K_U08 

K_U09 

K_K09 
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Przedmiot 1 

 

Nazwa przedmiotu  Historia XX wieku po 1945 r. Język wykładowy: polski 

Semestr, poziom i typ studiów 
Semestr 6, stopień pierwszy, 

studia stacjonarne 

Liczba punktów ECTS: 5 pkt 

 

Profil kształcenia 

ogólnoakademicki 30h wykładu – 1 pkt 

120h przygotowania do 

egzaminu, obecności na 

egzaminie – 4 pkt 

Wymagania wstępne  
Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu 

Historii XIX w. do 1918 r. oraz Historii XX wieku do 1945 r. 

Forma zajęć, liczba godzin, 

dydaktycznych i sposób 

zaliczenia 

forma zajęć: wykład 30h sposób zaliczenia: zaliczenie 

bez oceny (wykład), egzamin 

ustny 

Autor programu: Dr Robert Majzner 

Prowadzący zajęcia: Dr Robert Majzner 

Sposób walidacji efektów 

kształcenia 

Obecność na wykładzie. 

Egzamin ustny na podstawie zestawu zagadnień obejmującego 

tematykę wykładów i ćwiczeń. Każdy student losuje zestaw 

złożony z czterech pytań – po dwa z historii powszechnej i 

historii Polski (jedno z nich dotyczy historii politycznej, drugie 

społeczno-gospodarczej).  

 

I. Cele kształcenia: Analiza politycznych, gospodarczych i społecznych procesów zachodzących po 

1945 r. w Polsce, Europie i na świecie, będących konsekwencjami narodzin ładu jałtańsko-

poczdamskiego, powstania układu dwubiegunowego, trwania tzw. zimnej wojny oraz 

konsekwencji upadku porządku dwubiegunowego i procesów transformacyjnych w Europie 

Środkowo-Wschodniej. 

 

II. Efekty kształcenia:  

- w zakresie wiedzy: 

1. Posiada wiedzę z zakresu głównych zagadnień politycznych, gospodarczych i społecznych w 

Polsce i na świecie po 1945 r.;  

2. Identyfikuje główne europejski i światowych systemów politycznych, gospodarczych i 

społecznych będących konsekwencjami narodzin ładu jałtańsko-poczdamskiego, układu 

dwubiegunowego oraz koncepcji postdwubiegunowych 

3. Zna kolejne etapy procesu integracji europejskiej 

- w zakresie umiejętności: 

1. Dostrzega korelacje miedzy czynnikami wewnętrznymi a zewnętrznymi 

2. Wskazuje przyczyny zmian społeczno-politycznych będących konsekwencją II wojny 

światowej 

3. Porównuje procesy zachodzące w Polsce, w Europie i na Świecie 

- w zakresie kompetencji personalnych i społecznych:  

1. Dostrzega potrzebę popularyzacji wiedzy historycznej w otaczającym go środowisku 

społecznym 

2. Jest świadomy przyczyn i skutków wpływu procesów geopolitycznych na losy Polski 

 

III. Metody i kryteria zaliczenia przedmiotu: Warunkiem zaliczenia wykładu jest obecność. 

Dopuszczalna jest nieobecność na maks. dwóch wykładach bez względu na przyczynę tejże. 

Warunkiem zdania egzaminu jest udzielenie wyczerpującej odpowiedzi na minimum dwa 

pytania, tzn. po jednym z historii powszechnej i historii Polski. Udzielenie wyczerpującej 

odpowiedzi na trzy pytania oznacza ocenę dobrą, a na wszystkie cztery pytania – bardzo dobrą. 
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IV. Treści programowe: 1. Geneza systemu jałtańsko-poczdamskiego; 2-3. Narodziny systemu 

władzy w Polsce; 4. Geneza zimnej wojny; 5. Powstanie bloku wschodniego; 6. Polityczno-

militarna integracja Europy Zachodniej; 7. Powstanie strefy euroatlantyckiej; 8. Polski 

październik 1956 roku; 9-10. Na wschód od „żelaznej kurtyny” - o jedność bloku i przywództwo 

w świecie komunistycznym; 11-12. Przełomy polskie (Marzec 1968, Grudzień 1970 r., Czerwiec 

1976 r., Sierpień 1980 r., stan wojenny). Aspekty zewnętrzne; 13. Konflikt bliskowschodni; 14. 

Azja pod II wojnie światowej; 15. „Okrągły stół” i transformacja ustrojowa w Polsce. 

 

V. Literatura podstawowa: Historia polityczna świata XX wieku, red. M. Bankowicz, t. II (1945-

2000), Kraków 2004; A. Czubiński, Historia powszechna XX wieku, Poznań 2003; A. Albert (W. 

Roszkowski), Najnowsza historia Polski 1914-1993, t. II, Londyn 1990; A. Czubiński, Najnowsze 

dzieje Polski 1914-1983, Poznań 1987; A. Czubiński, W. Olszewski, Historia powszechna 1939-

1997, Poznań 1999; J. Kukułka, Historia współczesnych stosunków międzynarodowych 1945-

2001, Warszawa 2002; Najnowsza historia świata 1945-1995, (red.) A. Patek, J. Rydel, J. Węc, 

Kraków 1997; P. Radzikowski, Historia powszechna 1945-1996, Kielce 1998; Powszechna 

historia gospodarcza 1918-1991, (red.) W. Morawski, Warszawa 1994; J. Krasuski, Europa 

Zachodnia. Dzieje polityczne 1945-1993, Warszawa 1995. 
 

VI. Literatura uzupełniająca: E. Cziomer, Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych, 

Warszawa 2000; M. Dobroczyński, Międzynarodowa polityka gospodarcza, Toruń 2000; tenże, 

Stany Zjednoczone i Związek Radziecki w światowych stosunkach mocarstwowych, Warszawa 

1992; tenże, Stulecie przyspieszeń, Toruń 2002; tenże, Między mocarstwami, Toruń 1996; tenże, 

Stosunki wschód – zachód a Europa Środkowa, Warszawa 2002; A. Paczkowski, Pół wieku 

dziejów Polski 1939-1989, Warszawa 1995; P. Calvocoressi, Polityka międzynarodowa po 1945 

roku, Warszawa 1998; J. Carpentier, F. Lebrun, Historia Europy, Warszawa 1994; M. 

Deszczyński, R. Kupiecki, T. Moszczyński, Historia polityczna świata 1945-1994. Kalendarium 

wydarzeń, Warszawa 1995; L. Zyblikiewicz, Zarys współczesnych stosunków 

międzynarodowych, Kraków 2000; P. Johnson, Historia świata od roku 1917 do lat 90-tych, 

Londyn 1989; W. Laquer, Historia Europy 1945-1992, Londyn 1993; N. Davies, Europa, 

Kraków 1998; P. Kennedy, Mocarstwa świata. Narodziny. Rozkwit. Upadek. Przemiany 

gospodarcze i konflikty zbrojne, Warszawa 1994; tenże, U progu XXI wieku (przymiarka do 

przyszłości), Londyn 1994; H.A. Kissinger, Dyplomacja, Warszawa 1996, Z.M. Klepacki, 

Organizacje międzynarodowe rozwiniętych państw kapitalistycznych, Warszawa 1986; Mały 

oksfordzki słownik historii świata w XX wieku, (red.) P. Wieczorkiewicz, M. Urbański, Londyn 

1992; Słownik historii XX wieku, oprac. B. Bankowicz, M. Bankowicz, A. Dudek, Kraków 1992; 

Wiek wielkich przemian, red. M. Dobroczyński, Toruń 2001; S. Huntington, Zderzenie 

cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Warszawa 2003; E. Hobsbawn, Wiek skrajności, 

Warszawa 1999; M. Waldenberg, Kwestie narodowe w Europie środkowo-wschodniej, 

Warszawa 1992; Marszałek-Kawa J., Procesy integracyjne w Europie po II wojnie światowej, 

Toruń 2002; J. Spanier, Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych po II wojnie światowej, 

Toruń 1998; A. Waszkiewicz, Wspólnoty europejskie 1951-1999, Toruń 2002; J.L. Gaddis, Teraz 

już wiemy... Nowa historia zimnej wojny, Warszawa 1997; tenże, Strategie powstrzymywania, 

Warszawa 2007; W. Malendowski, Zimna wojna. Sprzeczności, konflikty i punkty kulminacyjne 

w radziecko – amerykańskiej rywalizacji, Poznań 1994; K. Kersten, Historia polityczna Polski 

1944-1956, Warszawa 1982; S. Kawalec, Demokratyczna opozycja w Polsce, Warszawa 1979; A. 

Friszke, Opozycja polityczna w PRL 1945-1980, Warszawa 1984; A. Dudek, Historia polityczna 

Polski 1989-2005, Warszawa 2007; J. Tomaszewski., Europa środkowo-wschodnia 1944-1968. 

Powstanie, ewolucja i kryzys realnego socjalizmu, Warszawa 1992; Z. Brzeziński, Spadek po 

zimnej wojnie, Warszawa 1993. 

Źródłowa drukowane: Teheran – Jałta – Poczdam. Dokumenty konferencji szefów rządów 

trzech wielkich mocarstw, Warszawa 1972; Wybór tekstów źródłowych do historii powszechnej 

po II wojnie światowej, t. I, cz.1, oprac. A. Basak, T. Marczak, Wrocław 1993; Wiek XX w 

źródłach, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard, Warszawa 1998; Źródła do dziejów 

Polski w XIX i XX wieku, oprac. J.R. Szaflik, R. Turkowski, t. 4, cz.2, Pułtusk 2000; Źródła do 
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dziejów Polski w XIX i XX wieku, oprac. A. Koseski, J.R. Szaflik, R. Turkowski, t. 5, Pułtusk 

2003; Źródła do dziejów Polski w XIX i XX wieku, oprac. A. Koseski, J.R. Szaflik, R. 

Turkowski, t. 6, cz. 1-2, Pułtusk 2004; Teczka specjalna J.W. Stalina. Raporty NKWD z Polski 

1944-1946, oprac. T. Cariewskaja, A. Chmielarz, A. Paczkowski, E. Rosowska, Sz. Rudnicki, 

Warszawa 1998; S. Iwanicki, Historia polityczna Polski 1944-1991. Wybór dokumentów, Kielce 

1993; Stosunki międzynarodowe. Dokumenty i materiały 1989-2000, Pułtusk 2001. 

 

 

 

 

 

Przedmiot 2 

Nazwa przedmiotu  
Historia XX w. po 1945 r. – 

źródła i deter. 
Język wykładowy: polski 

Semestr, poziom i typ studiów 

Semestr 6, stopień pierwszy, 

studia stacjonarne 

Liczba punktów ECTS: 3 

30 h ćwiczeń –  

30 h przygotowania do 

ćwiczeń –  

Profil kształcenia 
Profil: ogólnoakademicki  

 

 

Wymagania wstępne  
Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu 

Historii XIX w. do 1918 r. oraz Historii XX wieku do 1945 r. 

Forma zajęć, liczba godzin, 

dydaktycznych i sposób 

zaliczenia 

 

Forma zajęć: konwersatorium Sposób zaliczenia: zaliczenie na 

ocenę 

Autor programu: dr Krzysztof Spruch 

Prowadzący zajęcia: dr Krzysztof Spruch 

Sposób walidacji efektów 

kształcenia 

obecność na zajęciach (dozwolona jedna nieobecność, w 

wypadku większej absencji zaliczenie tematyki zajęć na 

dyżurze). 

aktywność na zajęciach (ilość wypowiedzi z uwzględnieniem ich 

wartości merytorycznej) 

 

I. Cele kształcenia: 

Analiza procesów politycznych i społecznych zachodzących w Europie i na świecie po 1945 r. 

Analiza procesów politycznych zachodzących po 1945 r. w wybranych krajach Ameryki Płd. i 

Ameryki Łacińskiej oraz Bliskiego Wschodu. 

 

II. Efekty kształcenia:  

- w zakresie wiedzy: 

1. Posiada wiedzę dotyczącą głównych problemów politycznych i społecznych na świecie po 1945 

r. 

2. Identyfikuje pojęcia: „peronizm”, „teologia wyzwolenia”, „guerilla latynoamerykańska”. 

3. Zna kolejne etapy procesu konfliktu bliskowschodniego. 
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- w zakresie umiejętności: 

1. Wskazuje przyczyny i konsekwencje zmian społeczno-politycznych zachodzących w Europie 

po 1945 r. 

2.. Dostrzega ogólnoświatowy charakter zmagań Wschód-Zachód, na przykładzie eskalacji 

horyzontalnej „zimnej wojny”. 

3. Porównuje procesy dekolonizacyjne zachodzące po II wojnie światowej na poszczególnych 

kontynentach. 

- w zakresie kompetencji personalnych i społecznych:  

1. Popularyzacja wiedzy historycznej z zakresu historii najnowszej. 

2. Rozumienie wielokulturowości świata drugiej połowy XX w. 

 

III. Metody i kryteria zaliczenia przedmiotu: 

Warunkiem uzyskania zaliczenia konwersatorium jest aktywność na zajęciach (ilość wypowiedzi 

z uwzględnieniem ich wartości merytorycznej – min. 3 wypowiedzi – ocena dostateczna, min. 9 

wypowiedzi – ocena dobra, min. 12 wypowiedzi – ocena bardzo dobra). Dopuszczalna jest 

nieobecność na jednych zajęciach bez względu na jej przyczynę, każda kolejna absencja wymaga 

zaliczenia tematyki zajęć podczas dyżuru. 

 

IV. Treści programowe: 

 

1-2. Ład/system jałtańsko-poczdamski. 3-4. Zimna Wojna”: pomiędzy konfrontacją, 

odprężeniem a dialogiem. Stosunki Wschód – Zachód 1948 – 1989. 5-6. Dekolonizacja. 7-8. 

Konflikt bliskowschodni. 9-10. Ideologie/systemy totalitarne po 1945 r. 11-12. Ameryka Płd i 

Ameryka Środkowa w II połowie XX wieku. 13-15. Europa i świat po upadku systemu 

dwubiegunowego: wyzwania i zagrożenia. 

 

V. Literatura podstawowa: 

A. Czubiński, Historia powszechna XX wieku, Poznań 2003; J. Kukułka, Historia współczesnych 

stosunków międzynarodowych 1945-2001, Warszawa 2002; A. Czubiński, W. Olszewski, 

Historia powszechna 1939-1997, Poznań 1999; Najnowsza historia świata 1945-1995, (red.) A. 

Patek, J. Rydel, J. Węc, Kraków 1997; P. Radzikowski, Historia powszechna 1945-1996, Kielce 

1998; Słownik historii XX wieku, oprac. Bankowicz B, Bankowicz M., Dudek A., Kraków 1992; 

Wiek XX w źródłach, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S. B .Lenard, Warszawa 1998. 

 

VI. Literatura uzupełniająca: 

S.E. Dworecki, Konflikty zbrojne w Afryce i Ameryce, Warszawa 1997; J. Kiwerska J., 

Rozpad imperium brytyjskiego w Afryce, Warszawa 1989; J. Krasuski, Wspólnota 

Francuska w Afryce, Poznań 1983; M. Kuczyński, Konflikty zbrojne w świecie: Afryka, 

Warszawa 1995: M. Malinowski, Ideologie afrykańskie 1945-1985, Warszawa 1986: A. 

Maryański, Migracje w świecie, Warszawa 1984; Osmańczyk, Encyklopedia spraw 

międzynarodowych i ONZ, Warszawa 1974; J. Prokopczuk, Azja, Afryka i Ameryka 

Łacińska po drugiej wojnie światowej, Warszawa 1983; J. Prokopczuk, Konflikty w trzecim 

świecie i ich wpływ na stosunki międzynarodowe, Warszawa 1989: Teheran - Jałta - 

Poczdam. Dokumenty konferencji szefów rządów trzech wielkich mocarstw, 

Warszawa 1970; B. Wierzbiański B., Teheran, Jałta, Poczdam, Warszawa 1987; Zarys 

dziejów Afryki i Azji: historia konfliktów 1869-2000, red. A. Bartnicki, Warszawa 2001. H. 

Zins, Historia Afryki Wschodniej, Wrocław 1986.; B. Ziółkowski, Konflikty zbrojne we 

współczesnej Afryce. Stan obecny na tle historycznym – zarys, Toruń 2002; B. Ziółkowski, 

Polityka państw afrykańskich wobec RPA, Warszawa 1991. 
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Przedmiot 3 

Nazwa przedmiotu  
Historia XX w. po 1945 r. – 

historia powszechna po 1945 

r. 

Język wykładowy: polski 

Semestr, poziom i typ studiów 

Semestr 6, stopień pierwszy, 

studia stacjonarne 

Liczba punktów ECTS: 3 

30 h ćwiczeń –  

30 h przygotowania do 

ćwiczeń –  

Profil kształcenia 
Profil: ogólnoakademicki  

 

 

Wymagania wstępne  
Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu 

Historii XIX w. do 1918 r. oraz Historii XX wieku do 1945 r. 

Forma zajęć, liczba godzin, 

dydaktycznych i sposób 

zaliczenia 

 

Forma zajęć: konwersatorium Sposób zaliczenia: zaliczenie na 

ocenę 

Autor programu: dr Krzysztof Spruch 

Prowadzący zajęcia: dr Krzysztof Spruch 

Sposób walidacji efektów 

kształcenia 

obecność na zajęciach (dozwolona jedna nieobecność, w 

wypadku większej absencji zaliczenie tematyki zajęć na 

dyżurze). 

aktywność na zajęciach (ilość wypowiedzi z uwzględnieniem ich 

wartości merytorycznej) 

 

I. Cele kształcenia: 

Analiza procesów politycznych i społecznych zachodzących w Europie i na świecie po 1945 r. 

Analiza procesów politycznych zachodzących po 1945 r. w wybranych krajach azjatyckich oraz 

na kontynencie afrykańskim. 

 

II. Efekty kształcenia:  

- w zakresie wiedzy: 

1. Posiada wiedzę dotyczącą głównych problemów politycznych i społecznych na świecie po 1945 

r. 

2. Identyfikuje pojęcia: „maoizm”, „dżucze”, „konstytucja pokoju”. 

3. Zna kolejne etapy procesu dekolonizacji państw afrykańskich. 

- w zakresie umiejętności: 

1. Wskazuje przyczyny i konsekwencje zmian społeczno-politycznych, zachodzących na świecie 

po 1945 r. 

2.. Dostrzega ogólnoświatowy charakter zmagań Wschód-Zachód, na przykładzie eskalacji 

horyzontalnej „zimnej wojny”. 

3. Porównuje procesy dekolonizacyjne zachodzące po II wojnie światowej na poszczególnych 
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kontynentach. 

- w zakresie kompetencji personalnych i społecznych:  

1. Popularyzacja wiedzy historycznej z zakresu historii najnowszej. 

2. Rozumienie wielokulturowości świata drugiej połowy XX w. 

 

III. Metody i kryteria zaliczenia przedmiotu: 

Warunkiem uzyskania zaliczenia konwersatorium jest aktywność na zajęciach (ilość wypowiedzi 

z uwzględnieniem ich wartości merytorycznej – min. 3 wypowiedzi – ocena dostateczna, min. 9 

wypowiedzi – ocena dobra, min. 12 wypowiedzi – ocena bardzo dobra). Dopuszczalna jest 

nieobecność na jednych zajęciach bez względu na jej przyczynę, każda kolejna absencja wymaga 

zaliczenia tematyki zajęć podczas dyżuru. 

 

IV. Treści programowe: 

 

1-2. Niemcy w dobie okupacji 1945-1949. 3-4. ZSRR i USA - sytuacja wewnętrzna. 5-6. 

Organizacja Narodów Zjednoczonych. 

7-8. Bliski i Środkowy Wschód po II wojnie światowej. 9-10. Azja po II wojnie światowej. 11-12. 

Afryka w epoce pokolonialnej. 13-15. Demontaż bloku wschodniego. 

 

V. Literatura podstawowa: 

A. Czubiński, Historia powszechna XX wieku, Poznań 2003; J. Kukułka, Historia współczesnych 

stosunków międzynarodowych 1945-2001, Warszawa 2002; A. Czubiński, W. Olszewski, 

Historia powszechna 1939-1997, Poznań 1999; Najnowsza historia świata 1945-1995, (red.) A. 

Patek, J. Rydel, J. Węc, Kraków 1997; P. Radzikowski, Historia powszechna 1945-1996, Kielce 

1998; Słownik historii XX wieku, oprac. Bankowicz B, Bankowicz M., Dudek A., Kraków 1992; 

Wiek XX w źródłach, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S. B .Lenard, Warszawa 1998. 

 

VI. Literatura uzupełniająca: 

S.E. Dworecki, Konflikty zbrojne w Afryce i Ameryce, Warszawa 1997; J. Kiwerska J., 

Rozpad imperium brytyjskiego w Afryce, Warszawa 1989; J. Krasuski, Wspólnota 

Francuska w Afryce, Poznań 1983; M. Kuczyński, Konflikty zbrojne w świecie: Afryka, 

Warszawa 1995: M. Malinowski, Ideologie afrykańskie 1945-1985, Warszawa 1986: A. 

Maryański, Migracje w świecie, Warszawa 1984; Osmańczyk, Encyklopedia spraw 

międzynarodowych i ONZ, Warszawa 1974; J. Prokopczuk, Azja, Afryka i Ameryka 

Łacińska po drugiej wojnie światowej, Warszawa 1983; J. Prokopczuk, Konflikty w trzecim 

świecie i ich wpływ na stosunki międzynarodowe, Warszawa 1989: Teheran - Jałta - 

Poczdam. Dokumenty konferencji szefów rządów trzech wielkich mocarstw, 

Warszawa 1970; B. Wierzbiański B., Teheran, Jałta, Poczdam, Warszawa 1987; Zarys 

dziejów Afryki i Azji: historia konfliktów 1869-2000, red. A. Bartnicki, Warszawa 2001. H. 

Zins, Historia Afryki Wschodniej, Wrocław 1986.; B. Ziółkowski, Konflikty zbrojne we 

współczesnej Afryce. Stan obecny na tle historycznym – zarys, Toruń 2002; B. Ziółkowski, 

Polityka państw afrykańskich wobec RPA, Warszawa 1991. 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 



 132 

Przedmiot 4 

 

Nazwa przedmiotu  Historia Polski po 1945 r.  Język wykładowy: polski 

Semestr, poziom i typ studiów 
Semestr 6, stopień pierwszy, 

studia stacjonarne 

Liczba punktów ECTS: 3 pkt 

 

Profil kształcenia 

ogólnoakademicki 30h zajęć – 1 pkt 

50h przygotowania do 

konwersatorium i udziału w 

konsultacjach – 2 pkt 

Wymagania wstępne  
Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu 

Historii XIX w. do 1918 r. oraz Historii XX wieku do 1945 r. 

Forma zajęć, liczba godzin, 

dydaktycznych i sposób 

zaliczenia 

forma zajęć: konwersatorium 

30h 

sposób zaliczenia: zaliczenie na 

ocenę 

Autor programu: Dr hab. Robert Majzner 

Prowadzący zajęcia: Dr hab.Robert Majzner 

Sposób walidacji efektów 

kształcenia 
Aktywny udział w ćwiczeniach  

 

I. Cele kształcenia: Analiza politycznych, gospodarczych i społecznych procesów zachodzących w 

Polsce po 1945 r. 

 

II. Efekty kształcenia:  

- w zakresie wiedzy: 

1. Posiada wiedzę z zakresu historii Polski po 1945 r. w aspekcie wewnętrznym. 

2. Posiada wiedzę na temat miejsca i roli Polski w bloku wschodnim. 

3. Zna przebieg procesu transformacji ustrojowej po 1989 r. 

- w zakresie umiejętności: 

1. Dostrzega wpływ porządku jałtańsko-poczdamskiego na sytuację Polski po 1945 r. 

2. Wskazuje na korelacje pomiędzy sytuacją wewnętrzną kraju a wydarzeniami zewnętrznymi. 

3. Dostrzega polityczne, społeczne, gospodarcze i ustrojowe konsekwencje procesu transformacji 

po 1989 r. 

- w zakresie kompetencji personalnych i społecznych:  

1. Popularyzuje wiedzę nt. najnowszej historii Polski. 

2. Przeciwstawia się wszelkim próbom instrumentalizacji historii Polski do współczesnych celów 

politycznych 

 

III. Metody i kryteria zaliczenia przedmiotu: Warunkiem zaliczenia jest odnotowana aktywność na 

minimum siedmiu z piętnastu zajęć. Zgromadzenie 8-9 aktywności oznacza ocenę dostateczną 

plus, 10-11 aktywności – dobrą, 12-13 aktywności – dobra plus, a 14 aktywności – bardzo dobrą. 

 

IV. Treści programowe: 1. Zajęcia organizacyjny; 2. Narodziny systemu władzy w Polsce; 3-4. 

Społeczeństwo polskie w epoce stalinowskiej; 5. Gospodarka PRL; 6. Relacje państwo – Kościół 

w PRL-u; 7. Polski październik 1956 roku; 8. Wydarzenia marcowe 1968 roku; 9. Wydarzenia 

grudnia 1970 roku na wybrzeżu; 10. Protesty w Płocku, Radomiu i Ursusie w czerwca 1976 

roku; 11-12. Kryzys 1980-1981; 13. Stan wojenny; 14-15. Rok wielkich zmian – 1989. 

 

V. Literatura podstawowa: A. Albert (W. Roszkowski), Najnowsza historia Polski 1914-1993, t. II, 

Londyn 1990; A. Czubiński, Najnowsze dzieje Polski 1914-1983, Poznań 1987; A. Paczkowski, 

Pół wieku dziejów Polski 1939-1989, Warszawa 1995; A. Czubiński, Historia powszechna XX 

wieku, Poznań 2003; Słownik historii XX wieku, oprac. B. Bankowicz, M. Bankowicz, A. Dudek, 

Kraków 1992; A. Paczkowski, Pół wieku dziejów Polski 1939-1989, Warszawa 1995; K. Kersten, 

Historia polityczna Polski 1944-1956, Warszawa 1982; S. Kawalec, Demokratyczna opozycja w 

Polsce, Warszawa 1979; A. Friszke, Opozycja polityczna w PRL 1945-1980, Warszawa 1984; J. 

Tomaszewski, Europa środkowo-wschodnia 1944-1968. Powstanie, ewolucja i kryzys realnego 
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socjalizmu, Warszawa 1992; A. Dudek, Historia polityczna Polski 1989-2005, Warszawa 2007. 

 

VI. Literatura uzupełniająca: Kersten K., Narodziny systemu władzy, Poznań 1990; A. 

Paczkowski, Stanisław Mikołajczyk czyli klęska realisty, Warszawa 1991; tenże, Zdobycie 

władzy 1945-1947, Warszawa 1993; tenże, Od sfałszowanego zwycięstwa do prawdziwej klęski, 

Kraków 1999; P. Machcewicz, Polski rok 1956, Warszawa 1993; A. Dudek, T. Marszałkowski, 

Walki uliczne w PRL-u 1956-1989, Kraków 1999; J. Eisler, Marzec 1968. Geneza, przebieg, 

konsekwencje, Warszawa 1991; tenże, Polski rok 1968, Warszawa 2006; tenże, Grudzień 1970. 

Wewnątrz „białego domu”, Warszawa 1991; Z. Korybutowicz, Grudzień 1970, Paryż 1983; P. 

Sasanka, Czerwiec 1976. Geneza, przebieg, konsekwencja, Warszawa 2006; J. Holzer, 

„Solidarność”, Warszawa 1983; Stan wojenny w Polsce 1981-1983, red. A. Dudek, Warszawa 

2003; Solidarność podziemna 1981-1989, red. A. Friszke, Warszawa 2006; A. Dudek, 

Reglamentowana rewolucja. Rozkład dyktatury komunistycznej w Polsce 1988-1990, Warszawa 

2004; tenże, Pierwsze lata III Rzeczypospolitej 1989-2001, Kraków 2003; J. Żaryn, Kościół w 

PRL, Warszawa 2004; Historia polityczna świata XX wieku, red. M. Bankowicz, t. II (1945-

2000), Kraków 2004; A. Czubiński, Historia powszechna XX wieku, Poznań 2003; A. Czubiński, 

W. Olszewski, Historia powszechna 1939-1997, Poznań 1999; Najnowsza historia świata 1945-

1995, (red.) A. Patek, J. Rydel, J. Węc, Kraków 1997; P. Radzikowski, Historia powszechna 

1945-1996, Kielce 1998; Powszechna historia gospodarcza 1918-1991, (red.) W. Morawski, 

Warszawa 1994; J. Krasuski, Europa Zachodnia. Dzieje polityczne 1945-1993, Warszawa 1995. 

Źródła drukowane: Wiek XX w źródłach, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard, 

Warszawa 1998; Źródła do dziejów Polski w XIX i XX wieku, oprac. J.R. Szaflik, R. Turkowski, 

t. IV, cz.2, Pułtusk 2000; Źródła do dziejów Polski w XIX i XX wieku, oprac. A. Koseski, J.R. 

Szaflik, R. Turkowski, t. V, Pułtusk 2003; Źródła do dziejów Polski w XIX i XX wieku, oprac. A. 

Koseski, J.R. Szaflik, R. Turkowski, t. VI, cz.1-2, Pułtusk 2004; Marzec 1968. Między tragedią a 

podłością, oprac. G. Sołtysiak, J. Stępień, 1998; Marzec 1968 w dokumentach MSW, oprac. F. 

Dąbrowski, P. Gontarczyk, P. Tomasik, t. I, Warszawa 2008; Grudzień 1970. Wnętrze „Białego 

Domu”, J. Eisler, S. Trepczyński, Warszawa 1991; S. Iwanicki, Historia polityczna Polski 1944-

1991. Wybór dokumentów, Kielce 1993; Przed i po 13 grudnia. Państwa Bloku Wschodniego 

wobec kryzysu w PRL. 1980-1982, t. I-II, Warszawa 2007; Zmierzch dyktatury. Polska lat 1986-

1989 w świetle dokumentów, oprac. A. Dudek, t. I, Warszawa 2009; Okrągły stół. Dokumenty i 

materiały, red. W. Borodziej, A. Garlicki, t. I-V, Warszawa 2004. 
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Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie 

Wydział Fil.-Hist., Instytut Historii 

Rok akademicki: 2012/2013 

 

 

Nazwa modułu: MK_10 Specjalizacja w dziedzinie nauk historycznych 

Kierunek i specjalność: historia 

Opis modułu, planowane efekty kształcenia: Moduł umożliwia pogłębianie wiedzy historycznej z 

wybranych przez studenta epok, zawiera przedmioty pozwalające na specjalizację w danej dziedzinie 

poprzez uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych w formie wykładu specjalizacyjnego, 

konwersatorium specjalizacyjnego, proseminarium specjalizacyjnego oraz seminarium licencjackiego. 

Umożliwia zdobycie uporządkowanej tematycznie i chronologicznie wiedzy historycznej z wybranej 

epoki i tematyki szczegółowej. Przekazuje wiadomości dotyczące podstawowych pojęć teoretycznych 

niezbędnych do zrozumienia podstaw badania historycznego. Doskonali warsztat badawczy historyka. 

Pomaga rozwinąć umiejętności niezbędne w samodzielnej pracy badawczej. Pogłębia wiedzę 

niezbędną do przeprowadzania analizy i interpretacji średniowiecznych źródeł historycznych oraz 

wyrabia umiejętność krytycznej analizy i interpretacji tychże źródeł. Zwraca uwagę na nowoczesne 

metody pozyskiwania i wykorzystywania informacji.  

 

Planowane formy walidacji efektów kształcenia: zaliczenie na ocenę 

 

Nazwa przedmiotu w module i planowane efekty kształcenia w 

obszarach: 

W U K 

1. Wykład monograficzny specjalizacyjny K_W01 

K_W02 

K_W03 

K_W04 

K_W05 

K_W06 

K_W08 

K_W09 

K_W10 

 

   K_U01 

   K_U02 

   K_U03 

   K_U06 

   K_U07 

K_U08 

K_U09 

K_K03 

K_K04 

K_K05 

K_K07 

K_K08 

K_K09 

K_K10 

2. Proseminarium specjalizacyjne K_W01 

K_W02 

K_W03 

K_W04 

K_U01 

K_U02 

K_U03 

K_U04 

K_U06 

K_U08 

K_K01 

K_K02 

K_K06 

K_K12 

3. Seminarium licencjackie K_W01 

K_W02 

K_W03 

K_W04 

K_W05 

K_W06 

K_W08 

K_ U01       

K_ U02       

K_ U04 

K_U05     

K_K01 

K_K02 

K_K06 

K_K09 
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Przedmiot 1 

Nazwa przedmiotu  

Ziemiaństwo regionu 

częstochowskiego XIX-XX 

wieku 

Język wykładowy: język polski 

Semestr, poziom i typ studiów: 

 

Semestr 3/5, stopień I, studia 

stacjonarne,  

Liczba punktów ECTS: 1 

 

Profil kształcenia: 
 

Profil: Ogólnoakademicki 

1pkt -15h wykładu 

Wymagania wstępne  

Wiedza z zakresu przedmiotu: Historia ziem polskich z lat 1795-

1918 

 

Forma zajęć:  

 

Forma zajęć: wykład 

Liczba godzin dydaktycznych: 

15 

Sposób zaliczenia: zaliczenie na 

ocenę 

Autor programu: 
dr Karolina Studnicka-Mariańczyk 

 

Prowadzący zajęcia: dr Karolina Studnicka-Mariańczyk 

Sposób walidacji efektów 

kształcenia 

Obecność na zajęciach 

 

 

 

I. Cele kształcenia: 

 

Zajęcia mają na celu pogłębienie wiedzy studentów z zakresu badań nad historią ziemiaństwa regionu 

częstochowskiego XIX i XX wieku. 

 

II. Efekty kształcenia:  

 

- w zakresie wiedzy:  

 

* student wykazuje się znajomością historii regionu częstochowskiego 

* student jest w stanie wykorzystywać mapę do badań nad historią regionu 

* student posiada wiedzę na temat źródeł historycznych, którą wykorzystuje w badaniach nad historią 

regionu 

* student zdobywa uporządkowaną tematycznie i chronologicznie wiedzę dotyczącą badań nad 

historia ziemiaństwa regionu częstochowskiego XIX i XX wieku 

 

- w zakresie umiejętności: 

 

* student zna tematykę i chronologię wydarzeń omawianego okresu  

* student samodzielnie opisuje historię ziemiaństwa regionu częstochowskiego 
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* student potrafi interpretować źródła i opracowania dotyczące regionu 

* student uzupełnia nabyta wiedzę o literaturę piękną 

* student posługuje się mapą  

 

- w zakresie kompetencji personalnych i społecznych:  

 

* student jest świadomy dziedzictwa kulturowego omawianego okresu 

* student poprzez rozumienie przemian zachodzących w historii kształtuje swój własny światopogląd  

* student może dzięki zdobytej wiedzy wyrażać swoje racje za pomocą argumentów 

* student wykorzystuje nabyte umiejętności do krzewienia wiedzy na temat przeszłości  

 

III. Metody i kryteria zaliczenia przedmiotu:  

 

Ocena uzależniona jest od obecności studenta na zajęciach. Obecność na wszystkich zajęciach ocena 

bardzo dobra. Obecność na 2/3 zajęć ocena dobra. Obecność na minimum 1/3 zajęć ocena dostateczna. 

 

IV. Treści programowe: 

 

1. Zajęcia organizacyjne. 

 

2. Denhoffowie - herbu Denhoff ( Dzik) [Kruszyna] 

    Lubomirscy - herbu Szreniawa [Kruszyna] 

    Leszczyńscy – herbu Wieniawa [Kruszyna] 

    Czaplowie – herbu Oksza [Kruszyna]. 

 

3/4. Krasińscy- herbu Ślepowron [Złoty Potok] 

    Raczyńscy - herbu Nałęcz [Złoty Potok] 

    Bironowie – herbu Biron [Złoty Potok] 

    Morawscy – herbu Nałęcz [Złoty Potok] 

    Pintowscy – herbu Grzymała [Złoty Potok] 

    Skarżyńscy – herbu Bończa [Złoty Potok]. 

 

 5. Koniecpolscy - herbu Pobóg [Koniecpol] 

    Czapscy – herbu Leliwa [Koniecpol] 

    Siemińscy - herbu Leszczyc [Żytno] 

    Życińscy – herbu Zadora [Żytno] 

    Rędzińscy – herbu Zadora [Żytno] 

    Warszyccy – herbu Abdank [Danków] 

 

 6/7. Potoccy – herbu Pilawa [Chrząstów] 

     Ostrowscy – herbu Korab [Maluszyn] 

     Malczewscy – herbu Tarnawa [Maluszyn] 

     Pukarzewscy – herbu Szreniawa [Maluszyn] 

 

 8. Tarnowscy - herbu Leliwa [Krzepice] 

     Grabowscy – herbu Osochany Jedlina [Krzepice] 

     Michałowscy – herbu Jasieńczyk [Krzepice] 

     Miączyńscy – herbu Suchekomnaty [Krzepice] 

     Mężykowie – herbu Wadwicz [Krzepice] 

    Melsztyńscy – herbu Leliwa [Krzepice] 

    Prażmowscy – herbu Belina [Krzepice] 

    Szydłowieccy – herbu Odrowąż [Krzepice] 

    Wolscy – herbu Półkozic [Krzepice] 

 

8/9. Bonerowie – herbu Bonarowa [Ogrodzieniec] 
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    Firlejowie – herbu Lewart [Ogrodzieniec] 

    Ogrodzienieccy – herbu Sulima [Ogrodzieniec] 

    Rzeszkowscy – herbu Półkozic [Ogrodzieniec] 

    Salamonowie – herbu Łabądź [Ogrodzieniec] 

    Bontani – herbu Bontani [Pińczyce] 

    Dziembowscy – herbu Ponian [Pińczyce] 

    Klimowicze – herbu Kościesza [Pińczyce] 

    Ujejscy – herbu Nowina [Pińczyce] 

    Strojowscy – herbu Trąby [Pińczyce] 

 

10/11. Bystrzanowscy – herbu Starykoń [Nakło] 

    Młodzianowscy – herbu Dąbrowa [Nakło] 

    Otwinowscy – herbu Gryf [Nakło] 

    Tęgoborscy – herbu Belina [Nakło] 

    Zbijewscy – herbu Rola [Nakło] 

    Dembińscy – herbu Rawicz [Szczekociny] 

    Jordanowie – herbu Trąby [Szczekociny] 

    Oleśniccy herbu Dębno [Szczekociny] 

    Sascy – herbu Sas [Szczekociny] 

    Szczepanowscy – herbu Kornicz [Szczekociny] 

    Szczekoccy – herbu Odrowąż [Szczekociny] 

  

12.  Padniewscy – herbu Nowina [Pilica] 

      Arkuszewscy – herbu Jastrzębiec [Pilica] 

      Brzozowscy – herbu Belina [Pilica] 

      Pileccy – herbu Leliwa [Pilica] 

      Wiśniowieccy – herbu Korybut [Pilica] 

      Zbarascy – herbu Koryb [Pilica] 

      Ponińscy - herbu Łodzia [Lipie] 

 

13. Koziegłowscy- herbu Lis [Koziegłowy] 

      Kawieccy – herbu Gozdawa [Koziegłowy] 

      Męcińscy – herbu Poraj  [Żarki] 

      Myszkowscy- herbu Jastrzębiec [Mirów] 

      Walewscy – herbu Kolumna [Parzymiechy] 

 

14. Gidzielscy – herbu Poraj [Gidle] 

      Kłomniccy – herbu Oksza [Kłomnice] 

      Załuscy – herbu Junosza [ Kłomnice] 

      Zielonka – herbu Jastrzębiec [ Skrzydlów] 

      Misiowscy – herbu Nałęcz [ Irządce] 

      Świętopełkowie – herbu Lis [Irządce] 

      Chocimowscy – herbu Oksza [ Rząsawy] 

 

15. Podsumowanie zajęć. 

 

 

V. Literatura podstawowa: 

 

A. Boniecki, Herbarz polski, Warszawa 1908. 

A. Kulikowski, Wielki herbarz rodów polskich, Warszawa 2005. 

E. Sęczys, Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861, Warszawa 2000. S. 

Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, Warszawa 1916. 

J. Długosz, Klejnoty Długoszowe, wyd. M. Friedberg, Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, 

Kraków 1931. 
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J. S. Dunin – Borkowski, Spis nazwisk szlachty polskiej, Lwów 1887. 

K. Niesiecki, Herbarz polski, Lipsk 1840, 1841. 

M. Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego. Ci wielcy Polacy to nasza rodzina, wyd. 5, 

Kraków 2010 (wersja elektroniczna). 

S. Górzyński, Kochanowski J., Herby szlachty polskiej, Warszawa 1990. 

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, pod red. F. Szulmierskiego, 

Warszawa 1883. 

T. Gajl, Herbarz polski. Od średniowiecza do XX w., Gdańsk 2007. 

 

VI. Literatura uzupełniająca: 

 

A. A. Kosiński, Diabeł według wyobrażeń naszego ludu [w:] Miasta i zamki polskie, T. III, Wilno 

1851. 

A. Dylewska, Pałac w Kruszynie i inne fundacje wojewody sieradzkiego Kaspra Denhoffa  

A. Gruszecki, Bastionowe zamki w Małopolsce, Warszawa 1962. 

A. J. Zakrzewski, Gorące lata 1861-1863 w oczach ziemiańskiego dworu [w:] biuletyn WSH, nr 5-6, 

Częstochowa 2003. 

A. J. Zakrzewski, Ks. Franciszek Staliński (1862–1921) – organizator i działacz kółek rolniczych w 

parafii Maluszyn, „Nowa Koniecpolska”, nr 12, maj - czerwiec 1995. 

A. J. Zakrzewski, Osiem wieków Żytna [w:] Żytno ( 1198-1998), Żytno 1998.  

A. J. Zakrzewski, Wyścigi pławieńskie, [w:] Zeszyty Radomszczańskie, t. II, Radomsko 2008. 

A. Jaśkiewicz, Zabytki sztuki [w:] Dzieje miasta i gminy ( do roku 1939), pod red. F. Kiryka, Kraków, 

1998. 

A. Kowalczykowa, Romantyzm, Warszawa 1997. 

A. Miłobędzki, Architektura polska XVIII wieku, Warszawa 1980. 

A. Miłobędzki, Zarys dziejów architektury w Polsce, Warszawa 1988.  

A. Zajączkowski, Główne elementy kultury szlacheckiej w Polsce. Ideologia a struktury społeczne, 

Wrocław 1971. 

B. Gałka, Ziemianie i ich organizacje w Polsce lat 1918-1939, Toruń 1997. 

B. Snoch, S. Podobiński, Słownik Encyklopedyczny Regionu Częstochowskiego, T. II, Częstochowa 

2001. 

D. Złotkowski, „Wiedząc dobrze to z wyroków Boga Najwyższego, iż kto się radzi, umierać musi…”. 

Testamenty z pierwszej połowy XIX wieku w świetle akt notariuszy częstochowskich, cz. I, 

Częstochowa 2005. 

D. Złotkowski, „Wiedząc dobrze to z wyroków Boga Najwyższego, iż kto się radzi, umierać musi…”. 

Testamenty z pierwszej połowy XIX wieku w świetle akt notariuszy częstochowskich, cz. II, 

Częstochowa 2006. 

D. Złotkowski, Miasta Departamentu Kaliskiego w okresie Księstwa Warszawskiego. Studium 

gospodarcze, Częstochowa 2001. 

D. Złotkowski, XIX-wieczne przemiany kapitalistyczne w dobrach Potockich (na przykładzie dóbr 

staszowskich), [w:] Ród Potockich w odmęcie historii (XVII –XX w.), pod red. Z. Janeczka, Katowice 

2007. 

E. Chłopicki, Częstochowskie strony, „ Tygodnik Ilustrowany”, 1873 nr 348. 

E. Chłopicki, Częstochowskie strony, „Tygodnik Ilustrowany”, 1874, nr 349. 

E. Florek, J. Zinkow, Orle gniazda i krajobrazy jurajskie, Warszawa 1983.  

F. Barciński, Geografia gospodarcza województwa kieleckiego, Kielce 1931. 

F. Sobalski, Powiat częstochowski do roku 1918. Z badań nad problematyką społeczno- gospodarczą 

[w:] Ziemia Częstochowa, T. XXVII, Częstochowa 2000. 

F. Sobalski, Wyposażenie i kosztowności z pałacu w Złotym Potoku w 1878r [w:] Rocznik Muzeum 

Okręgowego w Częstochowie. Historia zeszyt nr 1, Częstochowa 1985. 

H. Błażewicz, Pilica, Zarys dziejów miejscowości, Kraków 1992. 

J. A. Chrościński, Pompa Funebris, Z dziejów kultury staropolskiej, Warszawa 1974. 
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J. Badora, J. Mizgalski, Ziemiaństwo Częstochowskie w latach 1918-1939 [w:] Społeczeństwo 

Częstochowy w latach 1918-1939, pod red. R. Szweda i W. Palusa, Częstochowa 1997. 

J. Bałaban, Historia Polski, Lwów 1906. 

J. Borkowska- Antoniewicz, Dawna Architektura Częstochowy i regionu w ikonografii XVII-XX 

wieku, Częstochowa 1988. 

J. Jędrysiak, Dobra ziemskie Parzymiechy w czasach Potockich ( 1891-1939), Częstochowa- 

Parzymiechy 2002. 

J. Kozakiewicz, Organizacja pracy i wyniki produkcyjne majątków ziemskich w okresie 

międzywojennym, Puławy 1986. 

J. Laberschek, Nieznane karty z przeszłości zamku Olsztyn [w:] Almanach Częstochowy 1994. 

J. Leskiewicz, Ziemiaństwo polskie 1920-1945, Warszawa 1983.  

J. Linkowa, Orle gniazda i krajobrazy jurajskie, Warszawa 1983. 

J. Lutosławski, Ogólnopolska pielgrzymka ziemiaństwa na Jasnej Górze (1 i 2 VI 1937), Warszawa 

1937. 

W. Mnich, Ideologia polskiego ziemiaństwa, Lublin 2000. 

J. Tazbir, Kultura szlachecka w Polsce, Warszawa 1976. 

J. Tazbir, Rzeczpospolita i świat. Studia z dziejach kultury XVII wieku, Wrocław 1976,. 

J. Umiastowska z Morawskich, Z Raczyńskimi w tle, Poznań 1997. 

J. Wiśnieski, Diecezja Częstochowska, opis historyczny kościołów i zabytków, Mariówka Opoczyńska 

1936. W. Zieliński, Refleksje po pielgrzymce ziemiaństwa do Częstochowy, Warszawa 1937. 

J. Związek, Kościelna przeszłość gminy Żytno [w:] Żytno ( 1198-1998), Częstochowa 1998. 

K. Wójcicki, Widoki Kruszyny, „Kłosy”, 1868 nr 171. 

Katalog Zabytków Sztuki (KZS), Warszawa 1960,  

Katalog zabytków sztuki w Polsce, T. VI, Województwo katowickie, pod red. I. Rejduch-Samkowej i 

J. Sama, z. 7. 

Katalog zabytków sztuki w Polsce. Miasto Częstochowa, Warszawa 1995. 

Katalog zabytków Sztuki, t. II, Województwo łódzkie, Warszawa 1954. 

Kłobuck. Dzieje miasta i gminy (do roku 1939), pod red. F. Kiryka, Kraków 1998. 

Księga pamiątkowa gości Raczyńskich w Złotym Potoku w latach 1905-1939, Tablica genealogiczna 

Raczyńskich, Poznań 1991. 

L. Górski, Aleksander Ostrowski, „ Słowo”, 1896 nr 192. 

L. Kajzer, Archeologiczny rodowód dworu, Łódź 1988. 

L. Kowalewski, Przyroda parków pałacowych i dworskich na obszarze województwa 

częstochowskiego, Częstochowa 1989. 

L. Pękalski, M. Wiśniewski, Polska: Dwory i dworki, Warszawa 1995.   

M. Antoniewicz, Herby miast województwa częstochowskiego, Częstochowa 1984. 

M. Antoniewicz, Krzepice [w:] Biuletyn informacyjny, pod red. Z. Jakubowskiego, Częstochowa 1979.  

M. Antoniewicz, Przeszłość Żarek. Powstanie i rozwój na przestrzeni sześciu wieków, Częstochowa 

1982. 

M. Antoniewicz, Zamki na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, Kielce 1998.  

M. J. Jankowski, Danków nad Liswartą, Kraków-Danków 1997. 

M. Kazańczuk, Staropolskie legendy herbowe, Wrocław 1991. 

M. Libidzki, Dwory i pałace wiejskie w Wielkopolsce, Poznań 1996. 

M. Poleski, Zamek ogrodzieniecki, Warszawa 1913. 

M. Rydel, Jam dwór polski, Gdańsk 1995. 

M. Wiśniewski, Polska: dwory, dworki i pałace, Warszawa 1997. 

M. Zwoliński, Olsztyn koło Częstochowy, Olsztyn 1994. 

M. Zwoliński, Poczet rodów herbowych ziemi częstochowskiej, Częstochowa 2009. 

M. Zwoliński, Słownik biograficzny regionu częstochowskiego, t. II, Częstochowa 2005. 

M. Zwoliński, Szkice monograficzne Janowa i okolicy, Częstochowa 1992. 

Powiat kłobucki, inw. T Małkowska-Holcerowa i J. Mańkowska-Jurczakowa, Warszawa 1963. 

Przewodnik po Częstochowie i okolicy, pod red. W. Biegańskiego, Warszawa 1909. 

R. Hubicki, Opis trzech zamków w bliskości Krakowa w okręgu Pileckim, Warszawa 1858. 

S. Iwaniak, Reforma rolna w województwie kieleckim 1944-1945, Warszawa 1975. 

S. Leitgeber, Nowy almanach błękitny, Poznań- Warszawa 1993.  
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S. Łoza, Architekci i budowniczowie w Polsce, Warszawa 1964.  

S. Olgenbrand, Encyklopedia Powszechna, T.I -VI, Warszawa 1861. 

S. Przyłęcki, Pamiętnik o Koniecpolskich, Lwów 1842. 

S. Schuch, Stadnina koni Widzów- Skrzydlów, Warszawa 1878. 

T. Jakimowicz, Dwór murowany w Polsce w XVI wieku, Warszawa - Poznań 1979. 

T. Jaroszewski, Dwory i dworki w Polsce, Część II, Warszawa 2001.  

T. Jaroszewski, M. Wiśniewski, Polska: Pałace i zamki, Warszawa 1996. 

T. Mączyński, Zarys dziejów Chrząstowa i Koniecpola, Koniecpol 1984. 

T. Nowak, Historia Koniecpola, Koniecpol 2006. 

T. Stolarski, Znani i nieznani ziemi włoszczowskiej, Włoszczowa 2003. 

T. Zielińska, Poczet polskich rodów arystokratycznych, Warszawa 1997. 

T. Żychliński, Złota księga szlachty polskiej, T. I-IX, Poznań 1887. 

 M. Kantor- Mirski, Z przeszłości Zagłębia Dąbrowskiego, T. III, Sosnowiec 1932. 

Urzędnicy województwa łęczyckiego i sieradzkiego XV- XVIII wieku, T.II, z. 2, pod red. A. 

Gąsiorowskiego, Kórnik 1993. 

W. Błaszczyk, Zamki Jury Krakowsko-Wieluńskiej, Częstochowa 1965. 

W. Czapliński, J. Długosz, Życie codzienne magnaterii polskiej w XVII wieku, Warszawa 1976. 

W. Dworzaczek, Leliwici Tarnowscy, Warszawa 1971.  

W. Pruski, Z dziejów wyścigów i hodowli koni pełnej krwi w Polsce, Warszawa 1970. 

W. Roszkowski, Gospodarcza rola większej prywatnej własności ziemskiej w Polsce 1918-1939, 

Warszawa 1986. 

W. Stępień, Parafia Koziegłowy czyli Koziegłówki, Lublin 2000. 

W. Szymanowski, 300 portretów zasłużonych w narodzie polaków i polek z dodatkiem krótkich 

wspomnień ich życiorysów, Warszawa 1860. 

W. T. Radomscy, Zabytki architektury i budownictwa w Polsce, Warszawa 1978. 

Z dziejów dziewiętnastowiecznej rodziny ziemiańskiej. Ostrowscy h. Korab z Maluszyna, [w:] Dzieje 

Maluszyna i jego dziedziców z opowiadania i z pamięci zebrane przez Helenę [z Morstinów] 

Ostrowską, z rękopisu wydał, wstępem i przypisami opatrzył A.J. Zakrzewski, Warszawa 2009. 

Z. Gloger, Encyklopedia staropolska ilustrowana, Warszawa 1996. 

Z. Kuchowicz, Obyczaje staropolskie XVII – XVIII wieku, Łódź 1975. 

Z. Lis, Rekonstrukcja obiektów militarnych na Wyżynie Krakowsko Częstochowskiej, Częstochowa 

1987. Lustracja województwa krakowskiego 1564, cz.2, Warszawa 1964. 

Z. Simon, Warownie i zamki starodawne na szlaku Danków-Częstochowa- Rabsztyn, Częstochowa 

b.r.w,  

Zabytki architektury i budownictwa w Polsce, red. M. Charytańska Warszawa 1971.  

Ziemianie Polscy XX wieku, pod red. J. Leskiewiczowej, Warszawa 1992. 

B. Paprocki, Herby rycerstwa polskiego, z.1-2, Kraków 1858. 

A. Bruckner, Dzieje kultury polskiej, t. 1-3, Warszawa 1958. 

Społeczeństwo polskie, red. A. Wyczański, t. 1-4, Warszawa 1976 – 1986. 

A. Gruszecki, Zamek w Krzepicach, „ Ochrona zabytków”, 1959 nr3-4. 
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Przedmiot 1 

 

 

I. Cele kształcenia: ukierunkowanie studentów oraz przygotowanie do podjęcia samodzielnych 

badań; ugruntowanie wiedzy z zakresu średniowiecznych źródeł, a zwłaszcza obowiązujących w nich 

konwencji literackich; ukazanie miejsca i roli kobiet w kształtowaniu średniowiecznej kultury; 

zwrócenie uwagi na nowe kierunki badań w zakresie historii kobiet        

 

 

II. Efekty kształcenia:  

w zakresie wiedzy: 

- ma podstawową wiedzę na temat rodzajów średniowiecznych źródeł historycznych oraz 

uwarunkowań ich powstawania i funkcjonowania w kulturze piśmiennej średniowiecza, 

różnych metod dziejopisarskich oraz konwencji literackich obowiązujących w 

średniowiecznej spuściźnie pisarskiej 

- posiada elementarną wiedzę z zakresu miejsca i roli kobiet w średniowiecznej rzeczywistości 

. 

w zakresie umiejętności: 

- samodzielnie wyszukuje, ocenia, selekcjonuje, gromadzi i wykorzystuje informacje z różnych 

źródeł wiedzy, niezbędne do poznania średniowiecznych przekazów 

- posiada umiejętność interpretacji źródeł historycznych 

- poprawnie stosuje poznaną terminologię historyczną oraz humanistyczną związaną z 

wiodącym tematem, tj.: gender studies, płeć społeczna, historia kobiet, patriarchat, rządy 

opiekuńcze kobiet, pełnoprawne rządy kobiet, wychowanie świeckie, wychowanie klasztorne, 

niezależność kobiet w średniowieczu, dyspozycyjność prawna, aktywność prawna, zakres 

zdolności sądowej, rekluza, anachoretka, matka pustyni, diakonisa, klasztor podwójny, 

klauzura    

 

Nazwa przedmiotu  

,,Miejsce i rola kobiety w 

średniowieczu” – wykład 

monograficzny specjalizacyjny 

Język wykładowy: język polski 

Semestr, poziom i typ studiów Sem. 3,5, I stopień, studia stacjonarne Liczba punktów ECTS: 1 

Profil kształcenia 

profil: ogólnoakademicki  

 

1pkt – 15h zajęć; 15 h udziału w 

konsultacjach 

 

 

Wymagania wstępne  
Ogólna wiedza historyczna z zakresu I i II roku studiów historycznych oraz 

pogłębiona z historii średniowiecznej 

Forma zajęć, liczba godzin, 

dydaktycznych i sposób zaliczenia 

 

forma zajęć: wykład, 15 godz. sposób zaliczenia: zaliczenie na ocenę 

Autor programu: dr Barbara Kowalska 

Prowadzący zajęcia: dr Barbara Kowalska 

Sposób walidacji efektów kształcenia Obecność na zajęciach. 
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w zakresie kompetencji personalnych i społecznych: 

- posiada umiejętność samodoskonalenia, co jest niezbędne w podjętej specjalizacji  

- ma świadomość znaczenia ciągłości historycznej (od czasu powstania średniowiecznych 

społeczeństw po dzień dzisiejszy) w kształtowaniu więzi społecznych, co stwarza właściwą 

perspektywę rozumienia przemian zachodzących w tych społecznościach         

- ma świadomość udziału kobiet w tworzeniu średniowiecznego dorobku kulturowego, ich 

społecznych funkcji oraz układu ról pomiędzy kobietami i mężczyznami w średniowieczu  

 

III. Metody i kryteria zaliczenia przedmiotu:  

       metody: wykład organizacyjny, informacyjny, analityczny, syntetyczny, problemowy 

 

       kryteria oceny: obecność na zajęciach 

     

     

IV. Treści programowe:  1. Stan badań nad miejscem i rolą kobiet w dziejach; 2. Sytuacja prawna 

kobiet w średniowieczu; 3. Kultura chrześcijańska wobec kobiet; 4. Edukacja kobiet w kręgu dynastii 

piastowskiej; 5. Początki, rozwój i rodzaje kobiecej świętości (na wybranych przykładach); 6. Kobieta 

księżna, władczyni, zarządca dóbr, bohater uniwersalny – na przykładzie św. Kingi; 7. Kobiety 

marginesu społecznego; 8. Seksualność kobiet w średniowieczu  

 

  

V. Literatura podstawowa: Najstarszy zwód prawa polskiego, wyd. J. Matuszewski, Warszawa 

1959; J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 1998; 

M. Michalski. Kobiety i świętość w żywotach trzynastowiecznych księżnych polskich, Poznań 2004; 

A. Szymczakowa, Pozycja kobiety w średniowiecznej Polsce, [w:] Kobiety o kobietach. Studia i 

szkice. Średniowiecze i czasy nowożytne, red. W. Zawitkowska, Rzeszów 2010, ss. 11-30; J. 

Tyszkiewicz, Ludzie i przyroda w Polsce średniowiecznej, Warszawa 1983; M. Koczerska, Rodzina 

szlachecka w Polsce późnego średniowiecza, Warszawa 1975;  K. Ratajczak, Edukacja kobiet w 

kręgu dynastii piastowskiej w średniowieczu, Poznań 2005; A. J. Guriewicz, Kultura i społeczeństwo 

średniowiecznej Europy. Exempla XIII wieku, Warszawa 1997; Ch. Klapisch-Zuber, Kobieta i 

rodzina, [w:] Człowiek średniowiecza, red. J. Le Goff, tłum. M. Radożycka – Paoletti, Warszawa 

2000, ss. 355-387; B. Geremek, Człowiek marginesu, [w:] Człowiek średniowiecza, red. J. Le Goff, 

tłum. M. Radożycka – Paoletti, Warszawa 2000, ss. 433-463; Ł. Charewiczowa, Kobieta w dawnej 

Polsce, Lwów 1938; Historia piękna, red. U. Eco, tłum. A. Kuciak, Poznań 2005; F. Boucher, 

Historia mody: dzieje ubiorów od czasów prehistorycznych do końca XX w., tłum. P. Wrzosek, 

Warszawa 2003; A. Krawiec, Seksualność w średniowiecznej Polsce, Poznań 2000; M. Foucault, 

Historia seksualności, tłum. B. Banasiak. T. Komendant, K. Matuszewski, Warszawa 1995; M. 

Starowieyski, Kobieta w starożytności chrześcijańskiej, [w:]  Kobieta w kulturze średniowiecznej 

Europy. Prace ofiarowane Profesor Alicji Karłowskiej – Kamzowej , Poznań 1999, s. 23-39; W. 

Myszor, Rola kobiet w chrześcijaństwie II i III wieku: wdowy, dziewice i diakonisy, [w:] Kobieta w 

starożytności chrześcijańskiej, red. A. Maryniarczyk, Warszawa 1999, s. 12-19; D. Ostrowska, 

Wizerunek kobiety w pismach Ojców Kościoła, [w:] Od kobiety do mężczyzny i z powrotem. 

Rozważania o płci w kulturze, red. J. Brach – Czaina, Białystok 1997, s. 53-75. 

. 

 

 

V. Literatura uzupełniająca: J. Wroniszewski, Kobieta niezależna z rodziny rycerskiej w 

średniowieczu, [w:]  Kobieta i rodzina w średniowieczu i u progu czasów nowożytnych, red. Z. H. 

Nowak, A. Radzimiński, Toruń 1998, ss. 19-33; A. Szymczakowa, Panny, mężatki i wdowy przed 

sądami ziemskimi i grodzkimi w Sieradzkiem w XV w. ,[w:] Studia z dziejów państwa i prawa 

polskiego, t. VII, Łódź 2002, s. 81-99; J. Wroniszewski, Kobieca pieczęć szlachecka w Polsce 

średniowiecznej, [w:] Cracovia – Polonia – Europa, Kraków 1995, s. 377-386; H. Dziechcińska, Ciało, 

strój i gest w czasach renesansu i baroku, Warszawa 1996; Historia życia prywatnego, t. 2: Od Europy 

feudalnej do renesansu, red. G. Duby, Wrocław-Warszawa-Kraków 1998; B. Geremek, Ludzie 
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marginesu w średniowiecznym Paryżu w XIV – XV w., Wrocław 1972; D. Kałwa, Ze studiów nad 

historią kobiet w XIX wieku. Metodologia. Stan badań, ,,Historyka”, t. XXVII: 1997, s. 115-124; T. 

Żeleński (Boy), Felietony 1, [w:] tegoż, Pisma , t. XVI, Warszawa 1958, s. 402.   

   

 

 

 

 

 

Przedmiot 1 

Nazwa przedmiotu  
Dzieje państwa Zakonu 

Niemieckiego w Prusach 

Język wykładowy: polski 

Semestr, poziom i typ studiów 3/5, studia stacjonarne I stopnia Liczba punktów ECTS: 1 

Profil kształcenia 

Ogólnoakademicki 

 

15 godzin zajęć 

15 godzin przygotowania się do 

zajęć 

Wymagania wstępne  Wiedza bazowa o historii średniowiecza i czasów nowożytnych 

Forma zajęć, liczba godzin, 

dydaktycznych i sposób 

zaliczenia 

 

forma zajęć: wykład, 15 godzin sposób zaliczenia: zaliczenie na 

ocenę 

Autor programu: dr Grzegorz Żabiński 

Prowadzący zajęcia: dr Grzegorz Żabiński 

Sposób walidacji efektów 

kształcenia 

Zaliczenie na ocenę – obecność oraz aktywne uczestnictwo w 

dyskusji dotyczącej omawianych problemów 

 

I. Cele kształcenia: 

Przedstawienie węzłowych problemów dziejów Zakonu Niemieckiego 

 

II. Efekty kształcenia:  

- w zakresie wiedzy: pogłębienie wiedzy dotyczącej dziejów państwa Zakonu Niemieckiego w 

Prusach, jego aspektów religijnych, politycznych, gospodarczych i kulturalnych, miejsca Zakonu w 

dziejach Europy, wiedza na temat różnic i podobieństw między Zakonem Niemieckim a innymi 

zakonami rycerskimi w Europie, znajomość terminologii fachowej związanej z Zakonem, świadomość 

istnienia odmiennych ujęć dziejów Zakonu w historiografii 

- w zakresie umiejętności: pogłębienie umiejętności samodzielnego korzystania z literatury 

naukowej, umiejętność interpretacji źródeł historycznych, umiejętność samodzielnego zajęcia 

stanowiska wobec problematyki dziejów Zakonu w sposób wolny od motywacji pozanaukowych 

- w zakresie kompetencji personalnych i społecznych: poszerzenie kompetencji w zakresie 

uczestnictwa w dyskusji naukowej, świadomość miejsca Zakonu w historii Europy i roli jego 

dziedzictwa kulturowego, świadomość podatności dziejów Zakonu na interpretacje ideologiczne 

 

III. Metody i kryteria zaliczenia przedmiotu: 

Zaliczenie na ocenę – obecność oraz aktywne uczestnictwo w dyskusji dotyczącej omawianych 

problemów 
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Ocena 5 – obecność na wszystkich zajęciach, aktywne w nich uczestnictwo 

Ocena 4 – obecność na wszystkich zajęciach, aktywne uczestnictwo w części z nich 

Ocena 3 – obecność na wszystkich zajęciach, sporadyczna aktywność 

 

IV. Treści programowe: 

Bloki tematyczne: 

- powstanie zakonów rycerskich i założenie Zakonu Niemieckiego w Ziemi Świętej 

- rozwój Zakonu Niemieckiego w Europie przed rozpoczęciem działalności w Prusach  

- Prusy przed przybyciem Zakonu Niemieckiego 

- przybycie Zakonu Niemieckiego do Prus i początki budowy władztwa terytorialnego 

- organizacja życia w Zakonie w Prusach, gospodarka i społeczeństwo 

- dzieje polityczno-militarne państwa zakonnego, kontakty z Polską, wojskowość zakonna 

- kultura państwa zakonnego w Prusach 

- Zakon Niemiecki po sekularyzacji gałęzi pruskiej 

- Zakon Niemiecki w propagandzie i ideologii 

 

V. Literatura podstawowa: 

Arnold, U. 1996. Zakon Krzyżacki. Z Ziemi Świętej nad Bałtyk. Toruń. 

Achremczyk, S. 1997 Historia Warmii i Mazur, Olsztyn 

Biskup, M., Czaja, R. red. 2008. Państwo zakonu krzyzackiego w Prusach: władza i społeczeństwo. 

Warszawa 

Biskup, M., Labuda, G. 1986 Dzieje Zakonu Krzyżackiego w Prusach. Gospodarstwo-Społeczeństwo-

Państwo-Ideologia, Gdańsk 

Potkowski, E. 2005 Zakony rycerskie. Warszawa 

 

 

VI. Literatura uzupełniająca: 

Arnold, U. 1990. 800 Jahre Deutscher Orden. Ausstellung des Germanischen Nationalmuseums 

Nürnberg in der Zusammenarbeit mit der Internationalen Historischen Kommission zur Erforschung 

des Deutschen Ordens. München 

Arszyński, M. 1995, Budownictwo warowne zakonu krzyżackiego w Prusach (1230-1454), Toruń 

Biskup M., 1967 Trzynastoletnia wojna z zakonem krzyżackim 1454-1466, Warszawa 

Biskup, M. 1991 „Wojna Pruska”, czyli wojna Polski z Zakonem Krzyżackim z lat 1519-1521. U 

źródeł sekularyzacji Prus Krzyżackich. Olsztyn. 

Biskup M., 1993 Wojny Polski z zakonem krzyżackim 1308-1521, Gdańsk 

Boockmann, H. 1998. Zakon Krzyżacki – dwanaście rozdziałów z jego historii. Warszawa 

Dygo, M. 1992. Studia nad początkami władztwa Zakonu Niemieckiego w Prusach (1226-1259). 

Warszawa 

Garniec, M., Jackiewicz-Garniec, M., 2009 Zamki państwa krzyżackiego w dawnych Prusach. 

Powiśle, Górne Prusy, Warmia, Mazury, Olsztyn 

Grzegorz, M. 1987. Struktura administracyjna i własnościowa Pomorza Gdańskiego pod rządami 

Zakonu Krzyżackiego w latach 1309-1454. Warszawa 

Jóźwiak, S., Trupinda, J. 2007 Organizacja życia na zamku krzyżackim w Malborku w czasach 

wielkich mistrzów (1309-1457). Malbork 
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Kowalska, Z. 1996 Krzyżacy w innym świetle. Od średniowiecza do czasów współczesnych. Tarnów-

Wiedeń 

Łowmiański, H. 1989. Prusy – Litwa – Krzyżacy. Warszawa 

Maternicki, J. red. 1989 Tradycja grunwaldzka. Warszawa 1989 

Melville, M. 1991. Dzieje templariuszy. Warszawa 

Nowakowski A., 1988 O wojskach Zakonu Szpitala Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego w 

Jerozolimie zwanego krzyżackim, Olsztyn 

Okulicz-Kozaryn, J. 1973. Pradzieje ziem pruskich od późnego paleolitu do VII w. n.e. Warszawa 

Pizuński, P. 2003 Poczet wielkich mistrzów krzyżackich. Gdańsk 

Pospieszna, B. red. 2010. Fundacje artystyczne na terenie państwa krzyżackiego w Prusach, katalog 

wystawy w Muzeum Zamkowym w Malborku (25 czerwca-12 września 2010 r.), Malbork 

Runciman, S. 1987. Dzieje wypraw krzyżowych. Warszawa 

Samsonowicz, H. 1988. Krzyżacy. Warszawa 

Urban, W. 2005 Krzyżacy – historia działań militarnych. Warszawa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedmiot 1 

Nazwa przedmiotu  
Wykład specjalizacyjny Życie 

społeczno-polityczne 

Królestwa Polskiego 

Język wykładowy: polski 

Semestr, poziom i typ studiów 

semestr 4; rok 2; studia 

stacjonarne 

semestr 6; rok 3 studia 

stacjonarne 

Liczba punktów ECTS: 1  

Profil kształcenia 
profil: 

ogólnoakademicki 

1. godziny kontaktowe – 30 

Wymagania wstępne  
 podstawowa wiedza z historii ziem polskich w okresie zaborów 

 podstawowa wiedza o Królestwie Polskim; 

Forma zajęć, liczba godzin, 

dydaktycznych i sposób 

zaliczenia 

 

forma zajęć:  

wykład specjalizacyjny 

15 h 

sposób zaliczenia:  

 zaliczenie na ocenę 

Autor programu: Dr Robert Szwed 

Prowadzący zajęcia: Dr Robert Szwed 
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Sposób walidacji efektów 

kształcenia 

 obecność na wykładach 

 

 

 

 

 

 

I. Cele kształcenia:  

 

– Zajęcia mają na celu pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy studentów zakresu historii 

społecznej i politycznej Królestwa Polskiego w latach 1815 - 1830. 

 

– Zapoznanie studentów z prawnymi podstawami funkcjonowania społecznego politycznego i 

gospodarczego Królestwa Polskiego. 

 

– Wykształcenie w studentach umiejętności pracy ze źródłem historycznym i mapą 

 

 

II. Efekty kształcenia: 

 

- w zakresie wiedzy: 

 Posiada wiedzę o utworzenia Królestwa Polskiego, jego terytorium, granic i gospodarki 

 Znajomość konstytucji Królestwa Polskiego 

 Znajomość politycznego funkcjonowania Królestwa Polskiego 

 Zna czołowe postacie okresu konstytucyjnego Królestwa Polskiego 

  

- w zakresie umiejętności: 

 Samodzielnie wyszukuje, selekcjonuje, wykorzystuje, stawia hipotezy badawcze i poddaje 

krytycznym ocenom informacje z różnych źródeł wiedzy, niezbędne do poznania procesu 

historycznego. Posiada umiejętność samodzielnego kształcenia. 

 Poprawnie komunikuje się w języku ojczystym. 

 

- w zakresie kompetencji personalnych i społecznych:  

 Sprawnie organizuje własną pracę oraz krytycznie ocenia efekty swych działań  

 Ma świadomość znaczenia ciągłości historycznej w kształtowaniu więzi politycznych, 

społecznych i gospodarczych 

 Dostrzega potrzebę popularyzacji wiedzy historycznej w otaczającym go środowisku społecznym. 

  

III. Metody i kryteria zaliczenia przedmiotu:  udział w wykładach 

 

ocena 2.0 – student nie bierze udziału w wykładach. 

ocena 3.0 – student mało aktywny, zna podstawy funkcjonowania Królestwa Polskiego. 

ocena 3.5 – student obok podstaw potrafi przedstawić kilka postaci z okresu Królestwa Polskiego. 

ocena 4.0 – student aktywny, obok kilku postaci, zna również założenia konstytucji KP. 

ocena 4.5 – student aktywny zna postacie, terytorium i polityczne funkcjonowania KP 

ocena 5.0 – student aktywny zna również historię gospodarki w Królestwie Polskim 

 

  

 

IV. Treści programowe: 

 

1. Omówienie ważniejszych dzieł dotyczących okresu konstytucyjnego Królestwa Polskiego.  
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2. Utworzenie Królestwa Polskiego 

3. Konstytucja Królestwa Polskiego.;  

4. Życie polityczne do roku 1830 

5. Sejm Królestwa Polskiego 

6 Książe Adam Jerzy Czartoryski czy polityk przegrany? 

7.Książe Józef Zajączek generał i namiestnik 

10. Rozwój cywilizacyjny. Gospodarka Królestwa Polskiego 

11. Stanisław Staszic i rozwój gospodarczy 

12. Nauka. Oświata. Kościół 

13. Armia Królestwa Polskiego 

14. Wielki Książe Konstanty naczelny wódz i człowiek 

15. Częstochowa w okresie Królestwa Polskiego 

 

 

V. Literatura podstawowa: 

 

 Ajnenkiel A., Leśnodorski B., Roztocki W., Historia ustroju Polski 1764-1939, Warszawa 1974. 

 Askenazy S., Napoleon a Polska, Warszawa 1994. 

 Borejsza J., Piękny wiek XIX, Warszawa 1990. 

 Czubaty J., Wodzowie i politycy. Generalicja polska lat 1806-1815, Warszawa 19 

 Dylągowa H., Duchowieństwo katolickie wobec sprawy narodowej ( 1764 – 1864 ), Lublin 1981. 

 Dylągowa H., Historia Polski 1795 – 1990, Lublin 2000. 

 Feldman W., Dzieje polskiej myśli politycznej 1864 – 1914, Warszawa 1991. 

 Gąsiorowska N., Z dziejów przemysłu w Królestwie Polskim 1815 – 1918, Warszawa 1965. 

 Gierowski J.A., Historia Polski 1764 – 1864, Warszawa 1988. 

 Groniowski K., Skowronek J., Historia Polski 1795 – 1914, Warszawa 1987. 

 Jezierski A., Handel zagraniczny Królestwa Polskiego 1815 – 1914, Warszawa 1967. 

 Karpiński W., Król M., Sylwetki polityczne XIX wieku, Kraków 1974. 

 Kieniewicz S., Dramat trzeźwych entuzjastów. O ludziach pracy organicznej, Warszawa 1964. 

 Kieniewicz S., Historia Polski 1795 – 1918, Warszawa 1987.  

 Kukiel M., Dzieje Polski porozbiorowe 1795-1921, Londyn 1963. 

 Kumor B., Ustrój i organizacja Kościoła polskiego w okresie niewoli narodowej ( 1772 – 1918 )

 Kraków 1980. 

 Ludwikowski R., Główne nurty polskiej myśli politycznej 1815 – 1890, Warszawa 1982. 

 Łepkowski T., Polska – narodziny nowoczesnego narodu 1764 – 1870, Warszawa 1967. 

 Michalski J., Z dziejów Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Warszawa 1953. 

 Pietrzak – Pawłowska I., Uprzemysłowienie ziem polskich w XIX i XX wieku, Wrocław 1970. 

 Pilikowski J., Historia Polski 1864-1918, Kraków 1992. 

 Podhorodecki L., Historia Polski 1796 – 1996, Warszawa 1997. 

 Polska XIX wieku. Państwo – społeczeństwo – kultura, red. Kieniewicz S., Warszawa 1982. 
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 Pronobis W., Polska i świat XX wieku, Warszawa 1991. 

 Społeczeństwo Królestwa Polskiego, red. Kula W., Leskiewiczowa J., Warszawa 1965 – 1974. 

 Szwarc A., Pod obcą władzą 1795-1864, Warszawa 1997. 

 Śródka A., Uczeni polscy XIX – XX stulecia, Warszawa 1994. 

 Tokarz W., Sprzysiężenie Wysockiego i noc listopadowa, Warszawa 1980. 

 Tokarz W., Wojna polsko – rosyjska 1830 – 1831, t. I-II, Warszawa 1994. 

 Trzeciakowski L., Pod pruskim zaborem 1850-1918, Warszawa 1973. 

 Wandycz P., Pod zaborami. Ziemie RP w latach 1795 – 1918, Warszawa 1994. 

 Wereszycki H., Historia polityczna Polski 1864-1918, Wrocław 1990. 

 Wielka historia Polski, t.VI  ( 1815 – 1848 ) red. Karolczak K., Żaliński H., Kraków 1999. 

 Wroczyński R., Dzieje oświaty polskiej 1795 – 1945, Warszawa 1980. 

 Ziemiaństwo polskie 1795 – 1945, red. Leskiewicz J., Warszawa 1985. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedmiot 1 

Nazwa przedmiotu  

Wykład specjalizacyjny 

Wolne Miasto Kraków 1815- 

1846 

Język wykładowy: polski 

Semestr, poziom i typ studiów 

semestr 4; rok 2; studia 

stacjonarne 

semestr 6; rok 3; studia 

stacjonarne 

Liczba punktów ECTS: 1 

Profil kształcenia 
profil: 

ogólnoakademicki 

2. godziny kontaktowe – 30 

Wymagania wstępne  
 podstawowa wiedza z historii ziem polskich w okresie zaborów 

 podstawowa wiedza o Rzeczypospolitej Krakowskiej; 

Forma zajęć, liczba godzin, 

dydaktycznych i sposób 

zaliczenia 

forma zajęć:  

wykład specjalizacyjny 

15 h 

sposób zaliczenia:  

 zaliczenie na ocenę 
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Autor programu: Dr Robert Szwed 

Prowadzący zajęcia: Dr Robert Szwed 

Sposób walidacji efektów 

kształcenia 

 obecność na wykładach 

 

 

 

 

 

 

II. Cele kształcenia:  

 

– Zajęcia mają na celu pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy studentów zakresu historii 

politycznej i społecznej Rzeczypospolitej Krakowskiej w latach 1815 - 1846. 

 

– Zapoznanie studentów z prawnymi podstawami funkcjonowania społecznego politycznego i 

gospodarczego Rzeczypospolitej Krakowskiej. 

 

– Wykształcenie w studentach umiejętności pracy ze źródłem historycznym i mapą 

 

 

II. Efekty kształcenia: 

 

- w zakresie wiedzy: 

 Posiada wiedzę o utworzenia Wolnego Miasta Krakowa, jego terytorium, granic i gospodarki 

 Znajomość konstytucji Wolnego Miasta Krakowa (1815, 1818, 1833) 

 Znajomość politycznego funkcjonowania Wolnego Miasta Krakowa 

 Zna czołowe postacie związane z Wolnym Miastem Krakowem 

  

- w zakresie umiejętności: 

 Samodzielnie wyszukuje, selekcjonuje, wykorzystuje, stawia hipotezy badawcze i poddaje 

krytycznym ocenom informacje z różnych źródeł wiedzy, niezbędne do poznania procesu 

historycznego. Posiada umiejętność samodzielnego kształcenia. 

 Poprawnie komunikuje się w języku ojczystym. 

 

- w zakresie kompetencji personalnych i społecznych:  

 Sprawnie organizuje własną pracę oraz krytycznie ocenia efekty swych działań  

 Ma świadomość znaczenia ciągłości historycznej w kształtowaniu więzi politycznych, 

społecznych i gospodarczych 

 Dostrzega potrzebę popularyzacji wiedzy historycznej w otaczającym go środowisku społecznym. 

  

III. Metody i kryteria zaliczenia przedmiotu:  udział w wykładach 

 

ocena 2.0 – student nie bierze udziału w wykładach. 

ocena 3.0 – student mało aktywny, zna podstawy funkcjonowania Wolnego Miasta Krakowa. 

ocena 3.5 – student obok podstaw potrafi przedstawić kilka postaci z okresu Wolnego Miasta 

Krakowa. 

ocena 4.0 – student aktywny, obok kilku postaci, zna również założenia konstytucji WMK. 

ocena 4.5 – student aktywny zna postacie, terytorium i polityczne funkcjonowania WMK 

ocena 5.0 – student aktywny zna również historię gospodarki w WMK 
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IV. Treści programowe: 

 

1. Geneza utworzenia Wolnego Miasta Krakowa. Sprawa Krakowa na Kongresie Wiedeńskim.  

2. Podstawy prawne Wolnego Miasta Krakowa. Konstytucja z 1815 roku 

3. Konstytucja rozwinięta w roku 1818. 

4. Zmiana konstytucji w roku 1833 przyczyny i skutki. 

5. Status prawny Wolnego Miasta Krakowa 

6 Wolna czy w niewoli Rzeczypospolita Krakowska 

7. Władza ustawodawcza. Czynne i bierne prawo wyborcze 

10. Izba Reprezentantów 

11. Senat Rządzący władzą wykonawczą 

12. Stanisław Wodzicki prezes Senatu Rządzącego  

13. Życie kulturalno – naukowe w Wolnym Mieście Krakowie 

14. Życie gospodarcze w Wolnym Mieście Krakowie 

15. Likwidacja Wolnego Miasta Krakowa 

 

 

V. Literatura podstawowa: 

 

 Ajnenkiel A., Leśnodorski B., Roztocki W., Historia ustroju Polski 1764-1939, Warszawa 1974. 

 Bieniarzówna J, Małecki J.M, Dzieje Krakowa, t.3 Kraków w latach 1796-1918. Kraków. 

 Bierna A., Ignatowicz I., Vademecum do badań nad historią XIX i XX wieku, Warszawa 2003. 

 Kumor B., Ustrój i organizacja Kościoła polskiego w okresie niewoli narodowej (1772 – 191 ) 

Kraków 1980. 

 Gronowski K., Skowronek J., Historia Polski 1795-1914. Warszawa 1977. 

 Tokarz W., Wolne Miasto Kraków, w: Polska, jej dzieje i kultura. Od czasów najdawniejszych do 

chwili obecnej, Warszawa 1927. 

 Lewak A., Rzeczpospolita Krakowska, w: Polska, jej dzieje i kultura. Od czasów najdawniejszych 

do chwili obecnej, Warszawa 1927. 

 Chwalba A., Historia Polski, 1795-1918. Kraków 2001.  

 Kumor B., Ustrój i organizacja Kościoła polskiego w okresie niewoli narodowej (1772 – 1918 ) 

Kraków 1980. 

 Jakimyszyn A., Żydzi krakowscy w dobie Rzeczypospolitej Krakowskiej. Status prawny, 

przeobrażenia gminy, system edukacyjny. Kraków 2008.  

 Kumor B., Ustrój i organizacja Kościoła polskiego w okresie niewoli narodowej ( 1772 – 1918 )

 Kraków 1980. 

 Ziemia chrzanowska i Jaworzno, Kraków 1969. 

 Grodziski S., Rzeczpospolita Krakowska jej lata i ludzie. Kraków 2012. 

 

 

 

Przedmiot 2 

Nazwa przedmiotu  „Archeologia a historia” – Język wykładowy: język polski 
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proseminarium specjalizacyjne 

Semestr, poziom i typ studiów Sem. 2 R 1 st. studia stacjonarne Liczba punktów ECTS: 2 

Profil kształcenia 
profil: ogólnoakademicki  

 

 

Wymagania wstępne  

Ogólna wiedza historyczna z zakresu I roku studiów historycznych 

oraz pogłębiona z historii średniowiecznej, podstawowa wiedza z 

zakresu warsztatu badawczego archeologa  

Forma zajęć, liczba godzin, 

dydaktycznych i sposób 

zaliczenia 

 

forma zajęć: proseminarium, 30 

godz. 

sposób zaliczenia: zaliczenie na 

ocenę 

Autor programu: dr Stanisław Kołodziejski 

Prowadzący zajęcia: dr Stanisław Kołodziejski 

Sposób walidacji efektów 

kształcenia 

Obecność na zajęciach, zabieranie głosu w dyskusji, praca w 

zespole, przedstawienie pracy proseminaryjnej (plan pracy 

licencjackiej) 

 

I. Cele kształcenia: przygotowanie do podjęcia samodzielnych badań, doskonalenie warsztatu 

naukowego w ramach przygotowywania pracy licencjackiej, ugruntowanie wiedzy z zakresu źródeł 

archeologicznych 

 

 

II. Efekty kształcenia:  

w zakresie wiedzy: 

- ma podstawową wiedzę na temat rodzajów źródeł archeologicznych, ich pozyskiwania, 

klasyfikowania i interpretowania 

- ma świadomość różnych metod analizy źródeł archeologicznych i pisanych 

- posiada elementarną wiedzę z zakresu warsztatu badawczego historyka. 

w zakresie umiejętności: 

- samodzielnie wyszukuje, ocenia, selekcjonuje, gromadzi i wykorzystuje informacje z różnych 

źródeł wiedzy.. 

- posiada umiejętność interpretacji źródeł archeologicznych i historycznych 

- poprawnie stosuje poznaną terminologię historyczną i archeologiczną 

- prezentuje wyniki swoich badań w formie pracy proseminaryjnej. 

 

w zakresie kompetencji personalnych i społecznych: 

- sprawnie organizuje własną pracę i krytycznie ocenia efekty swych działań.  

- posiada umiejętność samodoskonalenia, co jest niezbędne w przygotowaniu pracy 

proseminaryjnej,  

- jest przekonany o konieczności przestrzegania norm etycznych w pracy historyka i 

archeologa. 

 

III. Metody i kryteria zaliczenia przedmiotu:  

       metody: podająca, poszukująca, dyskusja 

       kryteria: 
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- na ocenę dostateczną (3,0)- obecność na zajęciach, aktywność na zajęciach, ocena dostateczna 

z pracy proseminaryjnej 

- na ocenę dobrą (4,0) - obecność na zajęciach, aktywność na zajęciach, ocena dobra z pracy 

proseminaryjnej 

- na ocenę bardzo dobrą (5,0) - obecność na zajęciach, aktywność na zajęciach, ocena bardzo 

dobra z pracy proseminaryjnej. 

     

     

 

IV. Treści programowe:  

 

1-2 Tworzenie pojęć i definiowanie w naukach humanistycznych. 

Literatura: T. Pawłowski, Tworzenie pojęć i definiowanie w naukach humanistycznych, Warszawa 

1978. 

 

3. Definicja archeologii i historii 

Literatura: L. Kajzer, Wstęp do archeologii historycznej w Polsce, Łódź 1996; J. Wyrozumski, 

Miejsce archeologii w polskiej mediewistyce, Polonia Minor Medii Aevi. Studia ofiarowane 

Panu Profesorowi Andrzejowi Żakiemu w osiemdziesiątą rocznicę urodzin. pod red. Z. 

Woźniaka i J. Garncarskiego, Kraków-Krosno 2003, s. 127-132 S. Tabaczyński, Archeologia 

średniowieczna. Problemy. Źródła. Metody. Cele badawcze, Wrocław 1987. 

4. Wybór tematów prac proseminaryjnych. 

5. Etyka zawodowa historyka i archeologa 
Literatura: Metodologiczne problemy narracji historycznej, red. J. Pomorski, Lublin 1990; L. 

Kajzer, Wstęp do archeologii historycznej w Polsce, Łódź 1996. 

 

6.. Biblioteki. bibliografie 

Literatura: Metodologiczne problemy narracji historycznej, red. J. Pomorski, Lublin 1990; B. 

Kürbis, Metody źródłoznawcze wczoraj i dziś, [w:] Pamiętnik XII Powszechnego Zjazdu 

Historyków Polskich 17-20 IX 1979, cz. I-IV, Katowice 1979 

 

7-8. Przypomnienie wiadomości z zakresu aparatu pomocniczego, doskonalenie przypisów 

Literatura: A. Swieżawski, Warsztat naukowy historyka , Łódź 1978. 

 

9. Etapy pracy historyka w przygotowaniu pracy proseminaryjnej. 

Literatura: Współczesna dydaktyka historii. Zarys encyklopedyczny, pod red. J. Maternickiego, 

Warszawa 2004. 

10-15. Prezentacja i omawianie prac proseminaryjnych 

 

 

 

 

 

Przedmiot 2 

Nazwa przedmiotu  Proseminarium specjalizacyjne Język wykładowy: polski 

Semestr, poziom i typ studiów 3, studia stacjonarne I stopnia Liczba punktów ECTS: 2 

Profil kształcenia 

Ogólnoakademicki 

 

30 godzin zajęć 

30 godzin przygotowania się do 

zajęć 
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Wymagania wstępne  
Wiedza bazowa o historii starożytnej, średniowiecza i czasów 

nowożytnych 

Forma zajęć, liczba godzin, 

dydaktycznych i sposób 

zaliczenia 

 

forma zajęć: seminarium, 30 

godzin 

sposób zaliczenia: zaliczenie na 

ocenę 

Autor programu: Grzegorz Żabiński 

Prowadzący zajęcia: Grzegorz Żabiński 

Sposób walidacji efektów 

kształcenia 

Zaliczenie na ocenę – obecność oraz aktywne uczestnictwo w 

dyskusji  na zajęciach, przygotowanie pisemnej pracy 

proseminaryjnej 

 

I. Cele kształcenia: 

Opanowanie przez studentów podstaw samodzielnej pracy z materiałem źródłowych, celem 

przygotowania do pisania prac licencjackich i magisterskich 

 

II. Efekty kształcenia:  

- w zakresie wiedzy: pogłębienie wiedzy dotyczącej natury źródła historycznego, okoliczności, 

sposobów i celów jego powstawania, pogłębienie uporządkowanej wiedzy szczegółowej w zakresie 

interesujących studenta zagadnień i problemów, wiedzy o możliwościach i sposobach wykorzystania 

źródła w badaniach historycznych oraz konieczności krytycznego podejścia przed badacza do 

materiału źródłowego 

- w zakresie umiejętności: doskonalenie warsztatu badawczego historyka, opanowanie 

podstawowych umiejętności samodzielnego i krytycznego korzystania z materiału źródłowego i z 

literatury naukowej, podstawy umiejętności krytycznej interpretacji źródeł historycznych, poszerzenie 

umiejętności zdobywania informacji z wykorzystaniem technik teleinformacyjnych  

- w zakresie kompetencji personalnych i społecznych: opanowanie podstawowych kompetencji w 

zakresie samodzielnego przygotowania pracy opartej na materiale źródłowym oraz uczestnictwa w 

dyskusji naukowej, świadomość zagadnień etycznych związanych z badaniami materiału źródłowego 

 

III. Metody i kryteria zaliczenia przedmiotu: 

Zaliczenie na ocenę – obecność oraz aktywne uczestnictwo w dyskusji dotyczącej omawianych 

problemów, przygotowanie pracy proseminaryjnej wykorzystującej materiał źródłowy 

Ocena 5 – obecność na wszystkich zajęciach, aktywne w nich uczestnictwo, praca proseminaryjna 

wykorzystująca materiał źródłowy i literaturę przedmiotu, cechująca się krytycznym podejściem do 

źródła i możliwie szerokim wykorzystaniem dostępnej literatury 

Ocena 4 – obecność na wszystkich zajęciach, aktywne uczestnictwo w części z nich, praca 

proseminaryjna wykorzystująca materiał źródłowy i literaturę przedmiotu, cechująca się wystarczająco 

krytycznym podejściem do źródła i częściowym wykorzystaniem dostępnej literatury 

Ocena 3 – obecność na wszystkich zajęciach, sporadyczna aktywność, praca proseminaryjna 

wykorzystująca materiał źródłowy i literaturę, acz w sposób zasadniczo bezkrytyczny i 

niesamodzielny 

 

IV. Treści programowe: 

Bloki tematyczne: 

- przypomnienie i rozszerzenie wiadomości dotyczących źródła historycznego, jego rodzajów, cech, 

sposobów i okoliczności powstawania, omówienia pojęcia krytyki źródłowej i jej roli w badaniach 

historycznych 
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- przypomnienie i rozszerzenie wiadomości dotyczące cech tekstu naukowego i jego struktury, 

omówienie konstrukcji i roli aparatu naukowego  

- przykładowa analiza tekstu źródłowego: Dzieje Herodota (poł. V w. przed Chr.) – dzieło „ojca 

historii”, dążącego do odpowiedzi na pytanie dlaczego?  

- przykładowa analiza tekstu źródłowego: Księga Henrykowska (II poł XIII-pocz. XIV w.) – dzieło 

powstałe celem obrony praw majątkowych instytucji kościelnej 

-  przykładowa analiza tekstu źródłowego: Złota Legenda Jakuba de Voragine (II poł. XIII w.) – dzieło 

reprezentujące jeden z nurtów hagiografii, mające na celu formację religijno-moralną wiernych 

- możliwe inne teksty źródłowe lub inne rodzaje źródeł historycznych, wedle zainteresowań 

uczestników 

- prezentacje prac proseminaryjnych uczestników i dyskusja nad nimi 

 

V. Literatura podstawowa: 

 

Herodot, Dzieje, różne wyd. 

Jakub de Voragine, Złota legenda, różne wyd.  

Księga Henrykowska, wyd. J. Pater, Wrocław 1990 

 

VI. Literatura uzupełniająca: 

Banaszak, M. Historia Kościoła katolickiego, T. 1-2. Warszawa 1986-1988 

Bator, E., Mikułowski, B., Sendecka, K. Wokół Księgi Henrykowskiej. Wrocław 1995 

Cetwiński, M. Bóg, Szatan i człowiek w Księdze Henrykowskiej. W: Dzieje, kultura artystyczna i 

umysłowa polskich cystersów od średniowiecza do końca XVIII wieku. Materiały trzeciego 

ogólnopolskiego sympozjum naukowego zorganizowanego przez Instytut Historii Uniwersytetu im. 

Adama Mickiewicza, Poznań 27-30 września 1993 r. red. Strzelczyk, J. Kraków 1994.  

Cetwiński, M. "Nowy Izrael". Księga henrykowska i kształtowanie poczucia wspólnoty mnichów z 

Henrykowa s. 71-76. w: Venerabiles, nobiles et honesti. Studia z dziejów społeczeństwa Polski 

średniowiecznej. Prace ofiarowane profesorowi Januszowi Bieniakowi w siedemdziesiątą rocznicę 

urodzin i czterdziestopięciolecie pracy naukowej. Red. Radzimiński, A., Supruniuk, A., 

Wroniszewski, J. Toruń 1997, 71-76 

Cetwiński, M. Formularz dokumentów a opis rzeczywistości w Księdze Henrykowskiej. W: Formuła, 

archetyp, konwencja w źródle historycznym . Materiały IX Sympozjum Nauk Dających Poznawać 

Źródła Historyczne, Kazimierz Dolny, 14-15 grudnia 2000. Red. Górak, A., Skupieński, K. Radzyń 

Podlaski 2006, 73-82. 

Eco U., Jak napisać pracę dyplomową, Warszawa 2007. 

Knowles, D., Obolensky, D. Historia Kościoła. T. 1-2. Warszawa 1986-1988 

Miśkiewicz B. Wstęp do badań historycznych, Warszawa - Poznań 1985 

Siwczyńska, A. Interwencje i działania świętych w najstarszych kronikach polskich i czeskich. 

Historia 3/4 (1995-1996), 7-44 

Skarga, P. Żywoty świętych polskich. Opr. Duska, J, Karasiowa, A., wstęp Bednarz M., Kraków 2000 

Topolski J., Wprowadzenie do historii, różne wyd. 

Vicaire, M. H., Dominik i jego bracia kaznodzieje, Poznań 1985 

Wikarjak, J., Lewandowski, I. Od Grecji Herodota i Rzymu Cycerona do średniowiecza i renesansu w 

Polsce, Poznań 2007 

Wipszycka-Bravo, E., Bravo B. Historia starożytnych Greków. T1. Warszawa 1988 

Wipszycka-Bravo, E. red. Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, różne wyd.  

Wyrwa, A. M., Strzelczyk, J. Kaczmarek, K. Monasticon Cisterciense Poloniae. T. 1-2. Warszawa 

1999-2000 

Ziółkowski, A. Historia powszechna. Starożytność. Warszawa 2009 
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Przedmiot 2 

Nazwa przedmiotu  Proseminarium specjalizacyjne Język wykładowy: język polski 

Semestr, poziom i typ studiów: 
Sem. 4, I stopień , studia 

stacjonarne  

Liczba punktów ECTS: 2 

Profil kształcenia 

profil: ogólnoakademicki Przygotowanie się do zajęć -  1 

opanowanie materiału-1 

przygotowanie i napisanie 

pracy-2 

Wymagania wstępne  
Ogólna wiedza humanistyczna. Wiedza z zakresu historii na 

poziomie akademickim. 

Forma zajęć, liczba godzin 

dydaktycznych i sposób 

zaliczenia   

 

Forma zajęć: ćwiczenia 30 

godzin 

sposób zaliczenia: zaliczenie na 

ocenę 

Autor programu: 
dr Katarzyna Bucholc-Srogosz 

 

Prowadzący zajęcia: dr Katarzyna Bucholc-Srogosz 

Sposób walidacji efektów 

kształcenia 

 

Obecność, aktywność, zaliczenie, napisanie wstępu   

 

 

 

 

I. Cele kształcenia: 

 

II. Efekty kształcenia:  

 

 w zakresie wiedzy: 

 prezentuje uporządkowaną tematycznie i chronologicznie rozszerzoną wiedzę na temat zagadnień 

politycznych, gospodarczych i kulturalnych w okresie nowożytnym 

 posiada pogłębioną wiedzę potrzebną do analizy i interpretacji pisanych źródeł historycznych 

(pamiętniki, korespondencja, diariusze)  

 posiada wiedzę potrzebną do przeprowadzania kategoryzacji, analizy i interpretacji pisanych 

źródeł historycznych oraz innych wytworów kultury materialnej 

 

 w zakresie umiejętności: 

 samodzielnie wyszukuje, selekcjonuje oraz poddaje krytycznym ocenom informacje z różnych 

źródeł historycznych (pamiętniki, korespondencja, diariusz sejmowy) 

 prezentuje swoją pracę  w formie ustnej oraz rozbudowanej formie pisemnej, z zastosowaniem 

odpowiedniego aparatu naukowego (bibliografia, przypisy)  

 wykazuje się zdolnościami do przeprowadzania syntezy i analizy porównawczej oraz 
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umiejętnościami dobierania odpowiednich argumentów i wysuwania wniosków  

 

- w zakresie kompetencji personalnych i społecznych: 

- posiada umiejętność pracy w zespole (praca w zespole nad wstępem, spisem treści) 

- organizuje własną pracę, planuje i zarządza czasem 

- przestrzega zasad prawa autorskiego (wstęp pracy) 

 

III. Metody i kryteria zaliczenia przedmiotu:  

 

Metody: dyskusja 

 

Kryteria oceny: 

Ocena dostateczna – obecność, zaliczenie wstęp pracy 

Ocena dobra – obecność, aktywność, wstęp pracy 

Ocena bardzo dobra – obecność,  aktywność na 10 zajęciach, ocena bardzo dobra ze wstępu pracy 

 

IV. Treści programowe:  

 

1. Technika zbierania materiału do pracy licencjackiej. Przypomnienie istotnych informacji 

dotyczących bibliografii polskich, a także sposobu korzystania z nich. Tworzenie warsztatu 

historyka. „Fiszki” i komputerowe bazy danych. 

2. Zdefiniowanie wymogów stawianych pracom licencjackim. 

3 – 4. Omówienie tematów prac. Określenie celowości wyboru tematu przez studentów, a także 

ich wstępna konfrontacja z literaturą oraz istniejącymi źródłami (z uwzględnieniem ich 

dostępności dla studentów). 

5 - 6. Zbieranie bibliografii i wspólna ocena dokonań studentów na tym polu. 

7 - 8.  Przygotowywanie planu pracy przez studentów. 

9 - 11. Omówienie zasad pisania wstępu, zakończenia, przypisów oraz bibliografii.  

12 - 15. Przygotowywanie wstępu i przedstawienie go podczas zajęć proseminaryjnych. 

3. Literatura podstawowa: St. Kościałkowski, Historyka. Wstęp do studiów historycznych, 

Londyn 1954; M. Pawlak, J. Serczyk, Podstawy badań historycznych, Bydgoszcz 1992. 
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Przedmiot 2 

Nazwa przedmiotu  Proseminarium specjalizacyjne Język wykładowy: język polski 

Semestr, poziom i typ studiów 
Sem. 5, studia I stopnia, studia 

stacjonarne 

Liczba punktów ECTS: 2 

Profil kształcenia 
profil: ogólnoakademicki  

 

Uczestnictwo w zajęciach, 

Przygotowanie do zajęć 

Wymagania wstępne  Podstawy warsztatu naukowego historyka. 

Forma zajęć, liczba godzin, 

dydaktycznych i sposób 

zaliczenia 

 

forma zajęć: proseminarium 

specjalizacyjne, 30 godz. 

sposób zaliczenia: zaliczenie na 

ocenę 

Autor programu: dr Anna Odrzywolska-Kidawa 

Prowadzący zajęcia: dr Anna Odrzywolska-Kidawa 

Sposób walidacji efektów 

kształcenia 

Obecność na zajęciach, udział w dyskusji na zajęciach, 

przygotowanie na piśmie koncepcji i struktury przyszłej pracy 

licencjackiej. Napisanie recenzji nowej publikacji naukowej 

zgodnej z zainteresowaniami badawczymi studenta. 

 

 

 

I.Cele kształcenia:  

 

Celem zajęć jest kształcenie praktycznych umiejętności w zakresie prowadzenia samodzielnych badań 

historycznych, poszczególnych etapów procesu badawczego, doskonalenia warsztatu naukowego 

historyka, zakresu i celów badań historycznych, pojęcia i klasyfikacji źródeł historycznych, zasad 

krytyki źródeł, zapoznania się z organizacją nauki historycznej w Polsce. 

Doskonalenie umiejętności samodzielnego wyszukiwania literatury przedmiotu i źródeł historycznych, 

konstrukcji pracy naukowej (sprawozdania, recenzji, referatu, pracy licencjackiej), praktycznego 

zastosowania aparatu naukowego (przypisy, bibliografia). 

 

II. Efekty kształcenia:  

 

- w zakresie wiedzy: 

- zna rodzaje i gatunki źródeł historycznych, potrafi je sklasyfikować, rozumie 

zachodzące między nimi różnice, potrafi poddać krytyce zewnętrznej i wewnętrznej 

- definiuje różne rodzaje prac naukowych, uwzględniając różnice w konstrukcji 

- stosuje różnorodne metody ustalania faktów historycznych oraz zna przykłady ich 

zastosowania. 

- w zakresie umiejętności: 

- posiada umiejętność krytycznej analizy źródeł,  

- samodzielnie wyszukuje i wykorzystuje w pracy naukowej zdobyte informacje, 

posługując się różnymi źródłami wiedzy 

- prezentuje w mowie i piśmie wyniki swoich poszukiwań badawczych 

 

- w zakresie kompetencji personalnych i społecznych:  
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- krytycznie ocenia efekty swojej pracy naukowej 

- pogłębia umiejętności samokształcenia 

 

III. Metody i kryteria zaliczenia przedmiotu:  
 

Metody: dyskusja, praca pod kierunkiem, elementy wykładu informacyjnego, samodzielna praca 

nad źródłem, bibliografiami, literaturą przedmiotu. 

 

Obecność na zajęciach – dozwolona jedna nieobecność w ciągu semestru, powyżej jednej 

nieobecności student mam obowiązek zaliczyć w formie ustnej materiał omawiany na zajęciach 

podczas konsultacji, w terminie dwóch tygodni od zaistniałej nieobecności. 

 

Kryteria zaliczenia przedmiotu: 

Ocena 3: Obecność, uczestnictwo w dyskusji, wypowiedzi na podstawie których można ocenić 

przygotowanie studenta do zajęć, umiejętność analizy źródeł z epoki, z której student będzie się 

specjalizował oraz umiejętność praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu warsztatu 

naukowego historyka.  Przygotowanie koncepcji pracy licencjackiej wymagającej uzupełnień 

merytorycznych i metodologicznych (51-69%). 

Ocena 4: Obecność, aktywne uczestnictwo w dyskusji, formułowanie poprawnych, logicznych 

wypowiedzi, umiejętność analizy źródeł z epoki, z której student będzie się specjalizował oraz 

umiejętność praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu warsztatu naukowego historyka. 

Przygotowanie koncepcji pracy licencjackiej wymagającej uzupełnień merytorycznych i 

metodologicznych jedynie w niewielkim zakresie (70-89%). 

Ocena 5: Obecność, aktywne uczestnictwo w dyskusji na każdych zajęciach, formułowanie 

logicznych, dojrzałych i wyczerpujących wypowiedzi, wykazanie się przygotowaniem 

merytorycznym z zakresu literatury uzupełniającej, umiejętność analizy źródeł z epoki, z której 

student będzie się specjalizował oraz umiejętność praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu 

warsztatu naukowego historyka.  Przygotowanie koncepcji pracy licencjackiej nie wymagającej 

uzupełnień merytorycznych i metodologicznych. (90-100%). 

 

 

IV. Treści programowe:  
 

1. Zapoznanie studentów z wymogami naukowymi i metodycznymi. 

2. Podstawy warsztatu historyka (konstrukcja i rodzaje przypisów). Zapis bibliograficzny. 

3. Zastosowanie przypisów we własnej pracy naukowej. 

4. Źródła historyczne omawianej epoki: definicje, klasyfikacje oraz krytyka zewnętrzna i 

wewnętrzna. 

5. Metody ustalania faktów historycznych oraz przykłady ich zastosowania. 

6. Słowniki historyczno-geograficzne – przegląd ważniejszych wydawnictw. 

7. Bibliografie i ich praktyczne wykorzystanie podczas pracy naukowej. Przewodnik bibliograficzny 

i Bibliografia zawartości czasopism. 

8. Przegląd najważniejszych polskich czasopism historycznych. Model konstrukcyjny periodyku 

naukowego. 

9. Prezentacja recenzji nowych publikacji naukowych. 

10. Uściślenie zainteresowań naukowych studentów w odniesieniu do ich przyszłej pracy 

licencjackiej. 

11-13. Prezentacja przez studentów rezultatów swoich poszukiwań naukowych.  

14-15. Wypracowanie koncepcji pracy – tematu, struktury, metodologii. 

 

V. Literatura podstawowa: 

 

K. Woźniak, O pisaniu pracy magisterskiej na studiach humanistycznych.      Przewodnik  

praktyczny, Warszawa - Łódź 1998 

T. Buksiński, Interpretacja źródeł historycznych, Warszawa 1992. 
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J. Topolski, Metodologia historii, Warszawa 1973.  

J. Topolski, Wprowadzenie do historii, Poznań 2005. 

J. Madkiewicz, Jak pisać teksty naukowe, Gdańsk 1995. 

A. Mendykowa, Podstawy bibliografii, Warszawa 1986. 

B. Miśkiewicz, Wprowadzenie do badań historycznych, Poznań 1993. 

J. Topolski, Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej, Warszawa 1996. 

M. Pawlak, J. Serczyk, Podstawy badań historycznych, Bydgoszcz 1999. 

E. Mierzwa, Historyka: wstęp do badań historycznych, Piotrków Trybunalski 2001. 

J. S. Matuszewski, M. Kopczyński, O możliwościach i nieodzownej potrzebie zastosowania w 

naukach historycznych maszyny zwanej komputerem [w:] Tradycje i perspektywy nauk 
pomocniczych historii w Polsce, red. M. Rokosz, Kraków 1993. 

 

a. Literatura uzupełniająca: 

 

J. Grycz, E. Kurdybacha, Bibliografia w teorii i praktyce oraz wykaz ważniejszych bibliografii i  

dzieł pomocniczych, Warszawa 1953. 

W. Han, Bibliografia bibliografii polskich, Wrocław 1966. 

H. Hleb-Koszyńska, O Bibliografii dla nie wtajemniczonych, Wrocław 1974. 

Historia i komputery, t. 1, Metody komputerowe w badaniach i nauczaniu historii, pod    

red. B. Ryszewskiego, Toruń 1995. 

Informator o Bibliotekach i Ośrodkach Informacji w Polsce, Warszawa 1996. 

J. Korpała, Krótka historia bibliografii polskiej, Wrocław 1986. 

Mity, legendy i podania jako źródło historyczne, Gdańsk 1997. 

Obrachunki z historią, pod red. W. Brodzieja, Warszawa 1997. 

J. Ratajewski, Biblioteki naukowe i fachowe oraz ośrodki informacji naukowo-technicznej w  

komunikacji społecznej, Katowice 1982. 

H. Samsonowicz, O „historii prawdziwej”; Warszawa 1998 

J. Topolski, Świat bez historii, Poznań 1998. 

Co by było gdyby... Historie alternatywne z Henrykiem Samsonowiczem, Januszem Tazbirem,  

Jerzym Skowronkiem, Andrzejem Ajnenkielem rozmawia Jan Osica i Andrzej Sowa, Warszawa 1998. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedmiot 2 

Nazwa przedmiotu  Proseminarium specjalizacyjne Język wykładowy: język polski 

Semestr, poziom i typ studiów 
Sem. 6, studia I stopnia, studia 

stacjonarne 

Liczba punktów ECTS: 2 

Profil kształcenia 
profil: ogólnoakademicki  

 

Uczestnictwo w zajęciach, 

Przygotowanie do zajęć 

Wymagania wstępne  
Podstawy warsztatu naukowego historyka. Koncepcja przyszłej 

pracy licencjackiej. 

Forma zajęć, liczba godzin, forma zajęć: proseminarium sposób zaliczenia: zaliczenie na 
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dydaktycznych i sposób 

zaliczenia 

 

specjalizacyjne, 30 godz. ocenę 

Autor programu: dr Anna Odrzywolska-Kidawa 

Prowadzący zajęcia: dr Anna Odrzywolska-Kidawa 

Sposób walidacji efektów 

kształcenia 

Obecność na zajęciach, udział w dyskusji na zajęciach, 

przygotowanie na piśmie bibliografii przyszłej pracy licencjackiej z 

podziałem na źródła i opracowania. 

 

 

 

I.Cele kształcenia:  

 

Celem zajęć jest kształcenie praktycznych umiejętności w zakresie prowadzenia samodzielnych badań 

historycznych, poszczególnych etapów procesu badawczego, doskonalenia warsztatu naukowego 

historyka, zakresu i celów badań historycznych, pojęcia i klasyfikacji źródeł historycznych, zasad 

krytyki źródeł, zapoznania się z organizacją nauki historycznej w Polsce. 

Doskonalenie umiejętności samodzielnego wyszukiwania literatury przedmiotu i źródeł historycznych, 

konstrukcji pracy naukowej (sprawozdania, recenzji, referatu, pracy licencjackiej), praktycznego 

zastosowania aparatu naukowego (przypisy, bibliografia). 

 

II. Efekty kształcenia:  

 

- w zakresie wiedzy: 

- zna rodzaje i gatunki źródeł historycznych, potrafi je sklasyfikować, rozumie 

zachodzące między nimi różnice, potrafi poddać krytyce zewnętrznej i wewnętrznej 

- definiuje różne rodzaje prac naukowych, uwzględniając różnice w konstrukcji 

- stosuje różnorodne metody ustalania faktów historycznych oraz zna przykłady ich 

zastosowania. 

- w zakresie umiejętności: 

- posiada umiejętność krytycznej analizy źródeł,  

- samodzielnie wyszukuje i wykorzystuje w pracy naukowej zdobyte informacje, 

posługując się różnymi źródłami wiedzy 

- prezentuje w mowie i piśmie wyniki swoich poszukiwań badawczych 

 

- w zakresie kompetencji personalnych i społecznych:  
- krytycznie ocenia efekty swojej pracy naukowej 

- pogłębia umiejętności samokształcenia 

 

III. Metody i kryteria zaliczenia przedmiotu:  
 

Metody: dyskusja, praca pod kierunkiem, elementy wykładu informacyjnego, samodzielna praca 

nad źródłem, bibliografiami, literaturą przedmiotu. 

 

Obecność na zajęciach – dozwolona jedna nieobecność w ciągu semestru, powyżej jednej 

nieobecności student mam obowiązek zaliczyć w formie ustnej materiał omawiany na zajęciach 

podczas konsultacji, w terminie dwóch tygodni od zaistniałej nieobecności. 

 

Kryteria zaliczenia przedmiotu: 

Ocena 3: Obecność, uczestnictwo w dyskusji, wypowiedzi na podstawie których można ocenić 
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przygotowanie studenta do zajęć, umiejętność analizy źródeł z epoki, z której student będzie się 

specjalizował oraz umiejętność praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu warsztatu 

naukowego historyka.  Przygotowanie bibliografii pracy licencjackiej, z podziałem na źródła i 

opracowania, wymagającej poważnych uzupełnień merytorycznych (51-69%). 

Ocena 4: Obecność, aktywne uczestnictwo w dyskusji, formułowanie poprawnych, logicznych 

wypowiedzi, umiejętność analizy źródeł z epoki, z której student będzie się specjalizował oraz 

umiejętność praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu warsztatu naukowego historyka. 

Przygotowanie bibliografii pracy licencjackiej, z podziałem na źródła i opracowania, wymagającej 

uzupełnień merytorycznych i metodologicznych jedynie w niewielkim zakresie (70-89%). 

Ocena 5: Obecność, aktywne uczestnictwo w dyskusji na każdych zajęciach, formułowanie 

logicznych, dojrzałych i wyczerpujących wypowiedzi, wykazanie się przygotowaniem 

merytorycznym z zakresu literatury uzupełniającej, umiejętność analizy źródeł z epoki, z której 

student będzie się specjalizował oraz umiejętność praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu 

warsztatu naukowego historyka.  Przygotowanie bibliografii pracy licencjackiej, z podziałem na 

źródła i opracowania, nie wymagającej uzupełnień merytorycznych i metodologicznych. (90-

100%). 

 

 

IV. Treści programowe:  
 

 1-3. Krytyczna dyskusja nad wybranymi tematami. 

 4-6. Krytyczne omawianie koncepcji prac i przyjętej metodologii. 

 7-9. Praca nad zbieraniem literatury do tematów i prezentacja wyników. 

 10-12. Stan badań nad wybranym tematem. Prezentacja stanowisk w historiografii nad 

wybraną     problematyką. 

 13-15. Prezentacja źródeł, które zostaną wykorzystane w pracy licencjackiej. 

 

 

V. Literatura podstawowa: 

 

K. Woźniak, O pisaniu pracy magisterskiej na studiach humanistycznych.      Przewodnik  

praktyczny, Warszawa - Łódź 1998 

T. Buksiński, Interpretacja źródeł historycznych, Warszawa 1992. 

J. Topolski, Metodologia historii, Warszawa 1973.  

J. Topolski, Wprowadzenie do historii, Poznań 2005. 

J. Madkiewicz, Jak pisać teksty naukowe, Gdańsk 1995. 

A. Mendykowa, Podstawy bibliografii, Warszawa 1986. 

B. Miśkiewicz, Wprowadzenie do badań historycznych, Poznań 1993. 

J. Topolski, Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej, Warszawa 1996. 
M. Pawlak, J. Serczyk, Podstawy badań historycznych, Bydgoszcz 1999. 

E. Mierzwa, Historyka: wstęp do badań historycznych, Piotrków Trybunalski 2001. 

J. S. Matuszewski, M. Kopczyński, O możliwościach i nieodzownej potrzebie zastosowania w 

naukach historycznych maszyny zwanej komputerem [w:] Tradycje i perspektywy nauk 
pomocniczych historii w Polsce, red. M. Rokosz, Kraków 1993. 

 

 

VI.Literatura uzupełniająca: 

 

J. Grycz, E. Kurdybacha, Bibliografia w teorii i praktyce oraz wykaz ważniejszych bibliografii i  

dzieł pomocniczych, Warszawa 1953. 

W. Han, Bibliografia bibliografii polskich, Wrocław 1966. 

H. Hleb-Koszyńska, O Bibliografii dla nie wtajemniczonych, Wrocław 1974. 

Historia i komputery, t. 1, Metody komputerowe w badaniach i nauczaniu historii, pod    

red. B. Ryszewskiego, Toruń 1995. 
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Informator o Bibliotekach i Ośrodkach Informacji w Polsce, Warszawa 1996. 

J. Korpała, Krótka historia bibliografii polskiej, Wrocław 1986. 

Mity, legendy i podania jako źródło historyczne, Gdańsk 1997. 

Obrachunki z historią, pod red. W. Brodzieja, Warszawa 1997. 

J. Ratajewski, Biblioteki naukowe i fachowe oraz ośrodki informacji naukowo-technicznej w  

komunikacji społecznej, Katowice 1982. 

H. Samsonowicz, O „historii prawdziwej”; Warszawa 1998 

J. Topolski, Świat bez historii, Poznań 1998. 

Co by było gdyby... Historie alternatywne z Henrykiem Samsonowiczem, Januszem Tazbirem,  

Jerzym Skowronkiem, Andrzejem Ajnenkielem rozmawia Jan Osica i Andrzej Sowa, Warszawa 1998. 

S. Kieniewicz, O etyce zawodu historyka, [w:] tenże, Historyk a świadomość narodowa, Warszawa 

1982. 

 

 

 

 

 

 

 

Przedmiot 1 

Nazwa przedmiotu  
Proseminarium 

specjalizacyjne 

Język wykładowy: polski 

Semestr, poziom i typ studiów 
semestr 6; rok 3; studia 

stacjonarne 

Liczba punktów ECTS: 2 

Profil kształcenia 

profil: 

ogólnoakademicki 

3. godziny kontaktowe – 30h 

4. zapoznanie z literaturą, 

zbieranie materiałów do 

zajęć – 15 h 

5. przygotowanie do zajęć – 20 

h 

6. przygotowanie wystąpień 

wybranych posłów w postaci 

analizy materiału 

źródłowego–10h  

7. przygotowanie do 

zaliczenia– 15h 

(30 h + 60 h = 90 h) 3 ECTS 

Wymagania wstępne  

 podstawowa wiedza z historii ziem polskich w okresie zaborów 

 podstawowa wiedza o Królestwie Polskim; 

 podstawowa wiedza o historii polskiego parlamentaryzmu; 

Forma zajęć, liczba godzin, 

dydaktycznych i sposób 

zaliczenia 

 

forma zajęć:  

proseminarium 

specjalizacyjne  Odpowiedzi na 

zadane pytania, udział w 

dyskusji i przygotowanie przez 

sposób zaliczenia:  

 zaliczenie na ocenę 
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studentów pracy zaliczeniowej 

30 h 

Autor programu: dr Robert Szwed 

Prowadzący zajęcia: dr Robert Szwed 

Sposób walidacji efektów 

kształcenia 

 obecność na zajęciach; 

 aktywność na zajęciach 

 wykonanie i ocena pracy zaliczeniowej 

 

 

 

V. Cele kształcenia:  

 

– Zajęcia mają na celu usystematyzowanie wiedzy studentów zakresu historii sejmu Królestwa 

Polskiego w latach 1815 - 1830. 

 

– Zapoznanie się studentów z prawnymi podstawami funkcjonowania sejmu Królestwa 

Polskiego. 

– Wykształcenie w studentach umiejętności pracy ze źródłem historycznym. 

 

 

II. Efekty kształcenia: 

 

- w zakresie wiedzy: 

 

 Zna konstytucję Królestwa Polskiego w zakresie władzy ustawodawczej. 

 Umie wskazać terminy odbywania się sejmów. 

 Zna marszałków izby poselskiej i senatorskiej 

 Zna i rozumie prawa uchwalane na sejmie 

 Analizuje działalność wybranych posłów lub senatorów 

  

- w zakresie umiejętności: 

 Samodzielnie wyszukuje, selekcjonuje, wykorzystuje, stawia hipotezy badawcze i poddaje 

krytycznym ocenom informacje z różnych źródeł wiedzy, niezbędne do poznania procesu 

historycznego. Posiada umiejętność samodzielnego kształcenia. 

 Poprawnie komunikuje się w języku ojczystym. Stosuje w mowie i w piśmie pogłębioną fachową 

terminologię związaną z polskim parlamentaryzmem.  

 

- w zakresie kompetencji personalnych i społecznych:  

 Sprawnie organizuje własną pracę oraz krytycznie ocenia efekty swych działań  

 Ma świadomość znaczenia ciągłości historycznej w kształtowaniu więzi społecznych. 

 Dostrzega potrzebę popularyzacji wiedzy historycznej w otaczającym go środowisku społecznym. 

  

III. Metody i kryteria zaliczenia przedmiotu:  aktywność na zajęciach, wykonanie pracy 

proseminaryjnej 

 

ocena 2.0 – student nie bierze udziału w zajęciach, nie zna podstawowych aktów prawnych 

dotyczących funkcjonowania sejmu KP 

ocena 3.0 – student na zajęciach mało aktywny, zna podstawowe akty prawne dotyczące 

funkcjonowania sejmu KP 

ocena 3.5 – student obok podstawowych aktów prawnych dotyczących sejmu zna terminy ich 

odbywania i jego marszałków 
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ocena 4.0 – student aktywny na zajęciach potrafi wymienić prawa uchwalane na sejmach 

ocena 4.5 – student aktywny na zajęciach obok znajomości praw potrafi zanalizować jego treści 

ocena 5.0 – student aktywny zajęciach zna prawne podstawy, organizację, działalność sejmu 

Królestwa Polskiego  

 

 

IV. Treści programowe: 

1. Omówienie problematyki proseminarium specjalizacyjnego, literatury i warunków uzyskania 

zaliczenia zajęć  

2. Utworzenie Królestwa Polskiego 

3. Konstytucja Królestwa Polskiego.;  

4. Organizacja sejmu 

5. Pierwsze wybory 1817 - 1818 r. i wybory uzupełniające 

6 – 7. Działalność, prawa i posłowie sejmu 1818 r.  

8 – 9. Sejm roku 1820  

10. Utajniony sejm w 1825 r. 

11 – 12. Sejm roku 1830  

13. Stosunek Aleksandra I i Mikołaja I do sejmu 

14. Wybrani posłowie i ich działalność 

15. Omówienie i ocena pracy proseminaryjnej i wystawianie zaliczeń 

 

 

V. Literatura podstawowa: 

 

 

 Ajnenkiel Andrzej, Leśnodorski Bogusław, Rostocki Władysław, Historia ustroju Polski 

1764 - 1939, Warszawa 1974. 

 Ajnenkiel Andrzej, Polskie konstytucje, Warszawa 1983. 

 Ajnenkiel Andrzej, Spór o model parlamentaryzmu polskiego do roku 1926, War szawa 

1962. 

 Askenazy Szymon, Rosja — Polska  1815-1830, Lwów  1907. 

 Bardach Juliusz, Leśnodorski Bogusław, Pietrzak Michał, Historia państwa i prawa 

polskiego, Warszawa 1976. 

 Bortnowski Władysław, Kaliszanie: kartki z dziejów Królestwa Polskiego, Warszawa 

1976. 

 Dyariusz Seymu Królestwa Polskiego 1818, t. 1-3. wyd. Antoni Siarczyński, Warszawa 

1818. 

 Historia państwa i prawa Polski, pod red. Juliusza Bardacha, t. 3 -4, Warszawa 1981 – 

1982. 

 Konstytucje polskie. Studia monograficzne z dziejów polskiego konstytucjonalizmu, pod 

red. M. Kallasa, t.I (Warszawa 1990), bibliografia w t. II, (Warszawa 1984-1988);  

 Więckowska Helena, Opozycja liberalna w Królestwie Kongresowym 1815 - 1831, 

Warszawa 1925. 

VI. Literatura uzupełniająca: 
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 Izdebski H., Rada Administracyjna w Królestwa Polskiego w latach 1815-1830, Warszawa 

1978. 

 Konic H., Dzieje prawa małżeńskiego w Królestwie Polskim (1818 – 1836), Kraków 1903. 

 Przelaskowski Ryszard, Sejm warszawski roku 1825, Warszawa 1929. 

 Rembowski Aleksander, Nasze poglądy polityczne w roku 1818. (Konstytucja, monarchizm, 

sejm, opozycja), „Biblioteka Warszawska” t. 3 (1897). 

 Skowronek Jerzy, Skład społeczny i polityczny sejmów Księstwa Warszawskiego i 

Królestwa Kongresowego, „Przegląd Historyczny" t. 52 (1961), z. 3. 

 Stankiewicz Zbigniew, Sejm Królestwa Polskiego 1815 -1831. Uwagi o roli 

ustrojowej i politycznej, „Czasopismo Prawno -Historyczne” t. 36 (1984), z. I. 

 Śliwowski J. Kodeks karzący Królestwa Polskiego – 1818 

 

 

 

 

Przedmiot 2 

Nazwa przedmiotu  Proseminarium specjalizacyjne Język wykładowy: polski 

Semestr, poziom i typ studiów 6, studia stacjonarne I stopnia Liczba punktów ECTS: 2 

Profil kształcenia 

Ogólnoakademicki 

 

30 godzin zajęć 

30 godzin przygotowania się do 

zajęć 

Wymagania wstępne  
Wiedza bazowa o historii starożytnej, średniowiecza i czasów 

nowożytnych 

Forma zajęć, liczba godzin, 

dydaktycznych i sposób 

zaliczenia 

 

forma zajęć: seminarium, 30 

godzin 

sposób zaliczenia: zaliczenie na 

ocenę 

Autor programu: dr Grzegorz Żabiński 

Prowadzący zajęcia: dr Grzegorz Żabiński 

Sposób walidacji efektów 

kształcenia 

Zaliczenie na ocenę – obecność oraz aktywne uczestnictwo w 

dyskusji  na zajęciach, przygotowanie pisemnej pracy 

proseminaryjnej 

 

I. Cele kształcenia: 

Opanowanie przez studentów podstaw samodzielnej pracy z materiałem źródłowych, celem 

przygotowania do pisania prac licencjackich i magisterskich 
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II. Efekty kształcenia:  

- w zakresie wiedzy: pogłębienie wiedzy dotyczącej natury źródła historycznego, okoliczności, 

sposobów i celów jego powstawania, pogłębienie uporządkowanej wiedzy szczegółowej w zakresie 

interesujących studenta zagadnień i problemów, wiedzy o możliwościach i sposobach wykorzystania 

źródła w badaniach historycznych oraz konieczności krytycznego podejścia przed badacza do 

materiału źródłowego 

- w zakresie umiejętności: doskonalenie warsztatu badawczego historyka, opanowanie 

podstawowych umiejętności samodzielnego i krytycznego korzystania z materiału źródłowego i z 

literatury naukowej, podstawy umiejętności krytycznej interpretacji źródeł historycznych, poszerzenie 

umiejętności zdobywania informacji z wykorzystaniem technik teleinformacyjnych  

- w zakresie kompetencji personalnych i społecznych: opanowanie podstawowych kompetencji w 

zakresie samodzielnego przygotowania pracy opartej na materiale źródłowym oraz uczestnictwa w 

dyskusji naukowej, świadomość zagadnień etycznych związanych z badaniami materiału źródłowego 

 

III. Metody i kryteria zaliczenia przedmiotu: 

Zaliczenie na ocenę – obecność oraz aktywne uczestnictwo w dyskusji dotyczącej omawianych 

problemów, przygotowanie pracy proseminaryjnej wykorzystującej materiał źródłowy 

Ocena 5 – obecność na wszystkich zajęciach, aktywne w nich uczestnictwo, praca proseminaryjna 

wykorzystująca materiał źródłowy i literaturę przedmiotu, cechująca się krytycznym podejściem do 

źródła i możliwie szerokim wykorzystaniem dostępnej literatury 

Ocena 4 – obecność na wszystkich zajęciach, aktywne uczestnictwo w części z nich, praca 

proseminaryjna wykorzystująca materiał źródłowy i literaturę przedmiotu, cechująca się wystarczająco 

krytycznym podejściem do źródła i częściowym wykorzystaniem dostępnej literatury 

Ocena 3 – obecność na wszystkich zajęciach, sporadyczna aktywność, praca proseminaryjna 

wykorzystująca materiał źródłowy i literaturę, acz w sposób zasadniczo bezkrytyczny i 

niesamodzielny 

 

IV. Treści programowe: 

1. Zagadnienia wstępne 

- przypomnienie i rozszerzenie wiadomości dotyczących źródła historycznego, jego rodzajów, cech, 

sposobów i okoliczności powstawania, omówienia pojęcia krytyki źródłowej i jej roli w badaniach 

historycznych 

- przypomnienie i rozszerzenie wiadomości dotyczące cech tekstu naukowego i jego struktury, 

omówienie konstrukcji i roli aparatu naukowego  

 

Literatura podstawowa 

Topolski J., Wprowadzenie do historii, różne wyd. 

 

Literatura uzupełniająca 

Eco, U., Jak napisać pracę dyplomową 

Miśkiewicz, B. Wstęp do badań historycznych 

 

2-3. Przykładowa analiza tekstu źródłowego – Dzieje Herodota 

- podstawowe fakty z życia Herodota na tle współczesnych mu dziejów starożytnej Grecji, ze 

szczególnym uwzględnieniem wojen perskich 

- Herodot na tle kultury intelektualnej Grecji starożytnej: logografowie, filozofia, literatura 

- dlaczego Herodot uważany jest za „ojca historii”?: dążenie do odpowiedzi na pytanie dlaczego?, 

badanie przyczyn wydarzeń historycznych (różnice kulturowe, interesy polityczne, ambicje osobiste), 

źródła informacji Herodota i jego stosunek do nich 

- Herodot ojcem antropologii kulturowej?: początki zainteresowania „obcym” 

 

Literatura podstawowa 

Źródła 

Herodot, Dzieje (fragmenty) 
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Opracowania 

Wipszycka-Bravo, Bravo, Historia starożytnych Greków 

Wipszycka-Bravo, Bravo, Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu 

 

Literatura uzupełniająca 

Ziółkowski, Historia powszechna. Starożytność 

 

4-5. Przykładowa analiza tekstu źródłowego – Księga Henrykowska 

- ogólne informacje na temat powstania i rozwoju zakonu cystersów, ze szczególnym uwzględnieniem 

dziejów cystersów na ziemiach polskich w średniowieczu 

- okoliczności i cel powstania Księgi Henrykowskiej: obrona praw majątkowych instytucji kościelnej, 

samoświadomość zakonników henrykowskich i ich wizja świata 

- problem wiarogodności informacji Księgi Henrykowskiej: Księga a inne źródła do dziejów klasztoru 

(dokumenty, nekrolog) 

- Księga Henrykowska jako źródło do rekonstrukcji stosunków politycznych, społecznych i 

gospodarczych, życia codziennego i świadomości 

 

Literatura podstawowa 

Źródła 

Księga Henrykowska (fragmenty) 

 

Opracowania 

Wyrwa, Strzelczyk, Kaczmarek, red. Monasticon Cisterciense Poloniae 

Cetwiński, Bóg, Szatan i człowiek w Księdze Henrykowskiej 

Cetwiński, „Nowy Izrael” 

Cetwiński, Formularz dokumentów a opis rzeczywistości 

 

Literatura uzupełniająca 

Bator, Mikułowski, Sendecka, Wokół Księgi Henrykowskiej 

 

6-7. Przykładowa analiza tekstu źródłowego – Złota Legenda Jakuba de Voragine 

- podstawowe informacje na temat autora źródła, jego życiorysu, wykształcenia i twórczości, na tle 

początku zakonu dominikanów 

- czym jest hagiografia?: początki piśmiennictwa hagiograficznego w starożytności, hagiografia 

wczesnego średniowiecza – rola w misjach w Europie, cele piśmiennictwa hagiograficznego – od 

rozważań teologicznych do kaznodziejstwa 

- Złota Legenda, jej cele i konstrukcja 

- źródła Złotej Legendy – dostępne źródła do rekonstrukcji żywotów świętych i ich 

(nie)wykorzystanie przez autora 

- motywy przewodnie, archetypy i schematy w Złotej Legendzie 

- Złota Legenda jako źródło do?: czy tylko religijność, mentalność, obyczajowość? Złota Legenda 

źródłem dla badań nad życiem codziennym, gospodarką, społeczeństwem 

 

Literatura podstawowa 

Źródła 

Jakub de Voragine, Złota legenda (fragmenty) 

 

Opracowania 

Banaszak, Historia Kościoła katolickiego 

Knowles, Obolensky, Historia Kościoła 

Vicaire, Dominik i jego bracia kaznodzieje 

 

Literatura uzupełniająca 

Siewczyńska, Interwencje i działania świętych 
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Skarga, Żywoty świętych polskich 

 

8-30. Wystąpienia referatowe uczestników 

- prezentacja własnych prac proseminaryjnych na temat wybranych przez siebie tekstów źródłowych 

bądź innych typów źródeł (po konsultacji z prowadzącym) oraz dyskusja nad nimi 

- prace (składane w formie pisemnej, 10-15 stron) będą oceniane według: 

a. poprawności konstrukcyjnej (struktura właściwa dla tekstu naukowego) 

b. prawidłowego zastosowania aparatu naukowego  

c. poprawności merytorycznej – odpowiedniego postawienia problemu badawczego, umiejętności 

krytycznej analizy przekazu źródłowego i właściwego wykorzystania zebranej literatury przedmiotu 

 

V. Literatura podstawowa: 

 

Herodot, Dzieje, różne wyd. 

Jakub de Voragine, Złota legenda, różne wyd.  

Księga Henrykowska, wyd. J. Pater, Wrocław 1990 

 

VI. Literatura uzupełniająca: 

Banaszak, M. Historia Kościoła katolickiego, T. 1-2. Warszawa 1986-1988 

Bator, E., Mikułowski, B., Sendecka, K. Wokół Księgi Henrykowskiej. Wrocław 1995 

Cetwiński, M. Bóg, Szatan i człowiek w Księdze Henrykowskiej. W: Dzieje, kultura artystyczna i 

umysłowa polskich cystersów od średniowiecza do końca XVIII wieku. Materiały trzeciego 

ogólnopolskiego sympozjum naukowego zorganizowanego przez Instytut Historii Uniwersytetu im. 

Adama Mickiewicza, Poznań 27-30 września 1993 r. red. Strzelczyk, J. Kraków 1994.  

Cetwiński, M. "Nowy Izrael". Księga henrykowska i kształtowanie poczucia wspólnoty mnichów z 

Henrykowa s. 71-76. w: Venerabiles, nobiles et honesti. Studia z dziejów społeczeństwa Polski 

średniowiecznej. Prace ofiarowane profesorowi Januszowi Bieniakowi w siedemdziesiątą rocznicę 

urodzin i czterdziestopięciolecie pracy naukowej. Red. Radzimiński, A., Supruniuk, A., 

Wroniszewski, J. Toruń 1997, 71-76 

Cetwiński, M. Formularz dokumentów a opis rzeczywistości w Księdze Henrykowskiej. W: Formuła, 

archetyp, konwencja w źródle historycznym . Materiały IX Sympozjum Nauk Dających Poznawać 

Źródła Historyczne, Kazimierz Dolny, 14-15 grudnia 2000. Red. Górak, A., Skupieński, K. Radzyń 

Podlaski 2006, 73-82. 

Eco U., Jak napisać pracę dyplomową, Warszawa 2007. 

Knowles, D., Obolensky, D. Historia Kościoła. T. 1-2. Warszawa 1986-1988 

Miśkiewicz B. Wstęp do badań historycznych, Warszawa - Poznań 1985 

Siwczyńska, A. Interwencje i działania świętych w najstarszych kronikach polskich i czeskich. 

Historia 3/4 (1995-1996), 7-44 

Skarga, P. Żywoty świętych polskich. Opr. Duska, J, Karasiowa, A., wstęp Bednarz M., Kraków 2000 

Topolski J., Wprowadzenie do historii, różne wyd. 

Vicaire, M. H., Dominik i jego bracia kaznodzieje, Poznań 1985 

Wikarjak, J., Lewandowski, I. Od Grecji Herodota i Rzymu Cycerona do średniowiecza i renesansu w 

Polsce, Poznań 2007 

Wipszycka-Bravo, E., Bravo B. Historia starożytnych Greków. T1. Warszawa 1988 

Wipszycka-Bravo, E. red. Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, różne wyd.  

Wyrwa, A. M., Strzelczyk, J. Kaczmarek, K. Monasticon Cisterciense Poloniae. T. 1-2. Warszawa 

1999-2000 

Ziółkowski, A. Historia powszechna. Starożytność. Warszawa 2009 
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Przedmiot 2.  

Nazwa przedmiotu  
Proseminarium 

specjalizacyjne 

Język wykładowy: język polski 

Semestr, poziom i typ studiów 
Semestr 5, , st. I stopnia ,  

studia stacjonarne 

Liczba punktów ECTS: 2  

Profil kształcenia 

profil: ogólnoakademicki 

 

1 pkt za 30 godz.zajęć, 1 pkt. za 

175 godz. przygot. pracy 

zaliczeniowej, 1 pkt za 25 godz. 

konsultacji  

 

Wymagania wstępne  
Znajomość historii nowożytnej powszechnej i Polski na poziomie 

akademickim. Ogólna wiedza humanistyczna. 

Forma zajęć, liczba godzin, 

dydaktycznych i sposób 

zaliczenia 

 

forma zajęć: seminarium 30 

godz. 

sposób zaliczenia:  

zaliczenie  

Autor programu: Dr Małgorzata Durbas 

Prowadzący zajęcia: Dr Małgorzata Durbas 

Sposób walidacji efektów 

kształcenia 

Obecność na zajęciach, zaliczenie. Sukcesywne opracowywanie i 

prezentowanie fragmentów pracy proseminaryjnej. 

 

I. Cele kształcenia: Celem kształcenia jest pomoc w przygotowaniu  samodzielnego  napisania pracy  

kontrolnej w oparciu o zgromadzoną literaturę przedmiotu. 

           

II. Efekty kształcenia:  

 w zakresie wiedzy: 

 

posiada wiedzę z zakresu metod badawczych i narzędzi warsztatu historyka oraz  

posiada  niezbędną wiedzę do przeprowadzenia kategoryzacji, analizy i interpretacji literatury 

przedmiotu oraz  pisanych źródeł historycznych  

 w zakresie umiejętności:  

 samodzielnie stawia hipotezy badawcze i poddaje krytycznej ocenie, 

potrafi krytycznie analizować i interpretować źródła historyczne, stosując odpowiednie metody 

badawcze.  

 w zakresie kompetencji personalnych i społecznych: 

            sprawnie organizuje własna pracę  efektywnie planując i zarządzając czasem, krytycznie 

ocenia efekty swych działań, przestrzega zasad prawa autorskiego. 

 

- Metody i kryteria zaliczenia przedmiotu: 

Ocena bardzo dobra-student powinien posiadać stu procentową frekwencję na zajęciach, starannie 

przygotowywać się do zajęć, przedkładać sukcesywnie fragmenty swej pracy i uczestniczyć w 

dyskusjach . 

Ocena dobra- student powinien uczestniczyć w większości zajęć i być do nich przygotowanym, 

omawiać fragmenty własnej pracy, uczestniczyć w dyskusjach . 
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Ocena dostateczna- student powinien przynajmniej posiadać połowę obecności na zajęciach, zabierać 

głos w dyskusjach, omawiać postępy przy pisaniu pracy magisterskiej.  

               

Treści programowe: 1. Bibliografie i ich rodzaje oraz sposoby wykorzystania.  2. Przygotowanie się 

do wyboru problematyki badawczej. 4. Wybór zagadnienia badawczego i precyzacja tematu. 5. 

Zasady sporządzania bibliografii, przypisów. 6. Konstrukcja opracowywanej  pracy, 7. Projektowanie 

zawartości pracy i formułowanie wstępu. 8. Dyskusja nad wybranymi tematami prac i ostateczne ich 

formułowanie. 9. Sukcesywna prezentacja fragmentów opracowywanych zagadnień. 10. Omawianie 

prezentowanych fragmentów prac pod względem merytorycznym i metodologicznym. 

 

 

Treść  merytoryczną przedmiotu stanowią wybrane przez studentów tematy prac licencjackich  z 

zakresu  historii nowożytnej powszechnej i Polski. Tematy są zgodne z wyborem studenta 

ograniczonym poprzez dostępność do literatury przedmiotu i bazy źródłowej. szczegółowy wykaz 

literatury  zostanie sprecyzowany poprzez indywidualny  

wybór studenta. Metody dydaktyczne pracy ze studentami polegają na  objaśnianiu i wyjaśnianiu 

zasad warsztatu historyka oraz nadzorze i pomocy w samodzielnej pracy naukowej 

studenta.Warunkiem zaliczenia jest  przedłożenie napisanej pracki proseminaryjnej. W trakcie zajęć 

studenci powinni prezentować fragmenty własnych opracowań w oparciu o wybraną literaturę 

przedmiotu.  

 

 

Literatura podstawowa: A. Świeżawski, Warsztat naukowy historyka, Wstęp do badań 

historycznych, wyd. III popr., Częstochowa 2001; J. Topolski, Metodologia historii,wyd. III, popr., 

Warszawa 1984;   H. Dominiczak, Przygotowanie pracy magisterskiej z historii, Częstochowa  1996, 

P. Godziszewski, Ogólne zasady pisania, recenzowania i obrony prac dyplomowych, Zielona Góra 

1987, B. Miśkiewicz , Wstęp do badań historycznych, Warszawa 1985; Buksiński Tadeusz, 

Metodologiczne problemy uzasadniania wiedzy historycznej, Warszawa-Poznań 1982.; Mierzwa 

Edward Alfred, Historyka. Wstęp do badań historycznych, Piotrków Trybunalski 2001 ; Moszczeńska 

Wanda, Metodologii historii zarys krytyczny, Warszawa 1977; Prinke Rafał Tadeusz, Fontes ex 

machina. Komputerowa analiza źródeł historycznych, Poznań 2000; Szymański Józef, Nauki 

pomocnicze historii, Warszawa 2001; Buksiński Tadeusz, Zasady i metody interpretacji tekstów 

źródłowych, Poznań 1991;  Dziechcińska Hanna, O staropolskich dziennikach podrózy, Warszawa 

1991;  

Dąbrowski Jan, Dawne dziejopisarstwo polskie, Wrocław 1964; Tekst źródła. Krytyka. Interpretacja, 

red. Barbara Trelińska, Warszawa 2005 

6. Literatura uzupełniająca: 

A. Mączak, Życie codzienne w podróżach po Europie w XVI i XVII wieku, Warszawa 1980; N. Elias, 

Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu, Warszawa 1980.; Cudzoziemcy o Polsce. Relacje i 

opinie, wybrał i opracował J. Gintel, t. I, Kraków 1971; J. Delumeau , Reformy chrześcijaństwa w XVI 

i XVII w. T. 1 Narodziny i rozwój Reformy protestanckiej, Warszawa 1986.; J. Delumeau, Cywilizacja 

Odrodzenia, Warszawa 1987; P. Chaunu, Cywilizacja wieku Oświecenia, Warszawa 1989; J. 

Baszkiewicz, Historia Francji, Warszawa 1998 

M. Howard, Wojna w dziejach Europy, Wrocław 1990 
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Przedmiot 3 

Nazwa przedmiotu  
Seminarium licencjackie Język wykładowy: język 

polski 

Semestr, poziom i typ studiów: 
Sem. 5, I stopień , studia 

stacjonarne  

Liczba punktów ECTS: 5 

Profil kształcenia 

profil: ogólnoakademicki Przygotowanie się do zajęć -  

1 opanowanie materiału-1 

przygotowanie i napisanie 

pracy-2 

Wymagania wstępne  
Ogólna wiedza humanistyczna. Wiedza z zakresu historii na 

poziomie akademickim. 

Forma zajęć, liczba godzin 

dydaktycznych i sposób 

zaliczenia   

 

Forma zajęć: ćwiczenia 30 

godzin 

sposób zaliczenia: zaliczenie 

na ocenę 

Autor programu: 
dr Katarzyna Bucholc-Srogosz 

 

Prowadzący zajęcia: dr Katarzyna Bucholc-Srogosz 

Sposób walidacji efektów 

kształcenia 

 

Obecność, aktywność, zaliczenie, napisanie wstępu i rozdziałów 

pracy  

 

 

 

 

I. Cele kształcenia: 

 

II. Efekty kształcenia:  

 

 w zakresie wiedzy: 

 prezentuje uporządkowaną tematycznie i chronologicznie rozszerzoną wiedzę na temat zagadnień 

politycznych, gospodarczych i kulturalnych w okresie nowożytnym 

 posiada pogłębioną wiedzę potrzebną do analizy i interpretacji pisanych źródeł historycznych 

(pamiętniki, korespondencja, diariusze)  

 posiada wiedzę potrzebną do przeprowadzania kategoryzacji, analizy i interpretacji pisanych 

źródeł historycznych oraz innych wytworów kultury materialnej 

 

 w zakresie umiejętności: 

 samodzielnie wyszukuje, selekcjonuje oraz poddaje krytycznym ocenom informacje z różnych 
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źródeł historycznych (pamiętniki, korespondencja, diariusz sejmowy) 

 prezentuje swoją pracę  w formie ustnej oraz rozbudowanej formie pisemnej, z zastosowaniem 

odpowiedniego aparatu naukowego (bibliografia, przypisy)  

 wykazuje się zdolnościami do przeprowadzania syntezy i analizy porównawczej oraz 

umiejętnościami dobierania odpowiednich argumentów i wysuwania wniosków  

 

- w zakresie kompetencji personalnych i społecznych: 

- posiada umiejętność pracy w zespole (praca w zespole nad wstępem, spisem treści) 

- organizuje własną pracę, planuje i zarządza czasem 

- przestrzega zasad prawa autorskiego (wstęp pracy) 

 

III. Metody i kryteria zaliczenia przedmiotu:  

 

Metody: dyskusja 

 

Kryteria oceny: 

Ocena dostateczna – obecność, zaliczenie wstęp pracy 

Ocena dobra – obecność, aktywność, wstęp pracy 

Ocena bardzo dobra – obecność,  aktywność na 10 zajęciach, ocena bardzo dobra ze wstępu pracy 

 

IV. Treści programowe:  

 

1-3.  Zbieranie bibliografii i wspólna ocena dokonań studentów na tym polu. 

4 - 6.  Przygotowywanie planu pracy przez studentów. 

7 - 10. Referowanie konkretnych cząstkowych zagadnień związanych z tematyką prac 

licencjackich na podstawie przebadanej literatury naukowej i źródeł. 

11-15. Przygotowywanie kolejnych rozdziałów prac i ich referowanie podczas zajęć 

proseminaryjnych. 

7. Literatura podstawowa: St. Kościałkowski, Historyka. Wstęp do studiów historycznych, 

Londyn 1954; M. Pawlak, J. Serczyk, Podstawy badań historycznych, Bydgoszcz 1992. 

VI. Literatura uzupełniająca: 

 

Przedmiot 3 

Nazwa przedmiotu  Seminarium licencjackie Język wykładowy: język polski 

Semestr, poziom i typ studiów: 
Sem. 6, I stopień , studia 

stacjonarne  

Liczba punktów ECTS: 11 

Profil kształcenia 

profil: ogólnoakademicki Przygotowanie się do zajęć -  1 

opanowanie materiału-1 

przygotowanie i napisanie pracy-

2 

Wymagania wstępne  
Ogólna wiedza humanistyczna. Wiedza z zakresu historii na 

poziomie akademickim. 

Forma zajęć, liczba godzin 

dydaktycznych i sposób 

Forma zajęć: ćwiczenia 30 

godzin 

sposób zaliczenia: zaliczenie na 

ocenę 
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zaliczenia   

 

Autor programu: 
dr Katarzyna Bucholc-Srogosz 

 

Prowadzący zajęcia: dr Katarzyna Bucholc-Srogosz 

Sposób walidacji efektów 

kształcenia 

 

Obecność, aktywność, zaliczenie, napisanie wstępu i rozdziałów 

pracy  

 

 

 

 

I. Cele kształcenia: 

 

II. Efekty kształcenia:  

 

 w zakresie wiedzy: 

 prezentuje uporządkowaną tematycznie i chronologicznie rozszerzoną wiedzę na temat zagadnień 

politycznych, gospodarczych i kulturalnych w okresie nowożytnym 

 posiada pogłębioną wiedzę potrzebną do analizy i interpretacji pisanych źródeł historycznych 

(pamiętniki, korespondencja, diariusze)  

 posiada wiedzę potrzebną do przeprowadzania kategoryzacji, analizy i interpretacji pisanych 

źródeł historycznych oraz innych wytworów kultury materialnej 

 

 w zakresie umiejętności: 

 samodzielnie wyszukuje, selekcjonuje oraz poddaje krytycznym ocenom informacje z różnych 

źródeł historycznych (pamiętniki, korespondencja, diariusz sejmowy) 

 prezentuje swoją pracę  w formie ustnej oraz rozbudowanej formie pisemnej, z zastosowaniem 

odpowiedniego aparatu naukowego (bibliografia, przypisy)  

 wykazuje się zdolnościami do przeprowadzania syntezy i analizy porównawczej oraz 

umiejętnościami dobierania odpowiednich argumentów i wysuwania wniosków  

 

- w zakresie kompetencji personalnych i społecznych: 

- posiada umiejętność pracy w zespole (praca w zespole nad wstępem, spisem treści) 

- organizuje własną pracę, planuje i zarządza czasem 

- przestrzega zasad prawa autorskiego (wstęp pracy) 

 

III. Metody i kryteria zaliczenia przedmiotu:  

 

Metody: dyskusja 

 

Kryteria oceny: 

Ocena dostateczna – obecność, zaliczenie wstęp pracy 

Ocena dobra – obecność, aktywność, wstęp pracy 

Ocena bardzo dobra – obecność,  aktywność na 10 zajęciach, ocena bardzo dobra ze wstępu pracy 

 

IV. Treści programowe:  

 

1-3.  Zbieranie bibliografii i wspólna ocena dokonań studentów na tym polu. 
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4 - 6.  Przygotowywanie planu pracy przez studentów. 

7 - 10. Referowanie konkretnych cząstkowych zagadnień związanych z tematyką prac licencjackich na 

podstawie przebadanej literatury naukowej i źródeł. 

11-15. Przygotowywanie kolejnych rozdziałów prac i ich referowanie podczas zajęć 

proseminaryjnych. 

8. Literatura podstawowa: St. Kościałkowski, Historyka. Wstęp do studiów historycznych, 

Londyn 1954; M. Pawlak, J. Serczyk, Podstawy badań historycznych, Bydgoszcz 1992. 

 

Przedmiot 3 

Nazwa przedmiotu  Seminarium licencjackie Język wykładowy: język polski 

Semestr, poziom i typ studiów 
Sem. 5, studia I stopnia, studia 

stacjonarne 

Liczba punktów ECTS: 5 pkt. 

Profil kształcenia 

profil: ogólnoakademicki  

 

2 pkt. Uczestnictwo w 

zajęciach, 

2 pkt. Przygotowanie w formie 

pisemnej zagadnień objętych 

programem zajęć 

1 pkt. Uczestnictwo w 

konsultacjach 

Wymagania wstępne  

Uporządkowana wiedza z historii średniowiecznej i nowożytnej. 

Podstawy warsztatu naukowego historyka. Pogłębiona wiedza z 

tematyki, którą student obrał jako pole badawcze. 

Forma zajęć, liczba godzin, 

dydaktycznych i sposób 

zaliczenia 

 

forma zajęć: seminarium,  

30 godzin 

sposób zaliczenia: zaliczenie na 

ocenę 

Autor programu: dr Anna Odrzywolska-Kidawa 

Prowadzący zajęcia: dr Anna Odrzywolska-Kidawa 

Sposób walidacji efektów 

kształcenia 

Obecność i dyskusja na zajęciach, wybór tematu, przygotowanie i 

prezentacja na seminarium konspektu pracy licencjackiej, 

charakterystyka podstawy źródłowej i bibliografia. Napisanie i 

prezentacja jednego rozdziału pracy licencjackiej. 

 

I. Cele kształcenia: 

 

Omówienie: specyfiki źródeł okresu późnośredniowiecznego i wczesnonowożytnego (starodruki i 

wydawnictwa źródłowe), metod badawczych (np. prozopograficznej), podstawowych zbiorów 

bibliograficznych, wykorzystania zasobów Internetu do pisania prac naukowych. Zapoznanie się z 

dorobkiem historiografii dotyczącym wybranej tematyki.  

Przybliżenie zasad przygotowywania prac o charakterze naukowym z zastosowaniem aparatu 

naukowego.  
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Celem seminarium licencjackiego jest – w oparciu o zdobytą na proseminarium specjalizacyjnym 

wiedzę z zakresu podstaw warsztatu naukowego historyka i krytyki źródeł – pogłębianie umiejętności 

samodzielnego wyszukiwania źródeł i literatury do wybranej tematyki, krytyczna analiza i 

interpretacja tekstów źródłowych z wykorzystaniem wiedzy pozaźródłowej, odpowiedni dobór 

literatury naukowej z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć historiografii, formułowanie własnych 

wniosków analitycznych i syntetyzujących z wykorzystaniem odpowiednich argumentów. Kształcenie 

umiejętności dyskusji merytorycznej nad tekstami naukowymi, poznanie metod badawczych. 

Efektem aktywnego uczestnictwa w zajęciach oraz nabycia ww umiejętności ma być poprawne 

napisanie pracy pisemnej o charakterze naukowym.  

 

II. Efekty kształcenia:  

- w zakresie wiedzy: 

 - zna główne kierunki badan historycznych i środowiska historyczne w Polsce 

 - kategoryzuje źródła z epoki objętej pogłębionymi badaniami 

 - umie posługiwać się metodami i narzędziami warsztatu naukowego historyka  

 - formułuje w mowie i w formie pisemnej wyniki swoich poszukiwań badawczych 

 - posiada wiedzę z zakresu prawa autorskiego 

- w zakresie umiejętności: 

 - posiada umiejętności analizy porównawczej i syntezy 

 - krytycznie interpretuje źródła historyczne 

 - stosuje właściwe dla wybranej tematyki metody badawcze  

 - formułuje autonomiczne sądy na temat objęty pogłębionymi badaniami 

 - potrafi zebrać bibliografię z podziałem na źródła i opracowania  

 - poprawnie przedstawia wyniki swoich własnych badań w formie pisemnej z zastosowaniem 

               odpowiedniego aparatu naukowego 

- w zakresie kompetencji personalnych i społecznych:  
 - krytycznie ocenia własną pracę naukową, zachowując wysokie standardy swoich działań 

 - wykazuje zdolności do samokształcenia i pogłębiania swojej wiedzy 

 - stosuje w praktyce normy etyczne i przestrzega praw autorskich 

 - zachowuje obiektywizm poznania historycznego i oceny przeszłości 

 - potrafi dyskutować, formułować tezy, argumentować swoje stanowisko, wyciągać wnioski  

 

III. Metody i kryteria zaliczenia przedmiotu: 

 

Metody: podające (objaśnienie), wykład problemowy, dyskusja i konwersacja, metody 

eksponujące (prezentacja baz danych w Internecie), metody praktyczne (ćwiczenia z zakresu 

aparatu naukowego historyka), metody praktyczne (analiza projektów). 

 

Obecność na zajęciach – dozwolona jedna nieobecność w ciągu semestru, powyżej jednej 

nieobecności student ma obowiązek zaliczyć podczas konsultacji w formie ustnej materiał 

omawiany na zajęciach, w terminie dwóch tygodni od zaistniałej nieobecności. 

 

Kryteria zaliczenia przedmiotu: 

Ocena 3: Obecność, uczestnictwo w dyskusji, wypowiedzi na podstawie których można ocenić 

przygotowanie studenta do zajęć, umiejętność analizy źródeł z epoki, z której student będzie się 

specjalizował oraz umiejętność praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu warsztatu 

naukowego historyka.  Przygotowanie koncepcji pracy licencjackiej oraz pierwszego rozdziału 

wymagających uzupełnień merytorycznych i metodologicznych (51-69%). 

Ocena 4: Aktywne uczestnictwo w dyskusji, formułowanie poprawnych, logicznych wypowiedzi, 

umiejętność analizy źródeł z epoki, z której student będzie się specjalizował oraz umiejętność 

praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu warsztatu naukowego historyka. Przygotowanie 

koncepcji pracy licencjackiej oraz pierwszego rozdziału wymagających uzupełnień 

merytorycznych i metodologicznych jedynie w niewielkim zakresie (70-89%). 

Ocena 5: Aktywne uczestnictwo w dyskusji na każdych zajęciach, formułowanie logicznych, 

dojrzałych i wyczerpujących wypowiedzi, wykazanie się przygotowaniem merytorycznym z 
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zakresu literatury uzupełniającej, umiejętność analizy źródeł z epoki, z której student będzie się 

specjalizował oraz umiejętność praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu warsztatu 

naukowego historyka.  Przygotowanie koncepcji pracy licencjackiej oraz pierwszego rozdziału nie 

wymagających uzupełnień merytorycznych i metodologicznych. (90-100%). 

 

IV. Treści programowe: 

11. Informacje wstępne, wymagania merytoryczne i metodyczne. Zapoznanie studentów ze 

specyfiką przedmiotu, celami kształcenia i planowanymi efektami kształcenia w zakresie 

wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.  

12. Prezentacja wstępnych zainteresowań badawczych studentów. 

13. Uściślenie tematyki, która będzie realizowana w formie pracy licencjackiej. 

14. Charakterystyka i krytyczna analiza źródeł dokumentowych i narracyjnych specyficznych dla 

epoki. 

15. Główne nurty i kierunki badań historycznych. 

16. Omówienie metod i hipotez badawczych.  

17. Praktyczne umiejętności w zakresie wyszukiwania bibliografii w bazach internetowych i 

bibliotekach cyfrowych. Mapy, fotografie, ryciny, tabele i inne źródła ikonograficzne w pracy 

licencjackiej. 

18. – 10. Konstrukcja pracy – omówienie na konkretnych przykładach. 

11. – 13. Prezentacja zebranej bibliografii literatury i źródeł. 

14. – 15. Prezentacja jednego rozdziału pracy licencjackiej. 

 

 

V. Literatura podstawowa: 

Umberto Eco, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, przekł. i aneks Grażyna 

Jurkowlaniec, Warszawa 2007. 

K. Woźniak, O pisaniu pracy magisterskiej na studiach humanistycznych.      Przewodnik  

praktyczny, Warszawa - Łódź 1998 

T. Buksiński, Interpretacja źródeł historycznych, Warszawa 1992. 

J. Topolski, Metodologia historii, Warszawa 1973.  

J. Topolski, Wprowadzenie do historii, Poznań 2005. 

J. Madkiewicz, Jak pisać teksty naukowe, Gdańsk 1995. 

A. Mendykowa, Podstawy bibliografii, Warszawa 1986. 

B. Miśkiewicz, Wprowadzenie do badań historycznych, Poznań 1993. 

J. Topolski, Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej, Warszawa 1996. 
M. Pawlak, J. Serczyk, Podstawy badań historycznych, Bydgoszcz 1999. 

E. Mierzwa, Historyka: wstęp do badań historycznych, Piotrków Trybunalski 2001. 

J. S. Matuszewski, M. Kopczyński, O możliwościach i nieodzownej potrzebie zastosowania w 

naukach historycznych maszyny zwanej komputerem [w:] Tradycje i perspektywy nauk 

pomocniczych historii w Polsce, red. M. Rokosz, Kraków 1993. 

 

VI. Literatura uzupełniająca: 

 

Historia społeczna. Historia codzienności. Mikrohistoria, Warszawa 1996. 

Ewa Domańska, Historie niekonwencjonalne, Poznań 2006 

Robert Traba, Przeszłość w teraźniejszości. Polskie spory o historię na początku XXI wieku, Poznań 

2009. 

Marc Bloch, Pochwała historii czyli o zawodzie historyka, przeł. Wanda Jedlicka, przejrzał i przedm. 

opatrzył Witold Kula, Warszawa 1960, 2009 

Fernand Braudel, Historia i trwanie, przedm. Bronisław Geremek, Warszawa 1971, 1999, 

Zbigniew Drozdowicz, Swoistości poznania historycznego / inni autorzy: Jerzy Topolski, Wojciech 

Wrzosek, Poznań 1990 
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Michel Foucault, Archeologia wiedzy, przeł. Andrzej Siemek, słowo wstępne Jerzy Topolski, 

Warszaw 1977 

Karol Górski, O interpretacji i wartościowaniu w historii, Lublin 1948. 

Karol Górski, Sztuka edytorska. Zarys teorii, Warszawa 1956.. 

Karol Górski, Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich, Warszawa 1978. 

Karol Górski, Prawda w historii, Toruń 1998. 

Historia, metodologia, współczesność, red. Jan Pomorski, Lublin 1998, (Res Historica; z. 6). 

Stanisław Kościałkowski, Historyka, Londyn 1954. 

Marceli Handelsman, Historyka, Warszawa 1928. 

Zbigniew Kuchowicz, O biologiczny wymiar historii. Książka propozycji. Warszawa 1985. 

Witold Kula, Problemy i metody historii gospodarczej, wyd. 2, Warszawa 1983. 

Witold Kula, Historia, zacofanie, rozwój, współpr. przy przygot. wyboru do druku: Łukasz Kądziela, 

Warszawa 1983. 

Witold Kula, Wokół historii, Warszawa 1988. 

Witold Kula, Rozwój gospodarczy Polski XVI-XVIII w, wstęp metodyczny oprac. Jacek 

Kochanowicz, Warszawa 1993. 

Mączak Antoni. Od plemion do Rzeczypospolitej. Naród, państwo, terytorium w dziejach Polski, i 

inn. autorzy, Warszawa 1996 , 1999. 

Antoni Mączak, Wojciech Tygielski, Latem w Tocznabieli, Warszawa 2000. 

Metodologiczne problemy narracji historycznej, pod. red. Jana Pomorskiego, Lublin 1990. 

W. Moszczeńska, Wstęp do badań historycznych, Warszawa 1960. 

Jan Pomorski, Historyk i metodologia, Lublin 1991. 

Jan Pomorski, "New economic history". Studium z teorii rozwoju nauki historycznej, Lublin 1995. 

Jan Pomorski, W poszukiwaniu antropologicznego wymiaru historii: Aron Guriewicz i Carlo 
Ginzburg, Lublin 1998. 

Jan Pomorski, Metodologiczne problemy narracji historycznej, Lublin 1990. 

Jerzy Topolski, Metodologia historii, kolejne wydania popr. i uzupełnione - 2 wyd. Warszawa 1973, 3 

wyd. 1984. 

Jerzy Topolski, Prawda i fałsz w historii, Poznań 1987 (Nauka i socjalizm). 

Jerzy Topolski, Historia i życie, Lublin 1988. 

Jerzy Topolski, Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej, Warszawa 1996, 

Poznań 2008. 

Jerzy Topolski, Świat bez historii, Poznań 1998. 

Jerzy Topolski, Wprowadzenie do historii, Poznań 1998, 2001. 

Wartość relatywizmu jako metody poznawczej, pod red. Jana Pomorskiego, Lublin 1990. 

Interpretacja jako konstrukcja. Zbiór tekstów, pod red. Jerzego Topolskiego, Poznań 1998. 

Świadomość historyczna Polaków. Problemy i metody badawcze, pod red. Jerzego Topolskiego, Łódź 

1981. 

Jerzy Topolski, Nowe idee współczesnej historiografii. O roli teorii w badaniach historycznych, 

Poznań 1980. 

Jerzy Topolski, Wolność i przymus w tworzeniu historii, Warszawa 1980, 2004. 

Krzysztof Zamorski, Dziwna rzeczywistość. Wprowadzenie do ontologii historii, Kraków 2008. 

 

 

 

Przedmiot 3 

Nazwa przedmiotu  Seminarium licencjackie Język wykładowy: język polski 

Semestr, poziom i typ studiów 
Sem. 6, studia I stopnia, studia 

stacjonarne 

Liczba punktów ECTS: 11 pkt. 
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Profil kształcenia 

profil: ogólnoakademicki  

 

2 pkt. Uczestnictwo w 

zajęciach, 

5 pkt. Przygotowanie pracy 

licencjackiej 

1 pkt. Uczestnictwo w 

konsultacjach 

1 pkt. Przygotowanie się do egz. 

licencjackiego 

Wymagania wstępne  
Konspekt, bibliografia z podziałem na źródła i opracowania, 

pierwszy rozdział pracy licencjackiej. 

Forma zajęć, liczba godzin, 

dydaktycznych i sposób 

zaliczenia 

 

forma zajęć: seminarium,  

30 godzin 

sposób zaliczenia: zaliczenie na 

ocenę 

+ Egzamin licencjacki 

Autor programu: dr Anna Odrzywolska-Kidawa 

Prowadzący zajęcia: dr Anna Odrzywolska-Kidawa 

Sposób walidacji efektów 

kształcenia 

Obecność i aktywność na zajęciach, krótka recenzja nowej pracy 

naukowej, prezentacja kolejnych rozdziałów pracy licencjackiej, 

napisanie w całości pracy licencjackiej (zaliczenie na ocenę). 

Zdanie na ocenę pozytywną egzaminu licencjackiego. 

 

I. Cele kształcenia: 

 

Celem seminarium licencjackiego jest – w oparciu o zdobytą na proseminarium specjalizacyjnym 

wiedzę z zakresu podstaw warsztatu naukowego historyka i krytyki źródeł – pogłębianie umiejętności 

samodzielnego wyszukiwania źródeł i literatury do wybranej tematyki, krytyczna analiza i 

interpretacja tekstów źródłowych z wykorzystaniem wiedzy pozaźródłowej, odpowiedni dobór 

literatury naukowej z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć historiografii, formułowanie własnych 

wniosków analitycznych i syntetyzujących z wykorzystaniem odpowiednich argumentów. Kształcenie 

umiejętności dyskusji merytorycznej nad tekstami naukowymi, poznanie metod badawczych. 

Efektem aktywnego uczestnictwa w zajęciach oraz nabycia ww umiejętności ma być poprawne 

napisanie pracy pisemnej o charakterze naukowym.  

 

II. Efekty kształcenia:  

- w zakresie wiedzy: 

 - zna główne kierunki badan historycznych i środowiska historyczne w Polsce 

 - kategoryzuje źródła z epoki objętej pogłębionymi badaniami 

 - umie posługiwać się metodami i narzędziami warsztatu naukowego historyka  

 - formułuje w mowie i w formie pisemnej wyniki swoich poszukiwań badawczych 

 - posiada wiedzę z zakresu prawa autorskiego 

- w zakresie umiejętności: 

 - posiada umiejętności analizy porównawczej i syntezy 

 - krytycznie interpretuje źródła historyczne 

 - stosuje właściwe dla wybranej tematyki metody badawcze  

 - formułuje autonomiczne sądy na temat objęty pogłębionymi badaniami 

 - potrafi zebrać bibliografię z podziałem na źródła i opracowania  

 - poprawnie przedstawia wyniki swoich własnych badań w formie pisemnej z zastosowaniem 
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               odpowiedniego aparatu naukowego 

- w zakresie kompetencji personalnych i społecznych:  
 - krytycznie ocenia własną pracę naukową, zachowując wysokie standardy swoich działań 

 - wykazuje zdolności do samokształcenia i pogłębiania swojej wiedzy 

 - stosuje w praktyce normy etyczne i przestrzega praw autorskich 

 - zachowuje obiektywizm poznania historycznego i oceny przeszłości 

 - potrafi dyskutować, formułować tezy, argumentować swoje stanowisko, wyciągać wnioski  

 

III. Metody i kryteria zaliczenia przedmiotu: 

 

Metody: podające (objaśnienie), wykład problemowy, dyskusja i konwersacja, metody 

eksponujące (prezentacja baz danych w Internecie), metody praktyczne (ćwiczenia z zakresu 

aparatu naukowego historyka), metody praktyczne (analiza projektów). 

 

Obecność na zajęciach – dozwolona jedna nieobecność w ciągu semestru, powyżej jednej 

nieobecności student ma obowiązek zaliczyć podczas konsultacji w formie ustnej materiał 

omawiany na zajęciach, w terminie dwóch tygodni od zaistniałej nieobecności. 

 

Kryteria zaliczenia przedmiotu: 

Ocena 3: Obecność, uczestnictwo w dyskusji, wypowiedzi na podstawie których można ocenić 

przygotowanie studenta do zajęć, umiejętność analizy źródeł z epoki, z której student będzie się 

specjalizował oraz umiejętność praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu warsztatu naukowego 

historyka.  Prezentacja recenzji nowej pracy naukowej z zakresu tematycznego zbieżnego z 

prowadzonymi badaniami. Przygotowanie całości pracy licencjackiej wymagającej uzupełnień 

merytorycznych i metodologicznych (51-69%). 

Ocena 4: Aktywne uczestnictwo w dyskusji, formułowanie poprawnych, logicznych wypowiedzi, 

umiejętność analizy źródeł z epoki, z której student będzie się specjalizował oraz umiejętność 

praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu warsztatu naukowego historyka. Prezentacja recenzji 

nowej pracy naukowej z zakresu tematycznego zbieżnego z prowadzonymi badaniami. Przygotowanie 

całości pracy licencjackiej wymagającej uzupełnień merytorycznych i metodologicznych jedynie w 

niewielkim zakresie (70-89%). 

Ocena 5: Aktywne uczestnictwo w dyskusji na każdych zajęciach, formułowanie logicznych, 

dojrzałych i wyczerpujących wypowiedzi, wykazanie się przygotowaniem merytorycznym z zakresu 

literatury uzupełniającej, umiejętność analizy źródeł z epoki, z której student będzie się specjalizował 

oraz umiejętność praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu warsztatu naukowego historyka.  

Prezentacja recenzji nowej pracy naukowej z zakresu tematycznego zbieżnego z prowadzonymi 

badaniami. Przygotowanie całości pracy licencjackiej nie wymagającej uzupełnień merytorycznych i 

metodologicznych. (90-100%). 

 

IV. Treści programowe: 

 

1.-3. Prezentacja recenzji nowej pracy naukowej z zakresu tematycznego zbieżnego z prowadzonymi 

         badaniami. 

4.-11. Prezentacja kolejnych rozdziałów prac licencjackich studentów. Ich krytyczna ocena podczas 

dyskusji. 

12.-14. Prezentacja wstępu pracy oraz zakończenia. 

15.  Omówienie zastosowanego aparatu naukowego. 

 

 

V. Literatura podstawowa: 

Umberto Eco, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, przekł. i aneks Grażyna 
Jurkowlaniec, Warszawa 2007. 

K. Woźniak, O pisaniu pracy magisterskiej na studiach humanistycznych.      Przewodnik  
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praktyczny, Warszawa - Łódź 1998 

T. Buksiński, Interpretacja źródeł historycznych, Warszawa 1992. 

J. Topolski, Metodologia historii, Warszawa 1973.  

J. Topolski, Wprowadzenie do historii, Poznań 2005. 

J. Madkiewicz, Jak pisać teksty naukowe, Gdańsk 1995. 

A. Mendykowa, Podstawy bibliografii, Warszawa 1986. 

B. Miśkiewicz, Wprowadzenie do badań historycznych, Poznań 1993. 

J. Topolski, Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej, Warszawa 1996. 

M. Pawlak, J. Serczyk, Podstawy badań historycznych, Bydgoszcz 1999. 

E. Mierzwa, Historyka: wstęp do badań historycznych, Piotrków Trybunalski 2001. 

J. S. Matuszewski, M. Kopczyński, O możliwościach i nieodzownej potrzebie zastosowania w 

naukach historycznych maszyny zwanej komputerem [w:] Tradycje i perspektywy nauk 
pomocniczych historii w Polsce, red. M. Rokosz, Kraków 1993. 

 

VI. Literatura uzupełniająca: 

 
Historia społeczna. Historia codzienności. Mikrohistoria, Warszawa 1996. 

Ewa Domańska, Historie niekonwencjonalne, Poznań 2006 

Robert Traba, Przeszłość w teraźniejszości. Polskie spory o historię na początku XXI wieku, Poznań 

2009. 

Marc Bloch, Pochwała historii czyli o zawodzie historyka, przeł. Wanda Jedlicka, przejrzał i przedm. 
opatrzył Witold Kula, Warszawa 1960, 2009 

Fernand Braudel, Historia i trwanie, przedm. Bronisław Geremek, Warszawa 1971, 1999, 

Zbigniew Drozdowicz, Swoistości poznania historycznego / inni autorzy: Jerzy Topolski, Wojciech 

Wrzosek, Poznań 1990 

Michel Foucault, Archeologia wiedzy, przeł. Andrzej Siemek, słowo wstępne Jerzy Topolski, 

Warszaw 1977 

Karol Górski, O interpretacji i wartościowaniu w historii, Lublin 1948. 

Karol Górski, Sztuka edytorska. Zarys teorii, Warszawa 1956. 

Karol Górski, Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich, Warszawa 1978 

Karol Górski, Prawda w historii, Toruń 1998 (http://kpbc.umk.pl/publication/40989) 

Historia, metodologia, współczesność, red. Jan Pomorski, Lublin 1998, (Res Historica; z. 6). 

Stanisław Kościałkowski, Historyka, Londyn 1954 

Marceli Handelsman, Historyka, Warszawa 1928 

Zbigniew Kuchowicz, O biologiczny wymiar historii. Książka propozycji. Warszawa 1985. 

Witold Kula, Problemy i metody historii gospodarczej, wyd. 2, Warszawa 1983 
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Witold Kula, Historia, zacofanie, rozwój, współpr. przy przygot. wyboru do druku: Łukasz Kądziela, 

Warszawa 1983 

Witold Kula, Wokół historii, Warszawa 1988 

Witold Kula, Rozwój gospodarczy Polski XVI-XVIII w, wstęp metodyczny oprac. Jacek 

Kochanowicz, Warszawa 1993 

Mączak Antoni. Od plemion do Rzeczypospolitej. Naród, państwo, terytorium w dziejach Polski, i 

inn. autorzy, Warszawa 1996 , 1999 

Antoni Mączak, Wojciech Tygielski, Latem w Tocznabieli, Warszawa 2000. 

Metodologiczne problemy narracji historycznej, pod. red. Jana Pomorskiego, Lublin 1990. 

W. Moszczeńska, Wstęp do badań historycznych, Warszawa 1960. 

Jan Pomorski, Historyk i metodologia, Lublin 1991 

Jan Pomorski, "New economic history". Studium z teorii rozwoju nauki historycznej, Lublin 1995 

Jan Pomorski, W poszukiwaniu antropologicznego wymiaru historii: Aron Guriewicz i Carlo 

Ginzburg, Lublin 1998. 

Jan Pomorski, Metodologiczne problemy narracji historycznej, Lublin 1990. 

Jerzy Topolski, Metodologia historii, kolejne wydania popr. i uzupełnione - 2 wyd. Warszawa 1973, 3 
wyd. 1984 

Jerzy Topolski, Prawda i fałsz w historii, Poznań 1987 (Nauka i socjalizm) 

Jerzy Topolski, Historia i życie, Lublin 1988 

Jerzy Topolski, Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej, Warszawa 1996, 

Poznań 2008 

Jerzy Topolski, Świat bez historii, Poznań 1998 

Jerzy Topolski, Wprowadzenie do historii, Poznań 1998, 2001 

Wartość relatywizmu jako metody poznawczej, pod red. Jana Pomorskiego, Lublin 1990 

Interpretacja jako konstrukcja. Zbiór tekstów, pod red. Jerzego Topolskiego, Poznań 1998 

Świadomość historyczna Polaków. Problemy i metody badawcze, pod red. Jerzego Topolskiego, Łódź 

1981 

Jerzy Topolski, Nowe idee współczesnej historiografii. O roli teorii w badaniach historycznych, 

Poznań 1980 

Jerzy Topolski, Wolność i przymus w tworzeniu historii, Warszawa 1980, 2004 
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Krzysztof Zamorski, Dziwna rzeczywistość. Wprowadzenie do ontologii historii, Kraków 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedmiot 3 

Nazwa przedmiotu  Seminarium licencjackie Język wykładowy: język polski 

Semestr, poziom i typ studiów: 5 semestr 1 stopnia Liczba punktów ECTS: 5 

Profil kształcenia 

Ogólnoakademicki 

 

 

30 godz. zajęć – 1 pkt. ECTS 

90 godz. kwerenda biblioteczna 

– 3 pkt. ECTS 

Wymagania wstępne  

Znajomość warsztatu naukowego historyka 

Umiejętność pisania prac naukowych 

 

Forma zajęć: seminarium 

 

Liczba godzin dydaktycznych: 

30 

sposób zaliczenia: zaliczenie na 

ocenę 

Autor programu: 
dr Tomasz Ładoń 

 

Prowadzący zajęcia: dr Tomasz Ładoń 

Sposób walidacji efektów 

kształcenia 

Obecność na zajęciach 

 

Przedmiot 3 

Nazwa przedmiotu  Seminarium licencjackie Język wykładowy: język polski 

Semestr, poziom i typ studiów: 6 semestr 1 stopnia Liczba punktów ECTS: 11 

Profil kształcenia 

Ogólnoakademicki 

 

 

30 godz. zajęć – 1 pkt. ECTS 

90 godz. kwerenda biblioteczna, 

zbieranie materiałów – 3. pkt. 

ECTS 

120 godz. – pisanie pracy 

licencjackiej – 4 pkt. ECTS 
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Wymagania wstępne  

Wszechstronna znajomość warsztatu naukowego historyka 

zajmującego się antykiem. 

Umiejętność pisania prac naukowych. 

Umiejętność rozróżnienia pracy kompilacyjnej od plagiatu. 

 

Forma zajęć: seminarium 

 

Liczba godzin dydaktycznych: 

30 

sposób zaliczenia: zaliczenie na 

ocenę 

Autor programu: 
dr Tomasz Ładoń 

 

Prowadzący zajęcia: dr Tomasz Ładoń 

Sposób walidacji efektów 

kształcenia 

Pozytywnie oceniona praca licencjacka 

 

I. Cele kształcenia: Celem zajęć jest przygotowanie przez studenta pracy licencjackiej 

 

II. Efekty kształcenia:  

 

- w zakresie wiedzy:  

1.student dysponuje szeroką wiedzą na temat warsztatu naukowego historyka zajmującego się 

starożytnością i doskonale posługuje się metodami badawczymi wykorzystywanymi w badaniach 

tego okresu dziejów 

2.student wie jak analizować i interpretować źródła starożytne, zna także metody ich 

selekcjonowania i kategoryzacji 

3. student jest zaznajomiony z najnowszymi osiągnięciami polskiej historiografii związanej z 

badaniami nad antykiem, ma także podstawowe wiadomości na temat historiografii zachodniej 

zajmującej się tą problematyką 

 

- w zakresie umiejętności: 

1. student umie samodzielnie stworzyć i rozwiązać problem badawczy, potrafi krytycznie 

przeanalizować źródła antyczne i indywidualnie ocenić stan badań nad zajmującym go 

zagadnieniem. 

2.student potrafi merytorycznie i metodologicznie zbadać starożytne źródła literackie i 

nieliterackie, wyciągnąć na ich podstawie wnioski i stworzyć hipotezy badawcze. 

3.student posiada umiejętność pisania prac naukowych, swobodnie posługuje się językiem 

polskim w piśmie. 

4. student potrafi samodzielnie odnajdywać materiały i opracowania potrzebne do napisania pracy 

licencjackiej, umie skorzystać przy tym z różnych źródeł (biblioteki, czytelnie, Internet). 

 

- w zakresie kompetencji personalnych i społecznych:  

1.student, pisząc pracę licencjacką, nabywa umiejętności organizacji własnej pracy. Wie jak 

rozplanować czasowo założone sobie cele. Potrafi ocenić własne działania i końcowy efekt 

podjętej pracy. 

2.dzięki pisaniu pracy licencjackiej z historii starożytnej student ma świadomość ciągłości 

historycznej dziejów, przez co lepiej rozumie zmiany zachodzące we współczesnym świecie 
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III. Metody i kryteria zaliczenia przedmiotu:  

 

Kryterium na ocenę dostateczną: praca licencjacka typowo kompilacyjna, odtwarza istniejący stan 

badań, student ma słabe zdolności językowe, temat potraktował powierzchownie. 

Kryterium na ocenę dobrą: praca dobrze napisana, poprawna merytorycznie, kompilacyjna, student 

swobodnie posługuje się aparatem naukowym, wyczerpująca bibliografia.  

Kryterium na ocenę bardzo dobrą: bardzo dobrze napisana praca licencjacka, fragmenty nadają się 

do wydrukowania w periodykach naukowych bądź do wygłoszenia na konferencji.  

 

 

IV. Treści programowe: Seminarium poświęcone jest historii starożytnej w zakresie problematyki 

politycznej, społecznej, gospodarczej, obejmuje także obszary kultury, wojskowości i historiografii. W 

ramach zajęć studenci przedstawiają fragmenty prac, które następnie są analizowane i dyskutowane 

przez uczestników seminarium. 

 

V. Literatura podstawowa: U. Eco, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, 

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007; K. Kwaśniewska, Jak pisać prace 

dyplomowe (wskazówki praktyczne), Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły WyŜszej, 

Bydgoszcz 2005; A. Pułło, Prace magisterskie i licencjackie: wskazówki dla studentów, 

Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2003 

 

VI. Literatura uzupełniająca: stosowna do prac pisanych na seminarium. 

 

 

 

 

 

 

Przedmiot 3 

Nazwa przedmiotu  Seminarium licencjackie Język wykładowy: polski 

Semestr, poziom i typ studiów 

Semestr 5 i 6, stopień 

pierwszy, studia stacjonarne 

Liczba punktów ECTS: 16 pkt 

(5 +11) 

60 h Seminarium  (30 + 30) – 4 

pkt 

200h (100+100)  

przygotowanie pracy 

dyplomowej i przygotowanie 

do egzaminu licencjackiego- 8 

pkt 

Profil kształcenia 
profil: ogólnoakademicki  

 

 

Wymagania wstępne  
Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu 

Proseminarium specjalizacyjnego 

Forma zajęć, liczba godzin, 

dydaktycznych i sposób 

zaliczenia 

 

forma zajęć: seminarium sposób zaliczenia: zaliczenie na 

ocenę 
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Autor programu: Dr Krzysztof Spruch 

Prowadzący zajęcia: Dr Krzysztof Spruch 

Sposób walidacji efektów 

kształcenia 
Zaliczenie na ocenę + egzamin licencjacki 

 

I. Cele kształcenia: 

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z teorią pisania pracy licencjackiej, spełniającej 

wymogi formalne stawiane pracom dyplomowym (aparat naukowy), po której przygotowaniu 

mają możliwość złożenia egzaminu licencjackiego. 

 

II. Efekty kształcenia:  

- w zakresie wiedzy: 

1. Posiada wiedzę na temat zasad konstrukcji pracy dyplomowej. 

2. Posiada wiedzę z zakresu obowiązujących kanonów „warsztatu naukowego”. 

3. Zna kryteria oceny pracy dyplomowej. 

- w zakresie umiejętności: 

1. Potrafi napisać pracę dyplomową, spełniającą wymogi formalne stawiane pracom 

dyplomowym. 

2. Potrafi łączyć wiedzę teoretyczną zdobytą na wykładach/konwersatorium i seminarium z 

wybranej dziedziny z jej praktycznym wykorzystaniem przy pisaniu pracy dyplomowej 

3. Analizuje wybrane zagadnienie, bazując na literaturze przedmiotu, zapoznając się ze stanem 

badań w zakresie wybranego tematu. 

- w zakresie kompetencji personalnych i społecznych: 

1. Popularyzacja wiedzy historycznej 

2. Umiejętność samokształcenia 

 

III. Metody i kryteria zaliczenia przedmiotu: 

Warunkiem zaliczenia pierwszego semestru jest zatwierdzenie przez promotora konspektu 

pracy oraz złożenie pierwszego rozdziału pracy. Warunkiem zaliczenia seminarium jest 

przygotowanie pracy licencjackiej, spełniającej wymogi pracy dyplomowej co umożliwi 

przystąpienie do egzaminu licencjackiego. 

 

IV. Treści programowe: 

Ogólne uwagi o pracy dyplomowej. Wymagania formalne, wymagania merytoryczne. Zakres 

pracy. Budowa pracy dyplomowej. Podstawowe zasady konstrukcji pracy dyplomowej. 

Struktura tekstu, forma, styl. Zasady podziału tekstu Literatura naukowa. Klasyfikacja. 

Sposoby docierania do informacji naukowych. Zasady korzystanie z zasobów bibliotecznych i 

archiwalnych.  Bieżące konsultacje w ramach powstawania poszczególnych elementów pracy. 

 

V. Literatura podstawowa: 

Kościałkowski S., Historyka. Wstęp do studiów historycznych, Londyn 1954;Miśkiewicz B., 

Wprowadzenie do badań historycznych, Poznań 1993;Dominiczak H., Wstęp do badań 

historycznych, Częstochowa 1998;Mierzwa E.A., Historyka. Wstęp do badań historycznych, 

Piotrków Trybunalski 2001; Swieżawski A., Warsztat naukowy historyka. Wstęp do badań 

historycznych, Częstochowa 1999. 

 

VI. Literatura uzupełniająca: 

- w zależności od problematyki przyjętej przez poszczególnych studentów jako temat pracy 

licencjackiej 
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Nazwa modułu:  MK_11 Historia ustroju (administracji) 

Kierunek i specjalność: Historia, specjalność archiwistyczna 

Opis moduły, planowane efekty kształcenia: Przedstawienie poprzez analizę źródeł, zasadniczych 

treści dotyczących ustroju Polski do końca XVIII w. Poznanie terminologii właściwej dla historii 

ustroju, historii administracji (konstrukcje prawno - ustrojowe, kolegialność, konstytucja). 

Zrozumienie problemów związanych z kształtowaniem się państwa w dobie średniowiecza oraz w 

okresie nowożytnym. Zapoznanie studentów z historią ustroju państwowego na ziemiach polskich w 

XIX i XX wieku w powiązaniu z ogólną historią Polski jak też z najważniejszymi instytucjami 

ustrojowymi kształtującymi życie Polaków pod zaborami, a potem w II Rzeczypospolitej, w okresie 

PRL oraz w III Rzeczypospolitej po 1898 roku. Opanowanie uporządkowanej tematycznie i 

chronologicznie wiedzy historycznej odnośnie do głównych zagadnień ustrojowych, 

administracyjnych Polski.  

Planowane formy walidacji efektów kształcenia: zaliczenie na ocenę, egzamin  

 

Nazwa przedmiotu w module i planowane efekty kształcenia w obszarach: W U K 

1. Historia ustroju Polski do XVIII w. ( wykład) K_W01 

K_W02 

K_W03 

K_U01 

K_U03 

K_U09 

K_K01 

K_K03 

K_K04 

2. Historia ustroju Polski do XVIII w. ( konwersatorium) K_W01 

K_W02 

K_W20 

K_U01 

K_U04 

K_U08 

K_K01 

K_K06 

K_K07 

3. Historia ustroju Polski w XIX -XX w. ( wykład) K_W01 

K_W02 

K_W03 

K_U03 

K_U09 

K_K01 

K_K06 

 

4. Historia ustroju Polski w XIX-XX w. ( konwersatorium) K_W01 

K_W02 

K_W03 

K_U01 

K_U03 

K_U09 

K_K01 

K_K03 

K_K04 
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Przedmiot 1 

Nazwa przedmiotu  Historia ustroju Polski Język wykładowy: język polski 

Semestr, poziom i typ studiów: 
Sem. 3, I stopień, studia 

stacjonarne  

Liczba punktów ECTS: 2 

Profil kształcenia profil: ogólnoakademicki Ocena z egzaminu 

Wymagania wstępne  Ogólna wiedza z zakresu historii do końca XVIII w. 

Forma zajęć, liczba godzin 

dydaktycznych i sposób 

zaliczenia   

 

Forma zajęć: wykład 30 godzin sposób zaliczenia: egzamin 

Autor programu: 
dr Katarzyna Bucholc-Srogosz 

 

Prowadzący zajęcia: dr Katarzyna Bucholc-Srogosz 

Sposób walidacji efektów 

kształcenia 

 

Obecność na wykładach, egzamin 

 

 

 

 

I. Cele kształcenia: 

 

II. Efekty kształcenia:  

 

 w zakresie wiedzy: 

 zna podstawowe pojęcia z zakresu historii ustroju Polski (patrimonium, Corona Regni Poloniae, 

ius resistendi, liberum Veto, elekcja viritim, elekcja vivente rege) 

 prezentuje uporządkowaną tematycznie i chronologicznie rozszerzoną wiedzę na temat zagadnień 

politycznych, ustrojowych i administracyjnych Polski w okresie nowożytnym (demokracja 

szlachecka, oligarchia magnacka, degeneracja ustroju w okresie saskim, pierwsze organy 

kolegialne administracji)   

 posiada wiedzę z zakresu form kancelaryjnych oraz edycji źródeł  

 

 w zakresie umiejętności: 

 samodzielnie wyszukuje, selekcjonuje oraz poddaje krytycznym ocenom informacje z różnych 

źródeł historycznych (Volumina Legum – konstytucje, Diariusze sejmowe, Zbiór mów 

sejmowych) 

 wykazuje się zdolnościami do przeprowadzania syntezy i analizy porównawczej oraz 

umiejętnościami dobierania odpowiednich argumentów i wysuwania wniosków  

 

 w zakresie kompetencji personalnych i społecznych: 

 organizuje własna pracę, planuje i zarządza czasem 

 szanuje przekonania innych 
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III. Metody i kryteria zaliczenia przedmiotu:  

 

Metody: wykład 

 

Kryteria oceny: 

zaliczenie z wykładu – 80 % obecności 

ocena z egzaminu 

 

IV. Treści programowe:  

V. Konstrukcja prawno - ustrojowa patrimonium 

VI. Konstrukcja Korona Regni  Poloniae 

VII. Geneza rozbicia dzielnicowego w Polsce na tle innych państw Europy 

VIII. Geneza polskiego parlamentaryzmu 

IX. Monarchia stanowa w Polsce na tle innych państw Europy 

X. Unie polsko - litewskie 

XI. Kościół w monarchii stanowej 

XII. Artykuły henrykowskie jako prawa kardynalne 

XIII. Trybunał Koronny i Trybunał Litewski jako instancje odwoławcze dla stanu 

szlacheckiego 

XIV. Pierwsze organy kolegialne w administracji Rzeczpospolitej 

XV. Rada Nieustająca jako kolegialny organ rządowy 

XVI. Funkcjonowanie sejmów w okresie stanisławowskim 

XVII. Zasady ustrojowe Konstytucji 3 Maja 

XVIII. Sejm grodzieński 

XIX. Konfederacja targowicka. 

 

II. Literatura podstawowa: J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa 

polskiego, Warszawa 2000; M. Kallas, Historia ustroju Polski X-XX wiek, Warszawa 2001; 

A. Ajnenkiel, B. Leśnodorski, Wł. Rostocki, Historia ustroju Polski, Warszawa 1974; T. 

Maciejewski, Historia ustroju Polski, Koszalin 1998;  

III. Literatura dodatkowa: Wł. Bojarski, J. Justyński, M. Kallas, R. Łaszewski, Historia ustroju 

Polski na tle powszechnym, Toruń 1978; R. Łaszewski, St. Salmonowicz, Historia ustroju 

Polski, Warszawa 1997;  T. Maciejewski, Historia ustroju i prawa sądowego Polski, 

Warszawa 2000. 

 

 

Przedmiot 2 

Nazwa przedmiotu  
Historia ustroju Polski do XVIII 

w. 

Język wykładowy: język polski 

Semestr, poziom i typ studiów: 
Sem. 3, I stopień, studia 

stacjonarne  

Liczba punktów ECTS: 2 

Profil kształcenia 

profil: ogólnoakademicki Przygotowanie się do zajęć-1 

opanowanie materiału-2 

przygotowanie i napisanie 

referatu-1 

Wymagania wstępne  Ogólna wiedza z zakresu historii do końca XVIII w. 

Forma zajęć, liczba godzin 

dydaktycznych i sposób 

Forma zajęć: ćwiczenia 30 godzin sposób zaliczenia: zaliczenie na 

ocenę 
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zaliczenia   

 

Autor programu: 
dr Katarzyna Bucholc-Srogosz 

 

Prowadzący zajęcia: dr Katarzyna Bucholc-Srogosz 

Sposób walidacji efektów 

kształcenia 

 

Obecność, aktywność, zaliczenie kolokwium, referat. 

 

 

 

 

I. Cele kształcenia: 

 

II. Efekty kształcenia:  

 

 w zakresie wiedzy: 

 zna podstawowe pojęcia z zakresu historii ustroju Polski (patrimonium, Corona Regni Poloniae, 

ius resistendi, liberum Veto, elekcja viritim, elekcja vivente rege) 

 prezentuje uporządkowaną tematycznie i chronologicznie rozszerzoną wiedzę na temat zagadnień 

politycznych, ustrojowych i administracyjnych Polski w okresie nowożytnym (demokracja 

szlachecka, oligarchia magnacka, degeneracja ustroju w okresie saskim, pierwsze organy 

kolegialne administracji)   

 posiada wiedzę z zakresu form kancelaryjnych oraz edycji źródeł  

 

 w zakresie umiejętności: 

 samodzielnie wyszukuje, selekcjonuje oraz poddaje krytycznym ocenom informacje z różnych 

źródeł historycznych (Volumina Legum – konstytucje, Diariusze sejmowe, Zbiór mów 

sejmowych) 

 potrafi samodzielnie przeprowadzać kwerendę archiwalną oraz zdobywać wiedzę pod kątem 

swojego rozwoju zawodowego  

 wykazuje się zdolnościami do przeprowadzania syntezy i analizy porównawczej oraz 

umiejętnościami dobierania odpowiednich argumentów i wysuwania wniosków  

 

 w zakresie kompetencji personalnych i społecznych: 

 posiada umiejętność pracy w zespole 

 przestrzega zasad prawa autorskiego 

 szanuje przekonania innych 

 

III. Metody i kryteria zaliczenia przedmiotu:  

 

Metody: dyskusja 

 

Kryteria oceny: 

Ocena dostateczna – obecność, zaliczenie kolokwium, referat 

Ocena dobra – obecność, aktywność, zaliczenie kolokwium, referat 

Ocena bardzo dobra – obecność, aktywność na 10 zajęciach, ocena bardzo dobra z kolokwium i 

referatu 

 

IV. Treści programowe:  

1. Patrymonialny charakter państwa. Ustrój polityczny monarchii patrymonialnej (monarcha, 
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administracja państwa). 

2. Ustrój społeczny monarchii patrymonialnej. Sądownictwo. 

3. Organizacja Kościoła we wczesnym Średniowieczu. 

4. Pojęcie Korona Królestwa Polskiego. 

5. Organizacja i prawa stanów. Ustrój polityczny monarchii stanowej (władza królewska, urzędy 

centralne, urzędy lokalne, kształtowanie się  reprezentacji stanowej). 

        6. Unia polsko-litewska. 

        7..Organizacja Kościoła w monarchii stanowej (Kościół katolicki, Kościół prawosławny). 

     8. Rzeczpospolita szlachecka, charakterystyka ustroju państwa. Monarcha, elekcje, pacta conventa, 

artykuły henrykowskie. 

        9. Sejm walny. Geneza, organizacja, kompetencje. 

        10. Konfederacje i rokosze. 

        11. Sądownictwo Rzeczpospolitej szlacheckiej. 

        12. Reformy z lat 1764-1766. Reformy sejmowania, komisje skarbowe, komisje wojskowe. 

        13. Geneza, organizacja i kompetencje Rady Nieustającej.   

14. Reformy Sejmu Czteroletniego. Stronnictwa, przygotowanie i uchwalenie Konstytucji 3 maja, 

ustrój społeczny 

15. Konfederacja targowicka. 

 

IV. Literatura podstawowa: J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa 

polskiego, Warszawa 2000; M. Kallas, Historia ustroju Polski X-XX wiek, Warszawa 2001; 

A. Ajnenkiel, B. Leśnodorski, Wł. Rostocki, Historia ustroju Polski, Warszawa 1974; T. 

Maciejewski, Historia ustroju Polski, Koszalin 1998;  

V. Literatura dodatkowa: Wł. Bojarski, J. Justyński, M. Kallas, R. Łaszewski, Historia ustroju 

Polski na tle powszechnym, Toruń 1978; R. Łaszewski, St. Salmonowicz, Historia ustroju 

Polski, Warszawa 1997;  T. Maciejewski, Historia ustroju i prawa sądowego Polski, 

Warszawa 2000. 

 

 

Przedmiot 3 

Nazwa przedmiotu  

Historia ustroju Polski w XIX - 

XX wieku (wykład) 

 

Język wykładowy: polski 

Semestr, poziom i typ studiów Sem. 4; I st., studia stacjonarne Liczba punktów ECTS: 1 

Profil kształcenia 
ogólnoakademicki  15 godzin wykładu , 120 godzin 

przygotowania do egzaminu 

Wymagania wstępne  

Student powinien znać historię Polski w stopniu wymaganych dla 

osoby przyjętej na studia na kierunku historii; powinien mieć 

ogólne rozeznanie w sposobie funkcjonowania prawa i 

najważniejszych instytucji życia publicznego i znać najważniejsze 

pojęcia opisujące funkcjonowanie prawa 

Forma zajęć: wykład  

 

Liczba godzin dydaktycznych: 

15  

sposób zaliczenia: Egzamin  

Autor programu: Dr. hab. Janusz Spyra, prof. AJD 

Prowadzący zajęcia: Dr. hab. Janusz Spyra, prof. AJD 
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Sposób walidacji efektów 

kształcenia 

Zaliczenie obecności na wykładach w zależności od obecności; 

egzamin na podstawie zestawu pytań kluczowych, z których każdy 

sprawdza zakładane efekty kształcenia w zakresie wiedzy, 

umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych 

 

 

 

I. Cele kształcenia:  

Zapoznanie studentów z historią ustrojów państwowych na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, 

podstawowymi zasadami funkcjonowania prawa jak też z najważniejszymi instytucjami ustrojowymi 

kształtującymi życie Polaków pod zaborami a potem w XX wieku; zaznajomienie z prawnymi 

podstawami ustroju oraz kompetencjami i najważniejszych instytucji ustrojowych działających na 

ziemiach polskich w XIX i XX wieku, najpierw państw zaborczych, zaś po 1918 r. odrodzonego 

państwa polskiego,  strukturą oraz zasadami funkcjonowania administracji publicznej różnych szczebli 

i rodzajów oraz zakresem ich kompetencji 

  

II. Efekty kształcenia:  

- w zakresie wiedzy student:  

Powinien wykazać się znajomością podstawowej terminologii fachowej z zakresu nauk 

humanistycznych i społecznych, przede wszystkim związanej z rozwojem administracji i ustroju 

państwa i prawa na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, znać najważniejsze pojęcia opisujące 

funkcjonowanie prawa. 

Posiadać uporządkowaną tematycznie i chronologicznie wiedzę z zakresu zmieniających się systemów 

politycznych i ustrojowych na ziemiach polskich poszczególnych zaborów, a następnie odrodzonego 

państwa polskiego w nawiązaniu do najważniejszych zagadnień politycznych, ustrojowych, 

administracyjnych, gospodarczych, społecznych i kulturalnych regionu i świata, wykazać się 

znajomością prawnych podstaw systemów ustrojowych oraz znajomością najważniejszych instytucji 

publiczno-prawnych działających na ziemiach polskich w XIX i XX wieku oraz orientacją w 

zakresach ich kompetencji 

Posiada wiedzę z zakresu metod badawczych i narzędzi warsztatu historyka, zwłaszcza w zakresie 

badań historyczno-prawnych; znać najważniejsze zbiory praw obowiązujących na ziemiach polskich. 

 

- w zakresie umiejętności:  

Poprawnie wyraża się na tematy związane z problematyką zajęć z zastosowaniem podstawowej 

fachowej terminologii z dziedziny prawa i administracji. 

Wykazuje umiejętność przeprowadzania analizy porównawczej istniejących w tym samym czasie 

systemów ustrojowych i przyjętych rozwiązań prawnych w zależności od warunków politycznych, jak 

też zdolność do wyciągania ogólnych wniosków historycznych na znanych przepisów prawa.  

 

- w zakresie kompetencji personalnych i społecznych:   
Posiada umiejętność pracy w zespole zarówno w przyswajaniu sobie materiału jak w dyskusji nad 

bardziej skomplikowanymi problemami. 

Umie sam poszukiwać dodatkowych źródeł wiedzy, wychodząc poza materiał wykładów. Umie sam 

się efektywnie uczyć, ale te krytycznie ocenia efekty swych starań stale się dokształcając. 

Rozumie konieczność przestrzegania norm etycznych i standardów jakości w pracy zawodowej; zna 

podstawowe normy prawne w tym zakresie. 

 

III. Metody i kryteria zaliczenia przedmiotu: 

 

IV. Treści programowe: 

1. Ziemie polskie pod panowaniem zaborców w latach 1795-1807/09. Rozwiązania prawne dążące do integrujące 

ziem polskich z organizmami ustrojowymi i prawnymi państw rozbiorowych. 

2. Księstwo Warszawskie. Wolne Miasto Gdańsk (1807-1815). 

3. Królestwo Polskie (1815-1915). Podstawy ustrojowe, rozwiązania instytucjonalne. 



 192 

4. Zabór pruski. Wielkie Księstwo Poznańskie (1807-1914). 

5. Wolne Miasto Kraków (1815-1846). 

6. Zabór austriacki (1809-1859/61). Autonomia Galicji (1861-1914). 

7. Sytuacja polityczna, prawna i ustrojowa na ziemiach polskich w okresie I wojny światowej. 

8. Prawne aspekty odrodzenia i odbudowy  państwa polskiego w latach 1918-1923. 

9. Podstawy Ustrojowe II RP. Konstytucje 1921 i 1935 r.  

10. Ustrój administracji publicznej II RP. 

11. Okres wojny i okupacji (1939-1945). Sytuacja prawna ziem polskich włączonych do II Rzeszy i 

ZSRR, Generalne Gubernatorstwo, Rząd Polski na Emigracji i Polskie Państwo Podziemne. 

12. Polityczne i prawne podstawy nowego ustroju Polski. Konstytucja 1952 r.  

13. System prawny i ustrój PRL 1952-1989. 

14. Przemiany ustroju Poski po 1989 r.  

15. Ustrój III RP po przyjęciu Konstytucji z 2 IV 1997 r.  

 

V. Literatura podstawowa:  

Ajnenkiel A., Leśnodorski B., Rostocki W., Historia ustroju Polski (1764-1939), Warszawa 1969. 

Bardach J., Leśnodorski B., Pietrzak M., Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 1993 i dalsze 

wydania. 

Gebethner S., Ustrój polityczny Polskiej Republiki Ludowej, Warszawa 1976. 

Kallas Marian, Historia ustroju Polski, Warszawa 2005 i dalsze wydania. 

Mołdawa T., Konstytucje polskie 1918-1998, Warszawa 1999. 

Płaza S., Historia prawa w Polsce, cz. II: Polska pod zaborami, Kraków 1993. 

Sczaniecki M., Powszechna historia państwa i prawa, wyd. VII, i nast. K. Sójka-Zielińska, Warszawa 

1994. 

Skrzydło W., Ustrój polityczny RP w świetle konstytucji z 1997 r., Kraków 2000. 

Korobowicz A., Witkowski W., Ustrój i prawo na ziemiach polskich. Od rozbiorów do odzyskania 

niepodległości, Lublin 1996. 

Historia ustroju i prawa w Polsce. 1772/1795-1918. Wybór źródeł [wybór i oprac.] Marian Kallas, 

Marek Krzymkowski, Warszawa 2006. 

Historia ustroju i prawa w Polsce. 1918-1989. Wybór źródeł [wybór i oprac.] Stanisław Rogowski 

Warszawa 2006. 

 

VI. Literatura uzupełniająca: 

Bartel W. M., Ustrój i prawo Wolnego Miasta Krakowa 1815-1846, Kraków 1976. 

Dudek A., Historia polityczna Polski 1989-2005, Kraków 2007. 

Gaca A., Kamińska K., Powszechna historia ustroju państwa, 1-2, Toruń 1995. 

Grodziski S., Historia ustroju społeczno-politycznego Galicji 1772-1848, Wrocław-Warszawa-

Kraków-Gdańsk 1971. 

Izdebski H., Rada Administracyjna Królestwa Polskiego w latach 1815-1830, Warszawa 1978. 

Kallas M., Organy administracji terytorialnej w Księstwie Warszawskim, Toruń 1975. 

Kallas Marian, Lityński Adam, Historia ustroju i prawa Polski Ludowej, Warszawa 2000. 

Konstytucje Polski : studia monograficzne z dziejów polskiego konstytucjonalizmu . Praca zbiorowa 

pod red. Mariana Kallasa , T. 1-2, Warszawa 1990. 

Leszczyński K., Rządy Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1989-2001, Toruń 2005 . 

Maisel  W, Wojewódzkie sądy administracyjne w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa-Poznań 1976 

Sobociński W, Historia ustroju i prawa Księstwa Warszawskiego, Toruń 1964. 

Wąsicki J., Ziemie polskie pod zaborem pruskim, Wielkie Księstwo Poznańskie 1815-1848, 

Warszawa-Poznań 1980. 

Witkowski W, Sądownictwo administracyjne w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim 1807-

1867, Warszawa 1984. 
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Przedmiot 4 

Nazwa przedmiotu  
Historia ustroju Polski w XIX-

XX wieku 

Język wykładowy: język polski 

Semestr, poziom i typ studiów: 

 

Semestr 4, stopień I, studia 

stacjonarne. 

Liczba punktów ECTS: 1 

 

Profil kształcenia: 

 

Profil: Ogólnoakademicki 

1pkt-30 godzin konwersatorium 

i 10 h przygotowania do zajęć i 

5 h udział w konsultacjach  

Wymagania wstępne  
Gruntowna wiedza z zakresu historii ustroju Polski do XVIII wieku 

 

Forma zajęć:  

 

Forma zajęć: konwersatorium 

Liczba godzin dydaktycznych: 

30 

Sposób zaliczenia: zaliczenie na 

ocenę 

Autor programu: 
Dr Karolina Studnicka-Mariańczyk 

 

Prowadzący zajęcia: Dr hab. prof. AJD Janusz Spyra 

Sposób walidacji efektów 

kształcenia 

Obecność na zajęciach, aktywność, zaliczenie wybranych tekstów 

źródłowych 

 

I. Cele kształcenia: 

 

Zajęcia mają na celu zapoznać studentów z historią ustrojów państwowych na ziemiach polskich XIX 

i XX wieku. Program zajęć realizowany będzie za pomocą analizy literatury i wybranych tekstów 

źródłowych.  

 

II. Efekty kształcenia:  

 

- w zakresie wiedzy:  

 

* student zapoznał się z najnowszymi wiadomości z zakresu historii ustroju Polski XIX i XX wieku 

* student pogłębił wiedzę specjalistyczną poprzez analizę źródeł i dostępną literaturę przedmiotu 

* student potrafi omówić wydarzenia z historii ustroju Polski XIX i XX wieku 

* student zdobywa uporządkowaną tematycznie i chronologicznie wiedzę historyczną z zakresu 

historii ustroju Polski XIX i XX wieku 

 

- w zakresie umiejętności: 

 

* student zna podstawową terminologię z dziedziny prawa i administracji 

* student samodzielnie opisuje badane wydarzenia historyczne 

* student potrafi interpretować źródła i opracowania  

* student potrafi porównać i przeanalizować wybrane zaganiania historyczne 
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- w zakresie kompetencji personalnych i społecznych:  

 

* student jest świadomy dziedzictwa kulturowego omawianego okresu 

* student poprzez rozumienie przemian zachodzących w historii kształtuje swój własny światopogląd  

* student może dzięki zdobytej wiedzy wyrażać swoje racje za pomocą argumentów 

* student wykorzystuje nabyte umiejętności do krzewienia wiedzy na temat przeszłości  

 

III. Metody i kryteria zaliczenia przedmiotu:  

 

Czyny udział w zajęciach oraz pozytywne zaliczenie wymogów z poszczególnych przedmiotów zajęć 

(kolokwium, zaliczenie analizy wybranych tekstów źródłowych). Negatywna ocena z jakiegokolwiek 

tematu wymaga wykonania dodatkowej pracy, której zakres ustala prowadzący. Średnia ocen 

uzyskanych przez studenta z poszczególnych tematów zajęć stanowi ocenę końcową zaliczenia 

przedmiotu. 

 

Ocena dostateczna- obecność na zajęciach minimum 50 procent, zaliczenie kolokwium na ocenę 

dostateczną, zaliczenie analizy wybranych tekstów źródłowych na ocenę dostateczną, zaliczenie 

nieobecności podczas konsultacji 

Ocena dobra- obecność na zajęciach minimum 80 procent, zaliczenie kolokwium na ocenę dobrą, 

zaliczenie analizy tekstów źródłowych na oceną dobrą, zaliczenie nieobecności podczas konsultacji 

Ocena bardzo dobra- obecność za zajęciach minimum 90 procent, zaliczenie kolokwium na ocenę 

bardzo dobrą, zaliczenie analizy tekstów źródłowych na ocenę bdb 

 

IV. Treści programowe: 

 

1. Zajęcia organizacyjne - zapoznacie studentów z wymogami merytorycznymi i metodologicznymi. 

2/3. Księstwo Warszawskie ( 1807-1815). 

4/5. Królestwo Polskie (1815-1915). 

6. Wolne Miasto Kraków (1815-1846). 

7. Zabór pruski. Wielkie Księstwo Poznańskie (1807-1914). 

8. Zabór austriacki. Autonomia Galicji (1809-1914). 

9. Kościół katolicki na ziemiach polskich pod zaborami. 

10. Królestwo Polskie 1916-1918. Odrodzenie państwa polskiego 1918-1939. 

11/12.Ziemie polskie pod okupacją niemiecką (1939- 1945). 

13.Polska Ludowa (1944-1989). 

14. III Rzeczypospolita. 

15. Podsumowanie i zaliczenie ćwiczeń. 

 

V. Literatura podstawowa: 

 

A. Ajnenkiel, B. Leśnodorski, W. Rostocki, Historia ustroju Polski ( 1764-1939), Warszawa 1970. 

A. Ajnenkiel, Konstytucje Polski 1791-1997, Warszawa 2001. 

A. Ajnenkiel, Polskie konstytucje, Warszawa 1982. 

A. Korobowicz, W. Witkowski, Historia ustroju i prawa polskiego (1772-1918), Kraków 1998. 

E. Borkowska - Bagieńska, K. Krasowski, B. Lesiński, Historia państwa i prawa Polski. Zarys 

wykładu, Poznań 1994. 

G. Górski, Historia administracji, Warszawa 2002. 

H. Izbebski, Historia administracji, Warszawa 2005. 

J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2000. 

J. Bardach, M. Kallas, Historia ustroju Polski X-XX wieku, Warszawa 2001. 

K. Krasowski, M. Krzymkowski, K. Sikorska-Dzięgielewska, J. Wachowicz, Historia ustroju 

państwa, Warszawa 2002. 

K. Sójka-Zielińska, Historia prawa, Warszawa 1993. 

Konstytucje Polski, praca zbiorowa pod red. M. Kallas, T. I-II, Warszawa 1990. 
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M. Kallas, M. Krzymkowski, Historia ustroju i prawa w Polsce. 1772/1795-1918. Wybór źródeł, 

Warszawa 2006.  

Polska XIW wieku. Państwo, społeczeństwo i kultura, pod red. S. Kieniewicza, wyd.3, Warszawa 

1986. 

R. Łaszewski, S. Salomonowicz, Historia ustroju Polski, Toruń 1995. 

S. Godek, M. Wilczek-Karczewska, Historia ustroju i prawa w Polsce do 1772/1795. Wybór źródeł, 

Warszawa 2006. 

S. Grzybowski, Dzieje prawa, Wrocław 1981.  

S. Płaza, Historia prawa w Polsce, cz.2, Polska pod zaborami, Kraków 1993. 

S. Rogowski, Historia ustroju i prawa w Polsce. 1918-1989. Wybór źródeł, Warszawa 2006. 

T. Maciejewski, Historia ustroju Polski, Koszalin1999. 

W. Ćwik, Historia administracji: zarys wykładu kursowego, Zamość 1999. 

W. Kriegseisen, T. Maciejewski, Historia administracji, Warszawa 2006.  

W. Witkowski, Historia administracji w Polsce 1764-1989, Warszawa 2007. 

 

VI. Literatura uzupełniająca: 

 

 

A. Ajnenkiel, Administracja w Polsce. Zarys historyczny, Warszawa 1975. 

A. Ajnenkiel, Historia sejmu polskiego. II Rzeczypospolita, t. 2, cz.2, Warszawa 1989. 

A. Dudek, Historia polityczna Polski 1989-2005, Kraków 2007. 

A. Jelonek, Liczba ludności miast i osiedli w latach 1810-1955, [w:] Dokumentacja geograficzna, 

Warszawa 1956. 

A. Łuczak, Samorząd terytorialny w programach i działalności stronnic ludowych 1918-1939, 

Warszawa 1973,. A. Ajnenkiel, Administracja w Polsce. Zarys administracji i myśli administracyjnej, 

Kraków 2000. 

B. Bauman, Pozycja ustrojowa i funkcje Sejmu RP, Warszawa 2000. 

B. Kumor, Ustrój i organizacja kościoła w okresie niewoli narodowej (1764-1864), Lublin 1981.  

B. Leśniewski, W. Rozwadowski, Historia prawa sądowego, Poznań 1992. 

Czasopisma: „ Czasopismo Prawno-Historyczne, „ Studia Prawnoustrojowe”, „Krakowskie Studia 

Prawnicze”. 

E. Dulewicz, konstytucja kwietniowa z 1935 roku. Mity i rzeczywistość, Warszawa 1985. 

H. Izdebski, Rada Administracyjna Królestwa Polskiego w latach 1815-1830, Warszawa 1978. 

H. Izdebski, Sądownictwo administracyjne w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim do 1867 

roku, CPH 1974. 

H. Jędruszczak, Ostatnie lata II Rzeczypospolitej 1935-1939, Warszawa 1970. 

H. Szczerbiński, Parlamentaryzm polski. Uwarunkowania gospodarcze i polityczne, Warszawa 2007. 

Historia katolicyzmu społecznego w latach 1832-1939, pod red. Cz. Skrzeszewskiego, Warszawa 

1981. 

Historia Kościoła w Polsce pod red. B. Kumora i Z. Obertyńskiego, Poznań 1974, t.1-2. 

J. Jaworski, Powszechna historia państwa i prawa, Warszawa 1983. 

J. Malec, D. Malec, Historia administracji i myśli administracyjnej, Kraków 2000. 

J. Pajewski, Odbudowa państwa polskiego 1914-1918, Warszawa 1980. 

J. Pietrzak, Sejm RP. Tradycja i współczesność, Warszawa 2000. 

J. Skalski, Rzym a sprawa polska w okresie porozbiorowym, Warszawa 1968. 

J. Wąsicki, Księstwo Poznańskie 1815-1848, Warszawa 1980. 

Kościół, katolicy i narodowy socjalizm, pod red. K. Gotto i K. Repgena, tł. Z. Zieliński, Warszawa 

1983. 

Krajowa rada Narodowa, pod red. A. Burdy, Wrocław 1976. 

M. Banaszak, Dzieje kościoła powszechnego, Warszawa 1985. 

M. Chmaj, Sejm Rzeczypospolitej w latach 1991-1997, Warszawa 1999. 

M. Fuks, Żydzi w Warszawie, Poznań/ Daszewice 1992. 

M. Kallas, Konstytucje Polski, t.2, Warszawa 1990. 

M. Pietrzak, Rządy parlamentarne w Polsce 1919-1926, Warszawa 1969. 
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Podział władzy i parlamentaryzm w przeszłości i współcześnie. Prawo, doktryna, praktyka pod red. K. 

Barana, A. Karbowicza, W. Uruszczak, Warszawa 2007.  

Polska ludowa 1944-1950. Przemiany społeczne, pod red. F. Ryszki, Wrocław 1974. 

R. Szwed, Samorząd Rzeczypospolitej 1918-1939, Częstochowa 2000. 

S. Dzięciołowski, Parlament Polski Podziemnej 1939-1945, Warszawa2004. 

S. Grodziński, Porównawcza historia ustrojów państwowych, Kraków 1998. 

S. Grodziski, Historia ustroju społeczno-politycznego Galicji 1777- 1848, Wrocław 1971. 

S. Maksymowicz, Polski samorząd terytorialny i gospodarczy, Fryburg 1944. 

S. Płaza, Historia prawa w Polsce na tle porównawczym, cz. I-IV, Kraków 1998-2003. 

S. Podwiński, Teoria i dzieje samorządu terytorialnego, Łódź 1947.  

S. Wachholz, Rzeczypospolita Krakowska w okresie 1815-1830, Warszawa 1957. 

Społeczeństwo polskie XVIII-XIX wieku, red. W. Kula, t. 4-8, Warszawa 1970-1978.  

T. Maciejewski, Historia ustroju i prawa sądowego Polski, Warszawa1999. 

T. Piszczkowski, Odbudowa Polski 1914-1921, Londyn 1969. 

W Rostocki, Kancelaria i dokumentacja aktowa urzędów administracyjnych w Księstwie 

Warszawskim i Królestwie Polskim do 1867 roku, Wrocław 1964. 

W. Rosner, M. Wąsowicz, Sejm polski 1493-1993, Warszawa 1995. 

W. Rostocki, Pięćdziesiąt lat mocy obowiązującej Konstytucji Kwietniowej. Ustrój władzy państwowej 

w ustawie zasadniczej i w praktyce, Lublin 2002. 

W. Witkowski, Komisja Rządowa Sprawiedliwości w Królestwie Polskim 1815-1876, Lublin 1986. 

Województwo Częstochowskie. Szkice monograficzne o rozwoju społeczno – gospodarczym pod red. 

Mieczysława Stańczyka, Częstochowa 1978. 

Z. Landau, Pożyczki ulenowskie, [ w:] Najnowsze dzieje Polski. Materiały i studnia z okresu 1914-

1939, t. 1, 1958. 
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Nazwa modułu: MK_12:Warsztat naukowy archiwisty 

Kierunek i specjalność: Historia- specjalność archiwistyczna 

Opis moduły, planowane efekty kształcenia: Posiada wiedzę teoretyczną z zakresu: archiwistyki 

ogólnej i szczegółowej na poziomie organizowania i prowadzenia archiwum zakładowego oraz 

opracowywania materiałów archiwalnych. 

 

Planowane formy walidacji efektów kształcenia:  zaliczenie na stopień 

 

Nazwa przedmiotu w module i planowane efekty kształcenia w 

obszarach: 

W U K 

1. Wstęp do archiwistyki K_W01 

K_W02 

K_U01 

K_U03 

K_U05 

K_K01 

K_K02 

1. Archiwoznawstwo - wykład K_W03 

K_W06 

K_U03 K_K01 

K_K04 

2. Archiwoznawstwo - konwersatorium K_W03 

K_W06 

K_U03 K_K01 

3. Teoria i metodyka archiwalna - wykład K_W01 K_U01 K_K02 

4. Teoria i metodyka archiwalna - ćwiczenia K_W01 

K_W05 

K_U05 K_K01 

5. Aktoznawstwo - wykład K_W01 

K_W20 

K_U03 

K_U05 

K_K01 

K_K02 

K_K04 

6. Aktoznawstwo - konwersatorium K_W01 

K_W20 

K_U03 

K_U05 

K_K01 

K_K02 

K_K04 

7. Lektorat języka rosyjskiego lub niemieckiego - lektorat K_W05; 

K_W09; 

K_W10; 

K_W11; 

K_W12; 

K_W13 

K_U01 

K_U18; 

K_U21 

K_K01; 

K_K02; 

K_K03; 

K_K06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 198 

 

 

 

Przedmiot 1 

Nazwa przedmiotu  Wstęp do archiwistyki Język wykładowy: polski 

Semestr, poziom i typ studiów 

Semestr 2, studia I stopnia – 

stacjonarny, kierunek historia 

specjalność archiwistyczna 

Liczba punktów ECTS:  2 

1 pkt – zajęcia dydaktyczne 

1 pkt – praca własna studenta 

 

Profil kształcenia 
profil: ogólnoakademicki  

 

 

Wymagania wstępne  Wiedza ogólnohumanistyczna z zakresu historii 

Forma zajęć, liczba godzin, 

dydaktycznych i sposób 

zaliczenia 

 

forma zajęć: ćwiczenia 

30 godzin ćwiczeń 

sposób zaliczenia: aktywna 

obecność na zajęciach, 

przygotowanie referatów, 

prezentacja 

 

Autor programu: dr Marek Nita 

Prowadzący zajęcia: dr Marek Nita 

Sposób walidacji efektów 

kształcenia 

Aktywne uczestnictwo w zajęciach, znajomość literatury 

przedmiotu 

 

I. Cele kształcenia: 
Archiwistyka jako nauka. Podstawowa wiedza z zakresu przedmiotu wstęp do archiwistyki 

II. Efekty kształcenia:  

- w zakresie wiedzy: 
 Ogólna wiedza w zakresie archiwistyki, niezbędna dla jej dalszego studiowania. 

 Znajomość treści dotyczących teorii archiwistyki. 

 Przyswojenie aparatu pojęciowego – terminologii archiwistycznej. 

- w zakresie umiejętności: 

 Sprawnego posługiwania się wiedzą w zakresie teorii archiwalnej i specjalistycznego 

słownictwa archiwistycznego. 

 Zdolność do samodzielnego poszukiwania i wykorzystania znalezionych informacji 

dotyczących archiwistyki. 

 Umiejętność samodzielnego przygotowywania się do wypowiedzi ustnych oraz pisania 

różnego rodzaju prac pisemnych (referatów, koreferatów, prac zaliczeniowych). 

 Umiejętność pracy indywidualnej i w grupie. 

- w zakresie kompetencji personalnych i społecznych:  

 Poszanowanie dziedzictwa narodowego – „pamięci narodu”, zawartego w materiałach 

archiwalnych. 

 Wykazywanie aktywności, kreatywności i odpowiedzialności w swoich działaniach. 

 Przestrzeganie przepisów prawa i zasad etycznych obowiązujących w archiwistyce – zawodzie 

archiwisty. 

III. Metody i kryteria zaliczenia przedmiotu: 
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Metoda zajęć problemowa, aktywne uczestniczenie w zajęciach, uczestnictwo w warsztatach 

archiwalnych, przygotowanie referatów i prezentacja 

Wymagania na określony stopień: 

- wymagania podstawowe (P) na ocenę dostateczną opanowanie podstawowych 

elementów treści programowych, przedstawienie referatu, prezentacja projektu, 

zaliczenie testu minimum 60%. 

- wymagania rozszerzające (R) na ocenę dobrą opanowanie trudniejszych problemów, 

samodzielne stosowanie teorii w praktyce, przedstawienie referatu, prezentacja 

projektu, zaliczenie testu powyżej 75%. 

- wymagania dopełniające (D) na ocenę bardzo dobrą pełne opanowanie treści 

programowych, rozszerzenie wiedzy w oparciu o literaturę uzupełniającą, 

przedstawienie referatu, prezentacja projektu, zaliczenie testu powyżej 85%. 

IV. Treści programowe: 
 Archiwistyka jako nauka: 

 cel i zakres przedmiotu wstęp do archiwistyki, 

 archiwa i archiwalia – ich rola i znaczenie dla archiwisty i historyka, 

 nazwa, przedmiot, zakres, podział, 

 rozwój archiwistyki w Polsce i świecie i jej miejsce w systemie nauk. 

 S. Pańków, Archiwa, Warszawa 1969; Cz. Biernat, Problemy archiwistyki współczesnej, 

Warszawa 1977; H. Robótka, A. Tomczak, B. Ryszewski, Archiwistyka, Warszawa 1989; W. 

Wyczawski, Wprowadzenie do studiów w archiwach kościelnych, Warszawa 1956; B. 

Ryszewski, Archiwistyka. Przedmiot, zakres, podział. Studia nad problemem, Warszawa 1972; 

B. Ryszewski, Problemy i metody badawcze archiwistyki, Toruń 1985;H. Robótka, 

Wprowadzenie do archiwistyki, Toruń 2003; Z. Chmielewski, Polska myśl archiwalna w XIX i 

XX wieku, Warszawa 1994; K. Arłamowski, Archiwistyka jej natura i definicja, „Archeion” R: 

1970; Archiwistyka. Reforma kształcenia, Warszawa 2004. 

Referaty: 

 Archiwistyka jako nauka, 

 Rozwój archiwistyki w XX i początkach XXI wieku. 

 Problemy, metody badawcze i zasady archiwistyki: 

 zasada pertynencji, 

 zasada proweniencji, 

 zasada wolnej proweniencji, 

 repatriacja archiwaliów, 

 sukcesja archiwalna. 

 B. Ryszewski, Archiwistyka. Przedmiot, zakres, podział. Studia nad problemem, Warszawa 

1972; B. Ryszewski, Problemy i metody badawcze archiwistyki, Toruń 1985; W. Stępniak, 

Sukcesja państw dotycząca archiwaliów, Warszawa 1989, Cz. Biernat, Zasada przynależności 

zespołowej, [w:] Historia i współczesność, Warszawa 1987; I. Radke, Pojęcie zespołu w 

praktyce archiwalnej, „Archeion” R: 1971; W. Chorążyczewski, Zasada proweniencji w 

polskiej myśli archiwalnej do 1939 roku, [w:] Toruńskie Konfrontacje Archiwalne, Toruń 

2011; K. Konarski, Podstawowe zasady archiwistyki, „Archeion” R: 1951. 

Referaty: 

 Zasada pertynencji, 

 Zasada proweniencji, 

 Windykacja i rewindykacja archiwaliów. 

 Literatura archiwistyczna i jej znaczenie w poznaniu archiwistyki:  

 bibliografie archiwalne, 

 encyklopedie, 

 podręczniki, 

 opracowania naukowe, 

 słowniki, 

 pomoce archiwalne (inwentarze, przewodniki). 

K. konarski, nowożytna archiwistyka polska i jej zadania, Warszawa 1929; A. Tomczak, Zarys 

dziejów archiwów polskich, Toruń 1980; Polski słownik archiwalny, Warszawa 1952; Polski słownik 
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archiwalny; Warszawa 1974; Bibliografia archiwistyki polskiej do 1970 roku, Warszawa 1984; I. 

Sułkowska-Kurasiowa, Pomoce ewidencyjno-informacyjne w archiwum państwowym, [w:] Pamiętnik 

I Zjazdu Archiwistów Polskich, Warszawa 2001; R. Piechota, Pomoce archiwalne. Stan obecny i 

perspektywy, „Archeion” R: 1979; M. Bandurka, Przewodniki i informatory archiwalne, [w:] 

Pamiętnik I Zjazdu Archiwistów Polskich, Warszawa 2001. 

 Czasopisma i wydawnictwa seryjne i ich znaczenie w pracy archiwisty: 

 czasopisma polskie „Archeion”, „Archiwista Polski”, 

 czasopisma zagraniczne, 

 znaczenie artykułów w czasopismach w poznaniu problemów i zagadnień z zakresu 

archiwistyki. 

„Archeion” roczniki 1927-2013; „Archiwista Polski”; „Teki Archiwalne”, itd.; Archiwa dla nauki, 

Kraków 2011. 

 Terminologia archiwalna: 

 podstawowe pojęcia – archiwum, kancelaria, legislatura, archiwalia, dokumentacja aktowa, 

zasób archiwalny, dokument, jednostka archiwalna, zespół archiwalny, zasób archiwalny, 

 sporządzenie własnego słownika archiwalnego. 

Polski słownik archiwalny, Warszawa 1952; Polski słownik archiwalny; Warszawa 1974; B. 

Ryszewski, O niektórych podstawowych pojęciach archiwalnych, „Zeszyty Naukowe UMK. Historia” 

t. 5, Toruń 1969; Materiały do słownika terminologii archiwalnej krajów socjalistycznych, Warszawa  

1973; W. Roman, Terminologia archiwalna – ewolucja i rewolucja, [w:] Toruńskie Konfrontacje 

Archiwalne, t. 2, Toruń 2011; H. Robótka, Wprowadzenie do archiwistyki, Toruń 2002 (słownik); J. 

Siemieński, Roztrząsania terminologiczne, „Archeion” R: 1928/29. 

 Organizacja i sieć archiwów w Polsce: 

 Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 

 archiwa centralne, 

 AGAD, 

 AAN, 

 NAC, 

 archiwa IPN, 

 archiwum PAN, 

 archiwa wojskowe, 

 archiwa bankowe, 

 archiwa kościelne i zakonne. 

Archiwa, kancelarie, zbiory, Toruń 2005; „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” R:!959-2013; 

Archiwa kościoła katolickiego w Polsce, Kielce 2002; Archiwa polskie i ich zbiory, Warszawa 2000; 

Archiwa bankowe, red. S. Sierpowski, Poznań 1995; Archiwa i archiwiści w dobie społeczeństwa 

informacyjnego, Szczecin 2002. 

Referaty 

 Archiwa kościelne i zakonne, 

 Archiwa IPN, 

 Archiwa i zbiory polskie poza granicami Polski. 

 Historyczny rozwój archiwów w Polsce i na świecie: 

 zarys historyczny rozwoju archiwów w świecie, 

 rys historyczny dziejów archiwów w Polsce, 

 funkcja, organizacja, zasób i znaczenie archiwów. 

A. Tomczak, Zarys dziejów archiwów polskich, Toruń 1980; S. Pańków, Archiwa, Warszawa 1969; H. 

Robótka, B. Ryszewski, A. Tomczak, Archiwistyka, Warszawa 1987; Muzea, biblioteki i archiwa 

polskie na zachodzie, Warszawa 1991. 

Referat: 

 Rozwój archiwów w Europie zachodniej, 

 Archiwa w XX wieku. 

 Współczesne archiwum: 

 zadania i funkcje współczesnego archiwum, 

 gromadzenie, przechowywanie, opracowywanie i udostępnianie. 
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Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z 1983 roku z późniejszymi zmianami; Cz. 

Biernat, Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, „Archeion” R: 1986; Metodyka 

pracy archiwalnej, red. S. Nawrocki, S. Sierpowski, Poznań 1998; Archiwa w Polsce. Informator 

adresowy, Warszawa 2004; Archiwa państwowe w Polsce. Przewodnik po zasobach, Warszawa 1998; 

Polskie instytucje zagranicą. Przewodnik po zbiorach archiwalnych, oprac. A. Krochmal, Warszawa 

2004; Archiwa w nowoczesnym społeczeństwie, red. J. Poraziński, K. Stryjkowski, Warszawa 2008. 

Referaty: 

 Gromadzenie akt w archiwach, 

 Opracowywanie akt w archiwach, 

 Udostępnianie akt w archiwach. 

 Prowadzenie badań archiwalnych: 

 pomoce archiwalne tradycyjne, inwentarze i przewodniki, 

 system informacji archiwalnej Sezam, Kanapa, Zosia, Iza, Pradziad, Ela, 

 Internet i jego znaczenie. 

Zajęcia w sali komputerowej; Inwentarz archiwalny spuścizny arcybiskupa Józefa Teodorowicza 

(1864-1938), oprac. Krzysztof Kubik, Warszawa 2009; Dokumenty Kościoła rzymskokatolickiego 

Archidiecezji Lwowskiej w zasobach Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we 

Lwowie : inwentarze, Kraków 2007; Inwentarze dóbr stołowych biskupstwa wrocławskiego z XVII w., 

Toruń 1957; Dzieje protestantyzmu w Polsce: przewodnik archiwalny, Toruń 2001; Archiwum 

Dokumentacji Mechanicznej: przewodnik po zasobie fotografii 1840-2004, Warszawa 2005; 

Archiwum Książąt Pszczyńskich: przewodnik po zespołach 1287-1945; Warszawa 1973. 

Referaty: 

 Prezentacja wybranego systemu informacji archiwalnej, 

 Prezentacja i omówienie tradycyjnych pomocy archiwalnych – inwentarza, przewodnika. 

 Prawo archiwalne w Polsce w XX i początkach XXI wieku: 

 Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z 1983 roku, 

 ustawy, zarządzenia, rozporządzenia sejmowe, NDAP i resortowe, 

 zbiory przepisów archiwalnych. 

Ustawa z 14.07.1983 o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Dz.U. 2006, p. 673; Dekret 

Naczelnika Państwa z 7.02.1919r. o reorganizacji archiwów państwowych i opiece nad archiwaliami, 

Dz.Pr.PP, 1919, p. 182; Dekret z 29.03.1951r. O archiwach państwowych, Dz.U. 1951, p. 149; T. 

Grygiel, Problemy regulacji prawnej archiwistyki, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” R: 1990; 

Archiwa. Przepisy prawne, oprac. J. Góral, Toruń 2000; Zbiór przepisów archiwalnych wydanych 

przez NDAP w latach 1952-2000, Warszawa 2001; L. Łysiak, Nowe polskie prawo archiwalne, 

„Archeion” R: 1987. 

Referaty: 

 Działalność NDAP, 

 Udostępnianie akt w archiwum. 

 Funkcjonowanie współczesnego archiwum. Wizyta w archiwum zakładowym AJD: 

 zapoznanie się z organizacją, działalnością i zasobem. 

Kancelaria i archiwa zakładowe, pod red. E. Borodija, Warszawa 2009; H. Moraczewska, Kancelaria 

i archiwa uniwersyteckie, Toruń 1982. 

Referaty: 

 Sprawozdanie pisemne z odbytych zajęć. 

 Warsztaty naukowe w Archiwum Państwowym w Częstochowie: 

 poznanie dziejów archiwum częstochowskiego, 

 zaznajomienie z funkcjami archiwum w zakresie gromadzenia, opracowywania, 

przechowywania i udostępniania archiwaliów, 

 znaczenie zasobu archiwum częstochowskiego dla poznania dziejów regionu. 

F. Sobalski, Dawne archiwum miejskie Częstochowy, Częstochowa 2005; F. Sobalski, Dzieje 

Częstochowy i województwa częstochowskiego. Informator o materiałach w archiwach państwowych, 

Częstochowa 1992. 

Referaty: 

 Dzieje archiwum częstochowskiego, 

 Zasób archiwum częstochowskiego. 
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 Warsztaty naukowe w Archiwum Diecezjalnym w Częstochowie i Archiwum O.O. Paulinów 

na Jasnej Górze: 

 dzieje archiwów, 

 organizacja archiwów, 

 zasób archiwów. 

K. Kaczmarczyk, Archiwum O.O. Paulinów na Jasnej Górze, Warszawa 1930. 

 Zawód archiwisty: 

 funkcje społeczne i naukowe archiwisty, 

 wybitni archiwiści polscy w XIX i XX wieku. 

Archiwistyka. Reforma kształcenia, Warszawa 2004; H. Robótka, Światowe tendencje w kształceniu 

archiwistów, „Archiwista Polski” R: 2001; K. Skupieński, Od archiwariusza do zarządcy 

dokumentacji. Ewolucja zawodu archiwisty na przestrzeni wieków, „Archiwista Polski” R: 2001; 

Słownik archiwistów polskich, t. 1, Warszawa-Łódź 1988, t. 2, Warszawa 2002. 

Referaty: 

 każdy student przygotowuje biogram wybitnego archiwisty. 

V. Literatura podstawowa: 
1.S. Pańków, Archiwa, Warszawa 1969. 

      2.Cz. Biernat, Problemy archiwistyki współczesnej, Warszawa 1977. 

3.H. Robótka, A. Tomczak, B. Ryszewski, Archiwistyka, Warszawa 1989. 

      4.W. Wyczawski, Wprowadzenie do studiów w archiwach kościelnych, Warszawa 1956. 

1. B. Ryszewski, Archiwistyka. Przedmiot, zakres, podział. Studia nad problemem, Warszawa 

1972. 

2. B. Ryszewski, Problemy i metody badawcze archiwistyki, Toruń 1985. 

3. H. Robótka, Wprowadzenie do archiwistyki, Toruń 2003. 

VI. Literatura uzupełniająca: 
4. A. Tomczak, Zarys dziejów archiwów polskich, Toruń 1980. 

5. J. Wiśniewski, Archiwalia w bibliotekach i muzeach, Poznań 2000. 

6. K. Konarski, Nowożytna archiwistyka polska i jej zadania, Warszawa 1929. 

7. Z. Chmielewski, Polska myśl archiwalna w XIX i XX wieku, Warszawa-Szczecin 1994. 

 

 

 

 

 

 

Przedmiot 2 

Nazwa przedmiotu  Archiwoznawstwo – wykład Język wykładowy: polski 

Semestr, poziom i typ studiów 

Semestr 2, studia I stopnia, 

stacjonarne, kierunek historia 

specjalizacja archiwistyczna 

Liczba punktów ECTS:  2 

1 pkt – zajęcia dydaktyczne 

Profil kształcenia 
profil: ogólnoakademicki 

 

 

Wymagania wstępne  
Wiedza ogólnohistoryczna z zakresu historii politycznej, historii 

administracji i ustroju 

Forma zajęć, liczba godzin, 

dydaktycznych i sposób 

zaliczenia 

 

forma zajęć: wykład 

30 godzin 

sposób zaliczenia: aktywna 

obecność na zajęciach, obecność 

podczas warsztatów w 

archiwach 
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Autor programu: dr Marek Nita 

Prowadzący zajęcia: dr Marek Nita 

Sposób walidacji efektów 

kształcenia 

Wykład problemowy, uczestnictwo w zajęciach, znajomość 

zalecanej literatury przedmiotu, uczestnictwo w warsztatach 

archiwalnych. 

 

I. Cele kształcenia: 
Zapoznanie się z dziejami różnych archiwów od starożytności, aż po czasy współczesne, poznanie 

archiwów częstochowskich w zakresie problematyki powstania, rozwoju, gromadzenia, 

opracowywania i udostępniania archiwaliów 

II. Efekty kształcenia:  

- w zakresie wiedzy: 
- Wykazuje znajomość w zakresie dziejów administracji i ustroju państwa i prawa 

polskiego. Zna podstawową terminologię archiwalną i umie się nią posługiwać. 

- w zakresie umiejętności: 

 Potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną, umie pracować w grupie i właściwie organizować 

jej pracę, potrafi wykonywać zlecone zadania. 

- w zakresie kompetencji personalnych i społecznych:  

 Potrafi umiejętnie i konsekwentnie realizować swoje zadania, postępuje zgodni z etyką 

zawodową archiwisty. 

III. Metody i kryteria zaliczenia przedmiotu: 
Metoda problemowa z użyciem środków multimedialnych, aktywne uczestniczenie w zajęciach 

teoretycznych i praktycznych, obligatoryjne uczestnictwo w warsztatach archiwalnych. 

Wymagania na stopień dostateczny (P) – opanowanie podstawowych elementów treści 

programowych. 

Wymagania rozszerzające na stopień dobry (R) – znajomość bardziej złożonych problemów z 

archiwoznawstwa. 

Wymagania dopełniające na stopień bardzo dobry (D) – opanowanie całego zakresu treści 

programowych, wykazanie się znajomością literatury dodatkowej. 

IV. Treści programowe: 
 

 Zajęcia organizacyjne, omówienie programu – przedmiotu, warunków zaliczenia. 

 Archiwoznawstwo jako subdyscyplina archiwistyki – przedmiot, zakres, stan badań, literatura. 

 Powstanie archiwów i ich dzieje od starożytności do końca XVIII wieku. 

 Początki i rozwój archiwów w Polsce. Archiwa odbiorców XII-XIV wiek. 

 Archiwa wystawców. Władz centralnych do końca XVIII wieku. 

 Archiwa kościelne i zakonne do 1795 roku. 

 Rozwój archiwów XIX-XXI wiek. 

 Powstanie i rozwój archiwów naukowych na ziemiach polskich w XIX i początkach XX 

wieku. 

 Ogólne warunki rozwoju archiwów w Polsce Odrodzonej. 

 Archiwa kościelne, zakonne, miejskie i wielkiej własności ziemskiej w XIX-XX wieku. 

 Archiwa w Polsce po II wojnie światowej. 

 Archiwa wojskowe w PRL i III Rzeczpospolitej. 

 Archiwa kościelne i zakonne w PRL i III RP. 

 Archiwa IPN. 

 Zbiory polskie w archiwach zagranicą. 

 Archiwa w Częstochowie. 

 

V. Literatura podstawowa: 
6. A. Tomczak, Zarys dziejów archiwów polskich i ich współczesna organizacja, [w:] H. 

Robótka, B. Ryszewski, A. Tomczak, Warszawa 1989; 
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7. A. Tomczak, Zarys dziejów archiwów polskich, t. 1 i 2, Toruń 1974/1980 (bardzo 

szczegółowa dalsza literatura); 

8. A. Tomczak, Zarys dziejów archiwów polskich, Toruń 1982 (bardzo szczegółowa dalsza 

literatura); 

9. C. Biernat, Problemy archiwistyki współczesnej, Warszawa 1977; 

10. K. Konarski, Nowożytna archiwistyka polska i jej zadania, Warszawa 1929; 

11. E. Wyczawski, Przygotowanie do studiów w archiwach kościelnych, Kalwaria Zebrzydowska 

1989; 

12. H. Robótka, B. Ryszewski, A. Tomczak, Archiwistyka, Toruń 1989; 

13. A. Krochmal, Polskie instytucje zagranicą, Warszawa 2004; 

VI. Literatura uzupełniająca: 
16. Archiwa i archiwiści w dobie społeczeństwa informatycznego, Toruń 2002; 

17. Archiwa w nowoczesnym społeczeństwie. Pamiętnik V Zjazdu Archiwistów Polskich, 

Warszawa 2008; 

18. Archiwa kościoła katolickiego w Polsce, Kielce 2002; 

19. J. Ciesielski, Archiwum wojskowe 1918-1939, Warszawa 2000; 

20. W. Roman, Centralne archiwum wojskowe 1918-1998, Toruń 1999; 

21. W. Stępniak, Sukcesja państw dotycząca archiwaliów, Warszawa-Łódź 1989; 

22. Z. Chmielewski, Polska myśl archiwalna w XIX-XX wieku, Warszawa 1999; 

23. K. Wróbel-Lipowa, Rewindykacja archiwaliów polskich w ZSRR w latach 1945-1964, Lublin 

1982; 

24. J. Mamczak-Gatkowska, Archiwa państwowe II Rzeczypospolitej, Poznań 2006; 

25. Archiwum Główne Akt Dawnych, Warszawa 1998; 

26. P. Bańkowski, Archiwum Stanisława Augusta, Warszawa 1958; 

27. J. Mamczak-Gatkowska, Józef Paczkowski i jego wkład w budowę polskiej służby archiwalnej, 

Warszawa 1990; 

28. Archiwum dokumentacji mechanicznej w Warszawie, Warszawa 1980; 

29. M. Dębowska, Archiwa kościoła katolickiego w Polsce, Kielce 2002; 

30. S. Sierpowski, D. Matelski, Dzieje archiwistyki polskiej, Poznań 1988; 

31. S. Sierpowski, D. Matelski, Dzieje archiwistyki polskiej, Poznań 1993; 

32. S. Ciara, Archiwa a uniwersytety w Krakowie i Lwowie w latach 1877/78-1918, Warszawa 

2002; 

33. W. Stępniak, Archiwa polskie w zbiorach Instytutu Hoovera Uniwersytetu Stanforda, 

Warszawa 1997; 

34. A. Posner, Archives in the Anciet World, Cambridge 1982; 

35. K. Syta, Archiwa magnackie w XVIII wieku, Toruń 2010. 

 

 

Przedmiot 3 

Nazwa przedmiotu  
Archiwoznawstwo – 

konwersatorium 

Język wykładowy: polski 

Semestr, poziom i typ studiów 

Semestr 2, studia I stopnia, 

stacjonarne, kierunek historia 

specjalizacja archiwistyczna 

Liczba punktów ECTS:  2 

1 pkt – zajęcia dydaktyczne 

1 pkt – przygotowanie 

studentów do zajęć 

1 pkt – warsztaty archiewalne 

Profil kształcenia 
profil: ogólnoakademicki 
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Wymagania wstępne  
Wiedza ogólnohistoryczna z zakresu historii politycznej, historii 

administracji i ustroju 

Forma zajęć, liczba godzin, 

dydaktycznych i sposób 

zaliczenia 

 

forma zajęć: konwersatorium 

30 godzin 

sposób zaliczenia: zaliczenie na 

ocenę 

Autor programu: dr Marek Nita 

Prowadzący zajęcia: dr Marek Nita 

Sposób walidacji efektów 

kształcenia 

Aktywne uczestnictwo w zajęciach, znajomość poleconej literatury, 

prezentacja referatów 

 

I. Cele kształcenia: 
Zapoznanie się z dziejami różnych archiwów od starożytności, aż po czasy współczesne, poznanie 

archiwów częstochowskich w zakresie problematyki powstania, rozwoju, gromadzenia, 

opracowywania i udostępniania archiwaliów 

II. Efekty kształcenia:  

- w zakresie wiedzy: 
- Wykazuje znajomość w zakresie dziejów administracji i ustroju państwa i prawa 

polskiego. Zna podstawową terminologię archiwalną i umie się nią posługiwać. 

- w zakresie umiejętności: 

 Potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną, umie pracować w grupie i właściwie organizować 

jej pracę, potrafi wykonywać zlecone zadania. 

- w zakresie kompetencji personalnych i społecznych:  

 Potrafi umiejętnie i konsekwentnie realizować swoje zadania, postępuje zgodni z etyką 

zawodową archiwisty. 

III. Metody i kryteria zaliczenia przedmiotu: 
Aktywne uczestniczenie we wszystkich zajęciach. Poprawne wykonanie wszelkich czynności 

praktycznych związanych z tematyką zajęć. Uczestnictwo w warsztatach archiwalnych. Prezentacja 

referatów. 

Diagnostyka edukacyjna wymagania na określony stopień: 

Wymagania podstawowe (P) – na stopień dostateczny opanowanie podstawowych elementów treści 

programowych oraz umiejętność wykonania ćwiczeń praktycznych. 

Wymagania rozszerzające (R) – na stopień dobry wykazanie się znajomością bardziej złożonych 

problemów dotyczących archiwoznawstwa. 

Wymagania dopełniające (D) – na stopień bardzo dobry, w pełni opanowanie całości zakresu treści 

programowych. Wykazanie sięw eidzą z literatury uzupełniającej. 

IV. Treści programowe: 
 

 Archiwoznawstwo jako nauka pomocnicza archiwistyki. 

 Podstawowe pojęcia i terminy archiwalne. 

 Archiwa w Polsce średniowiecznej. 

 Archiwa centralne w Polsce w okresie staropolskim. 

 Archiwa kościelne i zakonne do końca XVIII wieku. 

 Archiwa w czasach Stanisława Augusta Poniatowskiego. 

 Archiwa na ziemiach polskich pod zaborami w XIX i początkach XX wieku. 

 Archiwa w Polsce w okresie międzywojennym. 

 Losy archiwów i archiwaliów podczas wojny i okupacji 1939-1945. 

 Archiwa centralne w PRL i III RP. 

 Dzieje Archiwum Państwowego w Częstochowie. 
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 Historia Archiwum Diecezjalnego i Archiwum O.O. Paulinów w Częstochowie. 

 Archiwum Państwowe w Katowicach. 

 Warsztaty archiwalne w Warszawie. AAN, NAC, AGAD. 

V. Literatura podstawowa: 
14. A. Tomczak, Zarys dziejów archiwów polskich i ich współczesna organizacja, [w:] H. 

Robótka, B. Ryszewski, A. Tomczak, Warszawa 1989; 

15. A. Tomczak, Zarys dziejów archiwów polskich, t. 1 i 2, Toruń 1974/1980 (bardzo 

szczegółowa dalsza literatura); 

16. A. Tomczak, Zarys dziejów archiwów polskich, Toruń 1982 (bardzo szczegółowa dalsza 

literatura); 

17. C. Biernat, Problemy archiwistyki współczesnej, Warszawa 1977; 

18. K. Konarski, Nowożytna archiwistyka polska i jej zadania, Warszawa 1929; 

19. E. Wyczawski, Przygotowanie do studiów w archiwach kościelnych, Kalwaria Zebrzydowska 

1989; 

20. H. Robótka, B. Ryszewski, A. Tomczak, Archiwistyka, Toruń 1989; 

21. A. Krochmal, Polskie instytucje zagranicą, Warszawa 2004; 

VI. Literatura uzupełniająca: 
36. Archiwa i archiwiści w dobie społeczeństwa informatycznego, Toruń 2002; 

37. Archiwa w nowoczesnym społeczeństwie. Pamiętnik V Zjazdu Archiwistów Polskich, 

Warszawa 2008; 

38. Archiwa kościoła katolickiego w Polsce, Kielce 2002; 

39. J. Ciesielski, Archiwum wojskowe 1918-1939, Warszawa 2000; 

40. W. Roman, Centralne archiwum wojskowe 1918-1998, Toruń 1999; 

41. W. Stępniak, Sukcesja państw dotycząca archiwaliów, Warszawa-Łódź 1989; 

42. Z. Chmielewski, Polska myśl archiwalna w XIX-XX wieku, Warszawa 1999; 

43. K. Wróbel-Lipowa, Rewindykacja archiwaliów polskich w ZSRR w latach 1945-1964, Lublin 

1982; 

44. J. Mamczak-Gatkowska, Archiwa państwowe II Rzeczypospolitej, Poznań 2006; 

45. Archiwum Główne Akt Dawnych, Warszawa 1998; 

46. P. Bańkowski, Archiwum Stanisława Augusta, Warszawa 1958; 

47. J. Mamczak-Gatkowska, Józef Paczkowski i jego wkład w budowę polskiej służby archiwalnej, 

Warszawa 1990; 

48. Archiwum dokumentacji mechanicznej w Warszawie, Warszawa 1980; 

49. M. Dębowska, Archiwa kościoła katolickiego w Polsce, Kielce 2002; 

50. S. Sierpowski, D. Matelski, Dzieje archiwistyki polskiej, Poznań 1988; 

51. S. Sierpowski, D. Matelski, Dzieje archiwistyki polskiej, Poznań 1993; 

52. S. Ciara, Archiwa a uniwersytety w Krakowie i Lwowie w latach 1877/78-1918, Warszawa 

2002; 

53. W. Stępniak, Archiwa polskie w zbiorach Instytutu Hoovera Uniwersytetu Stanforda, 

Warszawa 1997; 

54. A. Posner, Archives in the Anciet World, Cambridge 1982; 

55. K. Syta, Archiwa magnackie w XVIII wieku, Toruń 2010. 
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Przedmiot 4 

Nazwa przedmiotu  
Teoria i metodyka archiwalna 

- wykład 

Język wykładowy: polski 

Semestr, poziom i typ studiów 

Semestr 3 i 4, studia I stopnia 

– stacjonarny, kierunek 

historia specjalność 

archiwistyczna  

Liczba punktów ECTS: 1 +1 

1pkt – zajęcia dydaktyczne 

Profil kształcenia profil: ogólnoakademicki  

Wymagania wstępne  
Wiedza bazowa ogólno humanistyczna z zakresu historii, historii 

administracji i ustroju.  

Forma zajęć, liczba godzin, 

dydaktycznych i sposób 

zaliczenia 

 

forma zajęć: wykład – 30h; 3 

semestr zaliczenie, 4 semestr 

egzamin ustny 

sposób zaliczenia: aktywna 

obecność na zajęciach 

Autor programu: dr Julia Dziwoki 

Prowadzący zajęcia: dr Julia Dziwoki 

Sposób walidacji efektów 

kształcenia 
Aktywne uczestnictwo – wykład problemowy. Znajomość 

polecanej literatury  przedmiotu.  

 

I. Cele kształcenia: Wiedza teoretyczna łączona z metoda poglądową oraz warsztatami w archiwach. 

Na podstawie teorii archiwalnej kształcenie kompetencji praktycznych w zakresie archiwistyki ogólnej 

i szczegółowej.  

 

II. Efekty kształcenia:  

- w zakresie wiedzy: Posiada wiedzę teoretyczną z zakresu: archiwistyki ogólnej i szczegółowej na 

poziomie organizowania i prowadzenia archiwum zakładowego oraz opracowywania materiałów 

archiwalnych. Zna i analizuje podstawy prawne postępowania z dokumentacją oraz rozróżnia rodzaje 

współczesnej dokumentacji. Zna podstawową terminologię i posługuje się zasobem środków 

językowych umożliwiającym realizację zadań zawodowych w zakresie następujących tematów: praca 

archiwisty, miejsce pracy i kształcenie zawodowe, charakterystyczne dla zawodu archiwisty. 

- w zakresie umiejętności: Potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną w praktyce. Ma umiejętność 

konstruowania instrukcji kancelaryjnych i archiwalnych oraz postępowania z dokumentacją. Potrafi 

pracować w grupie i efektywnie się komunikować oraz właściwie organizować pracę w archiwum 

zakładowym, składnicy akt lub kancelarii tajnej. Posiada umiejętność definiowania i identyfikowania 

potrzeb w archiwum oraz właściwego wykonywania zadań. 

- w zakresie kompetencji personalnych i społecznych: Wykonuje zadania zawodowe zgodnie ze 

standardami jakości zawodu archiwisty. Rozumie i jest otwarty na zmiany oraz uzupełnia i aktualizuje 

wiedzę oraz podnosi kwalifikacje. 

 

III. Metody i kryteria zaliczenia przedmiotu: egzamin ustny 

Diagnostyka edukacyjna. Wymagania na określony stopień: 

- wymagania podstawowe (P) na stopień dostateczny opanowanie najważniejszych i podstawowych  

elementów treści programowych często się powtarzających w programie nauczania oraz umiejętność 

poprawnego wykonania ćwiczeń praktycznych.  
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wymagania rozszerzające (R)  na stopień dobry – znajomość  bardziej złożonych problemów z zakresu 

archiwistyki ogólnej i szczegółowej oraz samodzielne stosowanie teorii w praktyce według 

obowiązujących wzorców.  

wymagania dopełniające (D) na stopień bardzo dobry – opanowanie pełnego zakresu treści  

programowych uzupełnionych o wiedzę z literatury uzupełniającej i indywidualną pracę.  

 

 

IV. Treści programowe: 

1. Omówienie bibliografii archiwalnej i pomocy archiwalnych stanowiących warsztat naukowy 

archiwisty – 2 h 

2. Z dziejów prawodawstwa archiwalnego w XX wieku- 2 h 

3. Narodowy zasób archiwalny – najnowsze prawodawstwo – 2 h 

4. Rewindykacje archiwaliów – 2 h 

5. Gmachy archiwalne  - 2 h 

5. Archiwum zakładowe. - 2 h 

6. Korespondencja zasady biurowości -2 h 

7. Instrukcja kancelaryjna i archiwalna – 2 h 

8. Ochrona i konserwacja akt oraz nośniki informacji-2 h 

9. Archiwa prywatne czyli spuścizny w archiwach polskich – 2 h 

10. Kształtowanie się zasobu archiwalnego oraz teoretyczne problemy przechowywania akt z XIX i 

XX wieku  

– 2 h 

11. Ogólne zasady opracowywania akt – 2 h 

12. Reprografia akt – 2 h 

13. Problem zespołowości i inwentarze archiwalne – 2 h 

14. Kształcenie archiwistów w Polsce i na świecie ( na wybranych  przykładach UMK, Archivschule 

Marburg)  – 2 h 

15. Międzynarodowe i polskie stowarzyszenia archiwistów, konferencje archiwalne oraz zjazdy – 2 h 

 

 

V. Literatura podstawowa:  

1/ Metodyka pracy archiwalnej, red. Stanisław Nawrocki, Stanisław Sierpowski, Poznań 1995; 

2/ Halina Robótka, Bohdan Ryszewski, Andrzej Tomczak, Archiwistyka, Warszawa 1989;  

3/ Pustuła Z., Kancelaria i archiwum zakładowe. Podręcznik, Warszawa 2001 

4/ Polski Słownik Archiwalny, red. Wanda Maciejewska, Warszawa 1974;  

5/ B. Ryszewski, Archiwistyka przedmiot, zakres, podział, Warszawa - Poznań 1972;  

6/ Czesław Biernat, Problemy archiwistyki współczesnej, Warszawa 1977; 

7/ Archiwa Państwowe w Polsce. Przewodnik po zasobach, red. Andrzej Biernat, Anna Laszuk, 

Warszawa 1998;  

8/ Halina Robótka, Współczesna biurowość. Zagadnienia ogólne, Toruń 2010 

9/ Halina Robótka, Opracowanie i opis archiwaliów, Toruń 2010 

10/ Pubie relations w archiwach, red. Marlena Jabłońska, Poznań 2010 

 

  

 

VI. Literatura uzupełniająca: 

B. Ryszewski, Problemy i metody badawcze archiwistyki, Toruń 1985;  

Zdzisław Chmielewski, Procesy aktotwórcze w Polskich urzędach miejskich 1918-1939, Szczecin 

1983;  

Władysław Stępniak, Sukcesja państw dotycząca archiwaliów, Warszawa - Łódź 1989;  

Słownik Biograficzny Archiwistów Polskich, t. 1 1918-1984, red. Zygmunt Kolankowski, Warszawa - 

Łódź 1988;  

Archiwa. Przepisy prawne, oprac. Jerzy Góral, Toruń 2000;  

B. Ryszewski, Problemy komputeryzacji archiwów, Toruń 1994;  
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VI Konferencja Archiwów Instytucji Naukowych 13-14 IX 2001r, red. Jerzy Michalewicz, Kraków 

2002;  

Pamiętnik I Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki, red. W. Chorążyczewski, R. Degen, 

Toruń 1998;  

Komputeryzacja Archiwów, t. 3, . Problemy zespołowości w archiwistyce i praktyce archiwów, red. 

H. Robótka, Toruń 1997;  

Archiwa bankowe, red. S. Sierpowski, Poznań 1995;  

Brennek A., Archivkunde, Leipzig 1953; 

Enders G., Archivistik, 1957; 

Papritz J., Archivwissenschaft, Marburg 1983; 

Duchein M., Archive, Buildings and Equipment, Muenchen-New York-London-Paris 1988; 

Taylor H. A., The Arrangement and Description of Archival Materials, Muenchen-New York-London-

Paris 1980; 

Archiwa w nowoczesnym społeczeństwie, red. J. Poraziński, K. Stryjkowski, Warszawa 2008 

Czasopisma z dziedziny archiwistyki:  

„Archeion”  R. 100:2000. Regina Piechota, Bibliografia zawartości tomów I - C,; „Teki Archiwalne”; 

„Archiwista Polski”, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”  

 

 

 

 

 

Przedmiot 5 

Nazwa przedmiotu  
Teoria i metodyka archiwalna 

- konwersatorium 

Język wykładowy: polski 

Semestr, poziom i typ studiów 

Semestr 3 i 4, studia I stopnia 

– stacjonarny, kierunek 

historia specjalność 

archiwistyczna  

Liczba punktów ECTS:  

1pkt – zajęcia dydaktyczne 

Profil kształcenia profil: ogólnoakademicki  

Wymagania wstępne  
Wiedza bazowa ogólno humanistyczna z zakresu historii, historii 

administracji i ustroju.  

Forma zajęć, liczba godzin, 

dydaktycznych i sposób 

zaliczenia 

forma zajęć: konwersatorium – 

60h 

sposób zaliczenia: zaliczenie na 

ocenę 

Autor programu: dr Julia Dziwoki 

Prowadzący zajęcia: dr Julia Dziwoki 

Sposób walidacji efektów 

kształcenia 

Aktywne uczestnictwo – konwersatorium. Znajomość polecanej 

literatury  przedmiotu. Przygotowanie projektu. Kolokwium w 

formie testu. 

 

 

 

 

I. Cele kształcenia: 
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Wiedza teoretyczna oparta na doświadczeniu i poglądzie oraz warsztatach naukowych w terenie. Na 

podstawie teorii naukowej z zakresu archiwistyki analizuje i wykonuje powierzone zadania w grupie i 

indywidualnie. Poznanie regionalnych archiwów  i kształcenie umiejętności poznawczych.  

 

II. Efekty kształcenia:  

- w zakresie wiedzy: Posiada wiedzę teoretyczną z zakresu: archiwistyki ogólnej i szczegółowej na 

poziomie organizowania i prowadzenia archiwum zakładowego oraz opracowywania materiałów 

archiwalnych. Zna i analizuje podstawy prawne postępowania z dokumentacją oraz rozróżnia rodzaje 

współczesnej dokumentacji. Zna podstawową terminologię i posługuje się zasobem środków 

językowych umożliwiającym realizację zadań zawodowych w zakresie następujących tematów: praca 

archiwisty, miejsce pracy i kształcenie zawodowe, charakterystyczne dla zawodu archiwisty. 

- w zakresie umiejętności: Potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną w praktyce. Ma umiejętność 

konstruowania instrukcji kancelaryjnych i archiwalnych oraz postępowania z dokumentacją. Potrafi 

pracować w grupie i efektywnie się komunikować oraz właściwie organizować pracę w archiwum 

zakładowym, składnicy akt lub kancelarii tajnej. Posiada umiejętność definiowania i identyfikowania 

potrzeb w archiwum oraz właściwego wykonywania zadań. 

- w zakresie kompetencji personalnych i społecznych: Wykonuje zadania zawodowe zgodnie ze 

standardami jakości zawodu archiwisty. Rozumie i jest otwarty na zmiany oraz uzupełnia i aktualizuje 

wiedzę oraz podnosi kwalifikacje. 

 

 

III. Metody i kryteria zaliczenia przedmiotu: 

Aktywne uczestniczenie w zajęciach – metoda problemowa. Poprawne wykonanie czynności 

praktycznych związanych z opracowywaniem akt w grupach oraz samodzielnie. Uczestnictwo w 

objazdach naukowych i warsztatach archiwalnych. Prezentacja projektu i zaliczenie kolokwium o 

charakterze testu.  

Diagnostyka edukacyjna. Wymagania na określony stopień: 

- wymagania podstawowe (P) na stopień dostateczny opanowanie najważniejszych i podstawowych  

elementów treści programowych często się powtarzających w programie nauczania oraz umiejętność 

poprawnego wykonania ćwiczeń praktycznych.  

wymagania rozszerzające (R)  na stopień dobry – znajomość  bardziej złożonych problemów z zakresu 

archiwistyki ogólnej i szczegółowej oraz samodzielne stosowanie teorii w praktyce według 

obowiązujących wzorców. Posługiwanie się  słownictwem i terminologią zakresu archiwistyki.  

wymagania dopełniające (D) na stopień bardzo dobry – opanowanie pełnego zakresu treści  

programowych uzupełnionych o wiedzę z literatury uzupełniającej i indywidualną pracę.  

 

IV. Treści programowe: 

1. Zapoznanie się studentów z wybranymi przykładami literatury przedmiotu oraz archiwalnymi 

stronami internetowymi – 2 h 

2. Wprowadzenie pojęć z zakresu teorii i metodyki archiwalnej – 2 h 

3. Schemat organizacyjny narodowego zasobu archiwalnego. Sieć archiwów państwowych i innych – 

2 h 

4. Archiwalia w bibliotekach i muzeach – 2 h 

5.  Archiwalia polskie w zbiorach państw obcych i emigracyjne zbiory polskie – 2 h  

6. Ewidencjonowanie akt w archiwach. System ewidencji SEZAM - 2 h 

7. Udostępnianie materiałów archiwalnych Polsce i na świecie – 2 h 

8. Wizyta w Archiwum Państwowym w Częstochowie- przykład gmachu archiwalnego – 2 h 

9. Kancelarie i archiwa zakładowe ich rola i zadania– 2 h 

10. Podstawowe rodzaje ewidencji w archiwum zakładowym – 2 h  

11. Pisma urzędowe ćwiczenia z  korespondencji  – 2 h 

12. Jednolity rzeczowy wykaz akt, klasyfikacja akt -2h  

13. Opis teczki, znak teczki i sprawy 

14. Wizyta w Archiwum Zakładowym UM w Częstochowie 

15. Podsumowanie treści programowych 
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1. Ochrona i konserwacja akt – 2 h 

2. Opracowywanie zasobu staropolskiego i zespołów rodzinno-  majątkowych – 2 h 

3. Opracowanie spuścizn – 2 h 

4. Opracowanie akt urzędów administracji państwowej do 1945 r. i administracji państwowej okresu 

PRL-u i III Rzeczypospolitej - 2 h 

5. Opracowanie akt sądów i prokuratur  

6. Opracowanie akt organów samorządu terytorialnego i miejskiego – 2 h  

7 Opracowanie akt przedsiębiorstw przemysłowych, usługowych i spółdzielczych oraz akt bankowych 

– 2 h 

8. Opracowanie akt organizacji kulturalnych, politycznych, społecznych – 2 h 

9. Wyjazd naukowy do archiwów krakowski – Archiwum Państwowe Oddział akt podworskich na 

Wawelu, Archiwum Kapitulne na Wawelu oraz Archiwum UJ i „Klinika papieru” przy BJ 

10. Opracowanie akt szkół i akt w archiwach kościelnych – 2 h 

11.Opracowanie materiałów pozaaktowych: dokumentacji technicznej, materiałów kartograficznych – 

2 h  

12.Opracowanie materiałów pozaaktowych: fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych – 2 h 

13. Wyjazd naukowy do Archiwów centralnych w Warszawie – AAN, NAC, AGAD  

14. Archiwa w Internecie. Bazy danych w archiwach polskich -2 h 

15. Podsumowanie treści programowych -2 h  

 

V. Literatura podstawowa:  

1/ Metodyka pracy archiwalnej, red. Stanisław Nawrocki, Stanisław Sierpowski, Poznań 1995; 

2/ Halina Robótka, Bohdan Ryszewski, Andrzej Tomczak, Archiwistyka, Warszawa 1989;  

3/ Pustuła Z., Kancelaria i archiwum zakładowe. Podręcznik, Warszawa 2001 

4/ Polski Słownik Archiwalny, red. Wanda Maciejewska, Warszawa 1974;  

5/ B. Ryszewski, Archiwistyka przedmiot, zakres, podział, Warszawa - Poznań 1972;  

6/ Czesław Biernat, Problemy archiwistyki współczesnej, Warszawa 1977; 

7/ Archiwa Państwowe w Polsce. Przewodnik po zasobach, red. Andrzej Biernat, Anna Laszuk, 

Warszawa 1998;  

8/ Halina Robótka, Współczesna biurowość. Zagadnienia ogólne, Toruń 2010 

9/ Halina Robótka, Opracowanie i opis archiwaliów, Toruń 2010 

10/ Pubie relations w archiwach, red. Marlena Jabłońska, Poznań 2010 

 

VI. Literatura uzupełniająca:  
B. Ryszewski, Problemy i metody badawcze archiwistyki, Toruń 1985;  

Zdzisław Chmielewski, Procesy aktotwórcze w Polskich urzędach miejskich 1918-1939, Szczecin 

1983;  

Władysław Stępniak, Sukcesja państw dotycząca archiwaliów, Warszawa - Łódź 1989;  

Słownik Biograficzny Archiwistów Polskich, t. 1 1918-1984, red. Zygmunt Kolankowski, Warszawa - 

Łódź 1988;  

Archiwa. Przepisy prawne, oprac. Jerzy Góral, Toruń 2000;  

B. Ryszewski, Problemy komputeryzacji archiwów, Toruń 1994;  

VI Konferencja Archiwów Instytucji Naukowych 13-14 IX 2001r, red. Jerzy Michalewicz, Kraków 

2002;  

Pamiętnik I Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki, red. W. Chorążyczewski, R. Degen, 

Toruń 1998;  

Komputeryzacja Archiwów, t. 3, . Problemy zespołowości w archiwistyce i praktyce archiwów, red. 

H. Robótka, Toruń 1997;  

Archiwa bankowe, red. S. Sierpowski, Poznań 1995;  

Brennek A., Archivkunde, Leipzig 1953; 

Enders G., Archivistik, 1957; 

Papritz J., Archivwissenschaft, Marburg 1983; 

Duchein M., Archive, Buildings and Equipment, Muenchen-New York-London-Paris 1988; 

Taylor H. A., The Arrangement and Description of Archival Materials, Muenchen-New York-London-

Paris 1980; 
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Archiwa w nowoczesnym społeczeństwie, red. J. Poraziński, K. Stryjkowski, Warszawa 2008 

Czasopisma z dziedziny archiwistyki:  

„Archeion”  R. 100:2000. Regina Piechota, Bibliografia zawartości tomów I - C,; „Teki Archiwalne”; 

„Archiwista Polski”, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”  

 

 

 

 

Przedmiot 6 

Nazwa przedmiotu  Aktoznawstwo Język wykładowy: polski 

Semestr, poziom i typ studiów 

Semestr 5, studia I stopnia, 

stacjonarne, kierunek historia 

specjalizacja archiwistyczna 

Liczba punktów ECTS:  1 

1 pkt – zajęcia dydaktyczne 

 

Profil kształcenia 
profil: ogólnoakademicki 

 

 

Wymagania wstępne  Wiedza ogólnohumanistyczna z historii administracji i ustroju 

Forma zajęć, liczba godzin, 

dydaktycznych i sposób 

zaliczenia 

 

forma zajęć: wykład 

30 godzin 

sposób zaliczenia: aktywna 

obecność na zajęciach 

Autor programu: dr Marek Nita 

Prowadzący zajęcia: dr Marek Nita 

Sposób walidacji efektów 

kształcenia 

Aktywne uczestnictwo, wykład problemowy, znajomość literatury 

przedmiotu 

 

I. Cele kształcenia: 

Zapoznanie z procesami aktotwórczymi oraz przemianami akt i dokumentów w poszczególnych 

okresach historyczno-ustrojowych 

II. Efekty kształcenia:  

- w zakresie wiedzy: 

1. Zna procesy aktotwórcze, dokonujące się od średniowiecza po czasy najnowsze 

2. Zna i ugruntowuje sobie podstawowe pojęcia związane z dokumentem 

3. Zna działalność kancelarii na poszczególnych etapach historycznych 

- w zakresie umiejętności: 

1. Rozpoznawania różnego rodzaju akt od średniowiecza po XXI wiek. 

2. Potrafi rozpoznać kancelarię, z której pochodzą dane akta 

3. Potrafi łączyć wieczę teoretyczną z praktyczną 

- w zakresie kompetencji personalnych i społecznych:  
1. Przestrzega etyki pracy 

2. Akceptuje potrzebę dalszego kształcenia 

3. Szanuje zachowany dorobek aktowy 

III. Metody i kryteria zaliczenia przedmiotu: 

Wykład problemowy 

Egzamin ustny 

a. wymagania podstawowe (P) na ocenę dostateczną opanowanie podstawowych 
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elementów treści programowych 

b. wymagania rozszerzające (R) na ocenę dobrą opanowanie trudniejszych problemów, 

umiejętność samodzielnego stosowania teorii w praktyce 

c. wymagania dopełniające (D) na ocenę bardzo dobrą pełne opanowanie treści 

programowych, rozszerzenie wiedzy w oparciu o literaturę uzupełniającą 

IV. Treści programowe: 

 

1. Aktoznawstwo – przedmiot, podział, zakres, literatura. 

2. Kancelaria średniowieczna: książęca, królewska, kościelna, miejska. Dokument i jego części 

składowe 

3. Kancelaria okresu księgi wpisów od XVI wieku do 1764 roku. Dokument nowożytny 

4. Reforma kancelarii za Stanisława Augusta Poniatowskiego 

5. Początki i rozwój kancelarii akt spraw na ziemiach polskich zaboru austriackiego, pruskiego i 

rosyjskiego wXIX i początkach XX wieku. Organizacja, personel, wyposażenie, produkcja 

aktowa 

6. Modernizacja kancelarii w II Rzeczpospolitej Polskiej. Organizacja, personel,procesy 

aktotwórcze. 

7. Kancelaria władz okupacyjnych 

8. Zmiany kancelaryjne w Polsce po II wojnie światowej 

9. Kancelaria W III Rzeczpospolitej Polskiej. 

10. Dokumentacja współczesna, charakterystyka, formy, rodzaje, podziały. Dokument 

elektroniczny 

11. Prawne podstawy postępowania ze współczesną dokumentacją 

12. Organizacja pracy kancelaryjnej 

13. Instrukacja koancelaryjna i rzeczowy wykaz akt 

14. Dokumentacja nieaktowa 

15. Kancelaria tajna, dokumentacja niejawna 

16. Dokumentacja elektroniczna. Organizacja pracy kancelaryjnej w świetle Rozporządzenia 

Rady Ministrów z 18.01.2011 roku. 

V. Literatura podstawowa: 

1. S. Nawrocki, Rozwój form kancelaryjnych na ziemiach polskich od średniowiecza do końca 

XX wieku, Poznań 1998 

2. J. Szymański, Nauki pomocnicze historii, Warszawa 2001 

3. W. Semkowicz, Encyklopedia nauk pomocniczych historii, Kraków 1999 

4. S. Kętrzyński, Zarys nauki o dokumencie polskim wieków średnich, Warszawa 1934 

5. K. Maleczyński, A. Gąsiorowski, M. Bielińska, Dyplomatyka polska wieków średnich, 

Warszawa 1974 

6. H. Karczowa, Rozwój form kancelaryjnych i współczesne rodzaje dokumentów archiwalnych. 

Dokumentacja wizualna i audialna (fotografie, filmy, nagrania), Toruń 1979 

7. H. Robótka, Metodyka archiwalna. Opracowanie dokumentacji geodezyjno - kartograficznej, 

technicznej, audiowizualnej (fotografii, filmów i mikrofilmów, nagrań), Toruń 1988 

8. Kancelaria i archiwum zakładowe. Podręcznik, red. Z. Pustuła, Warszawa 2001 

9. Akta Rady Nieustającej (1775-1788) - J. Stojanowski, Archeion, t. 4, 1928 

10. T. Manteuffel, Wykaz akt w kancelarii urzędu, Archeion, t. XIX-XX, 1951 

11. S. Stosyk, Przepisy kancelaryjne w teorii i praktyce, Warszawa 19.. 

12. H. Robótka, Kancelaria urzędów administracji państwowej II Rzeczypospolitej, Toruń 1993 

13. W. Wysocki, Dokumentacja konstrukcyjno - technologiczna - problemy oceny i selekcji, 

Archiwista Polski, nr 3, 2003, s. 47-55 

14. Archiwistyka na studiach historycznych, red. W. K. Roman, Toruń 2003.  

15. Borkowski, Świt wolnego słowa: język propagandy politycznej 1981-1995, Wrocław 2003.  

16. Dyplomacja publiczna, red. nauk. B. Ociepka, Wrocław 2008.  

17. Historia i archiwistyka. Księga pamiątkowa ku czci prof. A. Tomczaka, Toruń-Warszawa 1992.  

18. Historia, archiwistyka, informacja naukowa: prace dedykowane Profesorowi Bohdanowi 

Ryszewskiemu, pod red. M. Świgoń, Olsztyn 2009.  

19. Historia mówiona: elementarz, oprac. M. Kurkowska-Budzan, Warszawa 2008.  
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20. H. Izdebski, Historia administracji, Warszawa 2001.  

21. U. Jarecka, Propaganda wizualna słusznej wojny: media wizualne XX wieku wobec konfliktów 

zbrojnych, Warszawa 2008.  

I. Jeffrey, Jak czytać fotografię: lekcje mistrzów fotografii, Kraków 2009.  

22. Kancelaria i archiwum zakładowe, pod red. Z. Pustuły, Warszawa 2006.  

23. Kancelaria i archiwum zakładowe, pod red. E. Borodina, Warszawa 2009.  

24. H. Karczowa, Rozwój form kancelaryjnych i współczesne rodzaje dokumentów archiwalnych. 

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, Toruń 1985.  

25. H. Karczowa, Rozwój form kancelaryjnych i współczesne rodzaje dokumentów archiwalnych. 

Dokumentacja wizualna i audialna (fotografie, filmy, nagrania), Toruń 1979.  

26. H. Kissinger, Dyplomacja, Warszawa 2002.  

27. Media audiowizualne w warsztacie historyka, pod red. D. Skotarczak, Poznań 2008.  

28. Metodyka pracy archiwalnej, pod red. S. Nawrockiego i S. Sierpowskiego, Poznań 2004.  

29. Mowy, które zmieniły świat. Świadectwa przełomowych momentów historii, wstęp S. S. Montefiore, 

przełożył S. Czapnik, Wrocław 2007.  

30. . S. Nawrocki, Rozwój form kancelaryjnych na ziemiach polskich od średniowiecza do końca XX 

wieku, Poznań 1998.  

31. J. Płażewski, Historia filmu: 1895-2005, Warszawa 2007.  

32. Propaganda PRL. Wybrane problemy, pod red. P. Semkowa, Gdańsk 2004.  

33. H. Robótka, Kancelaria urzędów administracji państwowej w II Rzeczypospolitej, Toruń 1993.  

34. H. Robótka, Wprowadzenie do archiwistyki, Toruń 2003.  

35. S. Sikora, Fotografia: między dokumentem a symbolem, Warszawa 2004.  

36. Słownik wiedzy o mediach, pod red. E. Chudzińskiego, Warszawa – Bielsko-Biała 2009.  

37. P. Sztompka, Socjologia wizualna: fotografia jako metoda badawcza, Warszawa 2005.  

38. O. Thomson, Historia propagandy, Warszawa 2001.  

39. P. Witek, Kultura, film, historia: metodologiczne problemy doświadczenia audiowizualnego, Lublin 

2005.  

40. Wokół teczek bezpieki. Zagadnienia metodologiczno-źródłoznawcze, pod red. F. Musiała, Kraków 

2006.  

41. Chorążyczewski W., Przemiany organizacyjne polskiej kancelarii królewskiej u progu czasów 

nowożytnych, Toruń 2007 

42. Dyplomatyka wieków średnich, opr. K. Maleczyński, M. Bielińska, A. Gąsiorowski, 

Warszawa 1971 

43. Kopiczyńska A., Akta władz administracji gubernialnej Królestwa Polskiego w latach 1867-

1915, Warszawa 2003 

44. Nawrocki S., Rozwój form kancelaryjnych na ziemiach polskich od średniowiecza do końca 

XX wieku, Poznań 1998 

45. Rostocki W., Kancelarie i dokumentacja urzędów administracji państwowej w Księstwie 

Warszawski i Królestwie Polskim (do 1867 r.), Wrocław 1964 

 

VI. Literatura uzupełniająca: 

1. B. von Brauchitsch, Mała historia fotografii, Warszawa 2004.  

2. Dokument filmowy i telewizyjny, red. nauk. M. Szczurowski, Toruń 2005. 

3. D. C. Hallin, Systemy medialne: trzy modele mediów i polityki w ujęciu porównawczym, Kraków 

2007.  

A. H. Hoy, Wielka księga fotografii, Warszawa 2006.  

4. R. Lacayo, Eyewitness: 150 years of photojournalism, New York 1995.    

5. H. M. Koetzle, Słynne zdjęcia i ich historie, Cz. 1, 1827-1926, Cz. 2, 1928-1991, Warszawa 2003.  

6. H. Kula, Propaganda współczesna, Toruń 2005.  

7. S. Nawrocki, Archiwistyka i regionalizm, Poznań 1995.  

8. J. Niewińska, Krótki film o pozorach wolności, Kraków 2007.  

9. M. Przylipiak, Poetyka kina dokumentalnego, Gdańsk 2004.  

10. S. Spark, Dziennikarstwo śledcze: studium techniki, Kraków 2007.  

11. J. Street, Mass media, polityka, demokracja, Kraków 2006. 

 



 215 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedmiot 7 

Nazwa przedmiotu  Aktoznawstwo Język wykładowy: polski 

Semestr, poziom i typ studiów 

Semestr 5, studia I stopnia, 

stacjonarne, kierunek historia 

specjalizacja archiwistyczna 

Liczba punktów ECTS:  1 

1 pkt – zajęcia dydaktyczne 

 

Profil kształcenia 
profil: ogólnoakademicki 

 

 

Wymagania wstępne  Wiedza ogólnohumanistyczna z historii administracji i ustroju 

Forma zajęć, liczba godzin, 

dydaktycznych i sposób 

zaliczenia 

 

forma zajęć: ćwiczenia 

30 godzin 

sposób zaliczenia: aktywna 

obecność, przygotowanie 

referatów, prezentacja 

 

Autor programu: dr Marek Nita 

Prowadzący zajęcia: dr Marek Nita 

Sposób walidacji efektów 

kształcenia 

Obecność, rozmowa sprawdzająca, kolokwium 

 

I. Cele kształcenia: 

Zapoznanie z procesami aktotwórczymi oraz przemianami akt i dokumentów w poszczególnych 

okresach historyczno-ustrojowych 

II. Efekty kształcenia:  

- w zakresie wiedzy: 

4.  Zna procesy aktotwórcze, dokonujące się od średniowiecza po czasy najnowsze 

5. Zna i ugruntowuje sobie podstawowe pojęcia związane z dokumentem 

6. Zna działalność kancelarii na poszczególnych etapach historycznych 

 

- w zakresie umiejętności: 

4. Rozpoznawania różnego rodzaju akt od średniowiecza po XXI wiek. 

5. Potrafi rozpoznać kancelarię, z której pochodzą dane akta 

6. Potrafi łączyć wieczę teoretyczną z praktyczną 

- w zakresie kompetencji personalnych i społecznych:  
4. Przestrzega etyki pracy 

5. Akceptuje potrzebę dalszego kształcenia 
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6. Szanuje zachowany dorobek aktowy 

III. Metody i kryteria zaliczenia przedmiotu: 

Ćwiczenia, obecność na zajęciach, zaliczenie sprawdzianów, przeczytanej literatury 

a. wymagania podstawowe (P) na ocenę dostateczną opanowanie podstawowych 

elementów treści programowych, przedstawienie referatu, prezentacja projektu, 

zaliczenie testu minimum 60%. 

b. wymagania rozszerzające (R) na ocenę dobrą opanowanie trudniejszych problemów, 

samodzielne stosowanie teorii w praktyce, przedstawienie referatu, prezentacja 

projektu, zaliczenie testu powyżej 75%. 

c. wymagania dopełniające (D) na ocenę bardzo dobrą pełne opanowanie treści 

programowych, rozszerzenie wiedzy w oparciu o literaturę uzupełniającą, 

przedstawienie referatu, prezentacja projektu, zaliczenie testu powyżej 85%. 

 

IV. Treści programowe: 
1. Zajęcia organizacyjne 

2. Początki i działalność kancelarii w Polsce w okresie wyłączności dokumentu. Dokument 

pergaminowy 

3. Kancelaria królewska w XIV-XV wieku..Początki księgi wpisu. 

4. Kancelaria królewska w okresie nowożytnym XVI-XVIII w. 

5. Kancelaria miejska w okresie sataropolskim 

6. Kancelaria kościelna X-końca XVIII wieku. 

7. Kancelaria akt czynności. 

8. Kancelaria przemysłowa w XIX i XX wieku. 

9. Kancelaria wielkiej własności ziemskiej do 1944/45 roku. 

10. Kancelaria i dokumentacja w systemie kancelarii pruskiej w XIX i pocz. XX wieku. 

11. Kancelaria i dokumentacja w systemie kancelarii rosyjskiej w XIX i pocz. XX wieku. 

12. Kancelaria i dokumentacja w systemie kancelarii austriackiej w XIX i pocz. XX wieku. 

13. Kancelaria i dokumentacja w Polsce Odrodzonej 

14. Kancelaria w PRL 

15. Kancelaria w III RP 

 

V. Literatura podstawowa: 

46. S. Nawrocki, Rozwój form kancelaryjnych na ziemiach polskich od średniowiecza do końca 

XX wieku, Poznań 1998 

47. J. Szymański, Nauki pomocnicze historii, Warszawa 2001 

48. W. Semkowicz, Encyklopedia nauk pomocniczych historii, Kraków 1999 

49. S. Kętrzyński, Zarys nauki o dokumencie polskim wieków średnich, Warszawa 1934 

50. K. Maleczyński, A. Gąsiorowski, M. Bielińska, Dyplomatyka polska wieków średnich, 

Warszawa 1974 

51. H. Karczowa, Rozwój form kancelaryjnych i współczesne rodzaje dokumentów archiwalnych. 

Dokumentacja wizualna i audialna (fotografie, filmy, nagrania), Toruń 1979 

52. H. Robótka, Metodyka archiwalna. Opracowanie dokumentacji geodezyjno - kartograficznej, 

technicznej, audiowizualnej (fotografii, filmów i mikrofilmów, nagrań), Toruń 1988 

53. Kancelaria i archiwum zakładowe. Podręcznik, red. Z. Pustuła, Warszawa 2001 

54. Akta Rady Nieustającej (1775-1788) - J. Stojanowski, Archeion, t. 4, 1928 

55. T. Manteuffel, Wykaz akt w kancelarii urzędu, Archeion, t. XIX-XX, 1951 

56. S. Stosyk, Przepisy kancelaryjne w teorii i praktyce, Warszawa 19.. 

57. H. Robótka, Kancelaria urzędów administracji państwowej II Rzeczypospolitej, Toruń 1993 

58. W. Wysocki, Dokumentacja konstrukcyjno - technologiczna - problemy oceny i selekcji, 

Archiwista Polski, nr 3, 2003, s. 47-55 

59. Archiwistyka na studiach historycznych, red. W. K. Roman, Toruń 2003.  

60. Borkowski, Świt wolnego słowa: język propagandy politycznej 1981-1995, Wrocław 2003.  

61. Dyplomacja publiczna, red. nauk. B. Ociepka, Wrocław 2008.  

62. Historia i archiwistyka. Księga pamiątkowa ku czci prof. A. Tomczaka, Toruń-Warszawa 1992.  
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63. Historia, archiwistyka, informacja naukowa: prace dedykowane Profesorowi Bohdanowi 

Ryszewskiemu, pod red. M. Świgoń, Olsztyn 2009.  

64. Historia mówiona: elementarz, oprac. M. Kurkowska-Budzan, Warszawa 2008.  

65. H. Izdebski, Historia administracji, Warszawa 2001.  

66. U. Jarecka, Propaganda wizualna słusznej wojny: media wizualne XX wieku wobec konfliktów 

zbrojnych, Warszawa 2008.  

I. Jeffrey, Jak czytać fotografię: lekcje mistrzów fotografii, Kraków 2009.  

67. Kancelaria i archiwum zakładowe, pod red. Z. Pustuły, Warszawa 2006.  

68. Kancelaria i archiwum zakładowe, pod red. E. Borodina, Warszawa 2009.  

69. H. Karczowa, Rozwój form kancelaryjnych i współczesne rodzaje dokumentów archiwalnych. 

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, Toruń 1985.  

70. H. Karczowa, Rozwój form kancelaryjnych i współczesne rodzaje dokumentów archiwalnych. 

Dokumentacja wizualna i audialna (fotografie, filmy, nagrania), Toruń 1979.  

71. H. Kissinger, Dyplomacja, Warszawa 2002.  

72. Media audiowizualne w warsztacie historyka, pod red. D. Skotarczak, Poznań 2008.  

73. Metodyka pracy archiwalnej, pod red. S. Nawrockiego i S. Sierpowskiego, Poznań 2004.  

74. Mowy, które zmieniły świat. Świadectwa przełomowych momentów historii, wstęp S. S. Montefiore, 

przełożył S. Czapnik, Wrocław 2007.  

75. . S. Nawrocki, Rozwój form kancelaryjnych na ziemiach polskich od średniowiecza do końca XX 

wieku, Poznań 1998.  

76. J. Płażewski, Historia filmu: 1895-2005, Warszawa 2007.  

77. Propaganda PRL. Wybrane problemy, pod red. P. Semkowa, Gdańsk 2004.  

78. H. Robótka, Kancelaria urzędów administracji państwowej w II Rzeczypospolitej, Toruń 1993.  

79. H. Robótka, Wprowadzenie do archiwistyki, Toruń 2003.  

80. S. Sikora, Fotografia: między dokumentem a symbolem, Warszawa 2004.  

81. Słownik wiedzy o mediach, pod red. E. Chudzińskiego, Warszawa – Bielsko-Biała 2009.  

82. P. Sztompka, Socjologia wizualna: fotografia jako metoda badawcza, Warszawa 2005.  

83. O. Thomson, Historia propagandy, Warszawa 2001.  

84. P. Witek, Kultura, film, historia: metodologiczne problemy doświadczenia audiowizualnego, Lublin 

2005.  

85. Wokół teczek bezpieki. Zagadnienia metodologiczno-źródłoznawcze, pod red. F. Musiała, Kraków 

2006.  

86. Chorążyczewski W., Przemiany organizacyjne polskiej kancelarii królewskiej u progu czasów 

nowożytnych, Toruń 2007 

87. Dyplomatyka wieków średnich, opr. K. Maleczyński, M. Bielińska, A. Gąsiorowski, 

Warszawa 1971 

88. Kopiczyńska A., Akta władz administracji gubernialnej Królestwa Polskiego w latach 1867-

1915, Warszawa 2003 

89. Nawrocki S., Rozwój form kancelaryjnych na ziemiach polskich od średniowiecza do końca 

XX wieku, Poznań 1998 

90. Rostocki W., Kancelarie i dokumentacja urzędów administracji państwowej w Księstwie 

Warszawski i Królestwie Polskim (do 1867 r.), Wrocław 1964 

 

VI. Literatura uzupełniająca: 

12. B. von Brauchitsch, Mała historia fotografii, Warszawa 2004.  

13. Dokument filmowy i telewizyjny, red. nauk. M. Szczurowski, Toruń 2005. 

14. D. C. Hallin, Systemy medialne: trzy modele mediów i polityki w ujęciu porównawczym, Kraków 

2007.  

A. H. Hoy, Wielka księga fotografii, Warszawa 2006.  

15. R. Lacayo, Eyewitness: 150 years of photojournalism, New York 1995.    

16. H. M. Koetzle, Słynne zdjęcia i ich historie, Cz. 1, 1827-1926, Cz. 2, 1928-1991, Warszawa 2003.  

17. H. Kula, Propaganda współczesna, Toruń 2005.  

18. S. Nawrocki, Archiwistyka i regionalizm, Poznań 1995.  

19. J. Niewińska, Krótki film o pozorach wolności, Kraków 2007.  

20. M. Przylipiak, Poetyka kina dokumentalnego, Gdańsk 2004.  
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21. S. Spark, Dziennikarstwo śledcze: studium techniki, Kraków 2007.  

22. J. Street, Mass media, polityka, demokracja, Kraków 2006. 

 

 

 

Przedmiot 8 

(1) Nazwa przedmiotu: 

Lektorat języka nowożytnego – do wyboru: język 

niemiecki lub rosyjski 

(2) Język wykładowy: 

j. polski oraz obcy w zależności od 

wyboru grupy językowej 

(3) Semestr: 5,6 (4) Liczba punktów ECTS: 2,3 

(5) Nakład pracy studenta: 

 Liczba godzin:  

 Zajęcia dydaktyczne 60 

 Przygotowanie do zajęć 40 

 Studiowanie literatury 10 

 Udział w konsultacjach 2 

 Przygotowanie projektu, eseju, itp. 3 

 Przygotowanie się do 

egzaminu/zaliczenia 
5 

 inne  

 Łączny nakład pracy studenta w 

godzinach 
120 

(6) Forma zajęć, liczba godzin dydaktycznych: 

A. laboratorium językowe 

B. I sem. - 30 godzin, II sem. –  30 godzin. 

(7) profil: ogólnoakademicki  

 

(8) Sposób zaliczenia: 

zaliczenie na ocenę po 1 

semestrze 

egzamin – po ostatnim 

semestrze  

(9) Wymagania wstępne: 

Program zajęć skierowany jest do osób nie znających wybieranego 

języka obcego (poziom 0), osób kreatywnych, potrafiących 

pracować w zespole, gotowych do udziału w projektach 

edukacyjnych. 

 

(10) Autor programu: dr Urszula Cierniak, dr Andrzej Skwara, dr Anna Szyndler 

(11) Prowadzący zajęcia: dr Urszula Cierniak. 

(12) Sposób walidacji efektów kształcenia: 

Efekty kształcenia sprawdzane są podczas bieżących odpowiedzi ustnych, prac kontrolnych, 

zaliczeniowych oraz egzaminu końcowego. 

 

(13) Cele kształcenia: 

Cele przedmiotu: 

 Nabycie podstawowej znajomości języka obcego w zakresie poziomu A1 umożliwiającej 

studentowi porozumiewanie się w prostych sytuacjach życia codziennego; 

 Zdobycie podstaw komunikacyjnej ustnej i pisemnej z zakresu materiału przewidzianego 
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programem nauczania (rodzina, zakupy, posiłki, praca, podróże, topografia miejsca) 

 Zdobycie umiejętności pisania krótkich tekstów dotyczących sytuacji bytowych (list do 

przyjaciela, krótka notatka, zaproszenie, kartka pocztowa, pisanie maili) 

 Zdobycie podstawowej wiedzy związanej z kulturą i elementami historii krajów 

wybranego obszaru językowego (zwyczaje, święta, administracja, system szkolnictwa, 

daty historyczne, główne miasta, wybrane regiony, zabytki) 

 Nabycie umiejętności inicjowania i kontynuowania zwykłej typowej rozmowy w języku 

obcym na znane tematy, radzenia sobie w sytuacjach towarzyskich; 

 Zdobycie umiejętności tłumaczenia drobnych tekstów użytkowych: listów, anonsów w 

gazetach, tekstów pisanych odręcznie, wybranych tekstów z Internetu przy użyciu 

słowników. 

 

(14) Efekty 

kształcenia 

(14 A) Wiedza 

 Zna zasady wymowy i fonetyki języka obcego(K_W05-n/t/b); 

 Zna podstawowe zasady ortograficzne i gramatyczne języka 

obcego umożliwiające mu sporządzanie prostych wypowiedzi 

ustnych i pisemnych na tematy związane z życiem codziennym 

(K_W05-n/t/b); 

 Zna podstawowe informacje z dziedziny kultury i historii krajów 

danego obszaru językowego (K_W12-n; K_W13-n; K_W10 t/b) 

 Zna słownictwo potrzebne do opanowania przewidywanych celów 

językowych (K_W05-n/t/b) ;  

 Zna zasady semantyki i stylistyki językowej i wie, na czym 

polegają różnice między językiem potocznym i oficjalnym 

(K_W11-n; K_W09-t/b;).  

 

 

(14 B)  Umiejętności 

 Potrafi konstruować krótkie wypowiedzi na znane tematy związane 

z typowymi sytuacjami życia codziennego (K-U18-n/t/b); 

 Potrafi właściwie zareagować na znaną mu sytuację językową (K-

U18-n/t/b);  

 Rozumie główne wątki wypowiedzi adaptowanych (np. dialogi, 

scenki rodzajowe, opisy, wywiady, rozmowy telefoniczne, 

piosenki) (K_U01 n/t/b; K-U18-n/t/b); 

 Potrafi w prosty sposób wyrazić aprobatę i dezaprobatę oraz opinię 

na wybrany temat (K-U18-n/t/b); 

 Potrafi w języku ojczystym streścić lub zrelacjonować informacje 

obcojęzyczne pochodzące z adaptowanych materiałów 

książkowych, filmowych, prasowych i prostych tekstów 

internetowych przy użyciu słowników (K_U01 n/t/b; K-U18-n/t/b); 

 Potrafi pisać krótkie teksty na tematy związane z życiem 

codziennym oraz swoimi zainteresowaniami (K_U18 n/t/b);  

 Potrafi pisać drobne teksty użytkowe (np. list, mail, opis) w języku 

obcym (K_U01 n/t/b; K-U18-n/t/b); 

 Potrafi samodzielnie wyszukać hasła w słownikach i prawidłowo 

go użyć (K_U21-n; K_U18 n/t/b) 

 Potrafi nawiązać kontakt z rodzimymi użytkownikami języka w 

znanych sytuacjach życia codziennego (K_U18 n/t/b) 
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(14 C)  Kompetencje społeczne 

 Radzi sobie w znanych sytuacjach komunikacyjnych podczas 

kontaktów codziennych i turystycznych (K_K03 –n/t/b);  

 Potrafi współpracować z innymi członkami grupy, przyjmując w niej 

różne role i rozumie potrzebę pracy w zespole (K_K02 -n/t/b)); 

 Przyjmuje odpowiedzialność za przyjazną atmosferę na zajęciach 

(K_K02-n/t/b); 

 Potrafi określić swój punkt widzenia w danej kwestii, przedstawić 

argumenty za i przeciw oraz zaakceptować stanowisko interlokutora 

(K_K03-n/t/b);  

 Rozumie potrzebę uczestniczenia w życiu kulturalnym krajów 

danego obszaru językowego (K_K06- n/t/b); 

 Rozumie konieczność stałego doskonalenia kompetencji językowych 

(K_K01 n/t/b); 

(15) Metody dydaktyczne i kryteria zaliczenia przedmiotu: 

A. Metody dydaktyczne: 

• Dyskusja 

• Ćwiczenia do tekstu 

• Praca indywidualna, grupowa, w parach 

• Praca z tekstem 

• Praca ze słownictwem, planszami językowymi 

• Metody aktywizujące 

 Wykorzystanie środków audiowizualnych 

B. Kryteria zaliczenia przedmiotu: 

 Kontrola bieżąca: 

 Aktywne uczestnictwo w zajęciach 

 Odpowiedzi ustne 

 Krótkie pisemne prace sprawdzające 

 Przygotowanie się do zajęć 

 Wykonywanie prac domowych 

 Praca z ćwiczeniami na platformie internetowej 

 Obecność na zajęciach (dopuszcza się 2 nieobecności studenta w semestrze; w przypadku 

częstszych nieobecności student zobowiązany jest je zaliczyć w terminie wskazanym przez 

prowadzącego) 

 Kontrola okresowa: 

 Studenci muszą zaliczyć co najmniej 1 pracę pisemną (test) w semestrze; 

 Ocenę semestralną stanowi średnia następujących ocen cząstkowych: 

 Ocena za testy i prace sprawdzające; 

 Ocena za prace domowe; 

 Ocena z odpowiedzi ustnych; 

 Ocena za aktywne uczestnictwo w zajęciach 

(16) Treści programowe: 

Szczegółowe treści programowe wynikają z doboru odpowiedniego podręcznika dla danego języka i 

umożliwiają osiągnięcie zakładanych efektów. 
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1. Język rosyjski: 

 Русский алфавит и фонетика; Знакомство; Семья; Родная страна; Национальности; 

Названия городов и стран; Главные числительные и возраст; Формы отчества в русском 

языке; Дни недели; Дом; Порядковые числительные; Описание комнаты; Школа и вуз в 

России и в Польше; Определение времени; Свободное время; Хобби и ублечения; 

Компьютер в повседневной жизни и на работе; Русские сувениры; Планы на уик-енд и 

каникулы.  

(17) Wykaz literatury: 

A. Literatura podstawowa – propozycje doboru podręcznika wiodącego: 

1. Język rosyjski: 

 Podręcznik i ćwiczenia: M. Zybert, Диалог 1, WSiP, Warszawa 2012 

 Kaseta wraz z tekstami i ćwiczeniami: Ю. Прохоров, А.В. Голубева, Семь прогулок по 

Москве, С. Петербург 2000. 

 Kaseta wraz z tekstami i ćwiczeniami: H. Granatowska, I. Danecka, Testy i zadania kontrolne 

z języka rosyjskiego.  

B. Literatura uzupełniająca:  

 1.  Język rosyjski: 

 М.Н. Аникина, Начинаем изучать русский. Лестница. Учебник, Москва 2001.  

 B. Bogacka, A. Sitarski, Intensywny kurs języka rosyjskiego dla początkujących. Kasety + 

podręczniki.  (bez roku i miejsca wydania) 

 A. Gołubiewa, N. Kowalska, Русский язык сегодня, Warszawa 1998.  

 A. Gołubiewa, N. Kowalska, Ćwiczenia z  gramatyki praktycznej języka rosyjskiego, część. 1 i 

2, Warszawa 1999.  
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Nazwa modułu: MK_13:Informatyka w archiwach zakładowych 

Kierunek i specjalność: Historia- specjalność archiwistyczna 

Opis moduły, planowane efekty kształcenia: Wiedza teoretyczna z zakresu: informatyki archiwalnej, 

archiwistyki ogólnej i szczegółowej na poziomie organizowania i prowadzenia archiwum 

zakładowego oraz opracowywania materiałów archiwalnych. Umiejętność stosowania teorii w 

budowaniu systemu informatycznego w archiwach, digitalizacji i reprografii materiałów archiwalnych.  

 

Planowane formy walidacji efektów kształcenia:  zaliczenie na stopień 

 

 

 

Nazwa przedmiotu w module i planowane efekty kształcenia w obszarach: W U K 

1. Informatyka w archiwach zakładowych K_W01 

K_W02 

K_W04 

K_U02 

K_U03 

K_U05 

K_K02 

K_K04 
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Przedmiot 1 

Nazwa przedmiotu  
Informatyka w archiwach 

zakładowych - laboratorium 

Język wykładowy: polski 

Semestr, poziom i typ studiów 
Semestr 6, studia I stopnia – 

stacjonarny, kierunek historia 

specjalność archiwistyczna  

Liczba punktów ECTS: 1 

1pkt – zajęcia dydaktyczne 

Profil kształcenia 
profil: ogólnoakademicki 

 

 

Wymagania wstępne  
Wiedza bazowa ogólno humanistyczna z zakresu historii, historii 

administracji i ustroju.  

Forma zajęć, liczba godzin, 

dydaktycznych i sposób 

zaliczenia 

forma zajęć: laboratorium, 30h sposób zaliczenia: aktywna 

obecność na zajęciach, 

przygotowanie projektu 

Autor programu: dr Julia Dziwoki 

Prowadzący zajęcia: dr Julia Dziwoki 

Sposób walidacji efektów 

kształcenia 

Aktywne uczestnictwo – laboratorium w pracowni 

komputerowej. Opracowanie projektu cyfrowego obiegu 

dokumentacji w archiwum zakładowego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Cele kształcenia: 

 

Wiedza teoretyczna  z zakresu archiwistyki stosowana w przygotowaniu projektu z zastosowania 

technik komputerowych w pracy archiwisty zakładowego.  

 

II. Efekty kształcenia:  

- w zakresie wiedzy: Posiada wiedzę teoretyczną z zakresu: archiwistyki ogólnej i szczegółowej na 

poziomie organizowania i prowadzenia archiwum zakładowego oraz opracowywania materiałów 

archiwalnych. Posiada wiedzę na temat zarządzania współczesną dokumentacją oraz zna zasady 

funkcjonowania kancelarii i archiwum zakładowego. Posiada wiedzę z zakresu informatyki 

archiwalnej. Zna podstawy projektowania baz danych. 

- w zakresie umiejętności: Potrafi pracować w grupie i efektywnie się komunikować oraz właściwie 

organizować pracę w archiwum zakładowym, składnicy akt lub kancelarii tajnej. Potrafi posługiwać 

się dostępnymi bazami danych i potrafi sam je projektować. Komputerowo zarządza dokumentacją w 

archiwum zakładowym. Posiada umiejętność definiowania i identyfikowania potrzeb w archiwum 

oraz właściwego wykonywania zadań. 



 224 

- w zakresie kompetencji personalnych i społecznych: Wykonuje zadania zawodowe zgodnie ze 

standardami jakości zawodu archiwisty. Potrafi umiejętnie i konsekwentnie realizować swoje zadania. 

 

 

III. Metody i kryteria zaliczenia przedmiotu: 

Aktywna obecność w laboratorium. Praca indywidualna i grupowa metoda problemowo poglądowa. 

Przygotowanie projektu i opracowanie indywidualnej bazy danych przy wykorzystaniu formularzy 

obowiązujących w archiwach zakładowych oraz bazy danych NADZÓR.  

Diagnostyka edukacyjna. Wymagania na określony stopień: 

- wymagania podstawowe (P) na stopień dostateczny opracowanie  i przygotowanie ramowych 

założeń projektu oraz zbudowanie podstaw bazy danych opartej na pracy grupowej.  

wymagania rozszerzające (R)  na stopień dobry – wiedza zakresu biurowości oraz funkcjonowania 

kancelarii i archiwum zakładowego. Umiejętność stosowania wiedzy teoretycznej w budowaniu bazy 

danych przy wykorzystaniu literatury przedmiotu i bazy danych NADZÓR.  

wymagania dopełniające (D) na stopień bardzo dobry – opanowanie pełnego zakresu treści  

programowych uzupełnionych o wiedzę z literatury uzupełniającej i indywidualną pracę. Zbudowanie 

samodzielnie bazy danych dla archiwum zakładowego w pełnej wersji 

 

IV. Treści programowe: 

1. Wprowadzenie do problematyki stosowania informatyki w archiwach zakładowych. Omówienie 

programu oraz literatury przedmiotu – 2h 

2. Informatyka w archiwach zakładowych zapoznanie ze stosowanymi programami  -2h 

3. Zasady i analiza struktury cyfrowego sytemu obiegu dokumentacji– 2 h 

4. Analiza Instrukcji kancelaryjnej– 2h 

5. Przygotowanie korespondencji wszczynającej sprawy – formularz pisma i znaki powoływawcze – 

2h 

6. Wykaz akt spraw i opisywanie teczek – 2h 

7. Instrukcja archiwalna analiza i zastosowanie – 2h 

8. Spisy zdawczo odbiorcze i przekazywanie teczek z komórek merytorycznych do archiwum 

zakładowego 

– 2h 

9. Wykazy spisów zdawczo odbiorczych oraz ewidencyjny podział akt na kategorie A i B – 2h 

10. Archiwum Zakładowe i jego zadania – brakowanie dokumentacji kategorii B – 2h 

11. Przekazywanie akt do Archiwum Państwowego - 2h 

12. Dokumentacja aktowa zasady porządkowania – 2h 

13. Dokumentacja nieaktowa – inwentaryzacja-2h 

14. Dokumentacja niejawna i kancelaria tajna -2h 

15. Podsumowanie treści programowych i prezentacja baz danych- 2h 

 

 

V. Literatura podstawowa:  

Kancelaria i archiwum zakładowe. Podręcznik, red. Eugeniusz Borodji, Warszawa 2009 

Archiwistyka praktyczna dla archiwistów zakładowych, opracowanie zbiorowe pod redakcją 

Stanisława Kłysa, Poznań 1986.  

Gałach A., Instrukcja postępowania z dokumentami elektronicznymi organów państwowych i 

państwowych jednostek organizacyjnych, organów jednostek samorządu terytorialnego i 

samorządowych jednostek organizacyjnych opatrzonych komentarzem, Gdańsk 2007.  

Jankowski J., Podpis elektroniczny w obrocie prawnym, Wolters Kluwer Polska, 2007 

Porządkowanie archiwów zakładowych państwowych jednostek organizacyjnych, praca zbiorowa pod 

redakcja Zbigniewa Pastuły, Warszawa 1989.  

Praktyczny poradnik kancelaryjno-archiwalny czyli co każdy pracownik biura powinni wiedzieć, pod 

redakcją Tadeusza Dzwonkowskiego i Krzysztofa Stryjkowskiego, Poznań –Zielona Góra 1998 

Szałowski R., Prawna ochrona informacji niejawnych i danych osobowych. Warszawa 2000 

Szewc A., Bandach R., Obieg dokumentacji i tworzenie zasobu archiwalnego w urzędzie gminy, 

Katowice 1994  
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VI. Literatura uzupełniająca: 

http://www.archiwum.krakow.pl/menu.php 

Archiwa samorządowe w służbie mieszkańców i administracji publicznej, pod redakcją Jarosława 

Porazińskiego i Zbigniewa Pastuły, Warszawa 1999 

Dherent C, Les archives electroniques. Manuel pratique, Paris 2002 

International Council on Archives, Les archives electroniques. Manuel a l’usage des archivists, Paris 

2005 

Nawrocki S., Tezaurus archiwistyki. Warszawa 1984  
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Nazwa modułu: MK_14: Przygotowanie w zakresie psychologiczno - pedagogicznym 

Kierunek i specjalność: Historia – specjalność nauczycielska 

Opis modułu, planowane efekty kształcenia: 

Celem modułu jest wprowadzenie studentów w dziedzinę psychologii i pedagogiki jako nauki, 

zapoznanie z podstawowymi pojęciami, jakimi posługuje się psychologia i pedagogika oraz 

sposobami wyjaśniania zachowania człowieka, niezbędnymi w procesie dydaktycznym. 

 

- w zakresie wiedzy: 

- posiada znajomość podstawowych pojęć i treści właściwych dla pedagogiki, teorii wychowania  i 

historii wychowania; 

- posiada wiedzę na temat rozwoju wybranych europejskich systemów nauczania i  wychowania; 

- zna podstawowe źródła, metody badań oraz literaturę związane z pedagogiką oraz historią 

wychowania . 

 

- w zakresie umiejętności: 

- samodzielnie wyszukuje, selekcjonuje, wykorzystuje, stawia hipotezy badawcze i poddaje 

krytycznym ocenom informacje dotyczące pedagogiki i historii wychowania;  

- buduje własne, sprawne językowo  narracje dotyczące wymienionych dyscyplin z wykorzystaniem 

właściwej im, fachowej terminologii;  

- wykorzystuje osiągnięcia najnowszych nurtów i kierunków w pedagogice i historii wychowania dla 

konstruowania merytorycznych wypowiedzi na konkretny temat. 

 

- w zakresie kompetencji personalnych i społecznych: 

- posiada  zrozumienie dla potrzeby przyswojenia sobie wiedzy o dorobku pedagogiki i historii 

wychowania  jako niezbywalnego składnika kultury pedagogicznej nauczyciela; 

- posiada umiejętność pracy w zespole (grupa ćwiczeniowa, zespół problemowy).  

 

Planowane formy walidacji efektów kształcenia: zaliczenie na ocenę 

 

Nazwa przedmiotu w module i planowane efekty kształcenia w 

obszarach: 

W U K 

1. Podstawy pedagogiki ogólnej (wykład) 

 

K_W01 

K_W06 

K_W11 

K_W12 

K_W13 

K_W14 

K_U12 

K_U13 

K_U14 

K_K01 

K_K02 

K_K06 

K_K07 

2. Podstawy pedagogiki ogólnej (konwersatorium) 

 

K_W11 

K_W12 

K_W13 

 

K_U05 

K_U12

K_U13 

K_K02 

K_K06 

K_K11 

3. Podstawy psychologii ogólnej(wykład) 

 

K_W01, 

K_W11, 

K_W12, 

K_W13 

K_U03 

K_U12 

K_U13 

K_K01, 

K_K02, 

K_K06, 

K_K11 

4. Podstawy psychologii ogólnej 

            (konwersatorium) 

K_W01, 

K_W11, 

K_W12, 

K_U03 

K_U12 

K_U13 

K_K01, 

K_K02, 

K_K06, 
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K_W13 K_K11 

5. Przygotowanie psychologiczno – pedagogiczne do nauczania 

na II etapie edukacyjnym (wykład) 

K_W11 

K_W12 

K_W13 

K_U11 

K_U12 

K_U13 

K_U14 

K_K06 

K_K08 

K_K11 

K_K12 

 

 

6. Przygotowanie psychologiczno – pedagogiczne do nauczania 

na II etapie edukacyjnym (konwersatorium) 

 

K_W11 

K_W12 

K_W13 

K_U11 

K_U12 

K_U13 

K_U14 

K_K06 

K_K08 

K_K11 

K_K12 

7. Praktyka pedagogiczno – psychologiczna śródroczna    
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Przedmiot 1 

Nazwa przedmiotu  Podstawy pedagogiki ogólnej Język wykładowy: język polski 

Semestr, poziom i typ studiów 

1 stopień, I rok, 2 semestr Liczba punktów ECTS:  1 ,w 

tym 1punkt za udział w 

zajęciach, 1 za przygotowanie 

się do sprawdzianu, 1 za 

przygotowanie do egzaminu 

Profil kształcenia 
profil: ogólnoakademicki 

 

 

Wymagania wstępne  
Ogólna wiedza humanistyczna. Student jest zainteresowany 

przemianami w obrębie pedagogiki i systemów wychowania 

Forma zajęć, liczba godzin, 

dydaktycznych i sposób 

zaliczenia 

 

forma zajęć: wykład 15 godzin sposób zaliczenia: obecność na 

wykładach, pisemny sprawdzian 

z zakresu tematów omówionych 

podczas wykładów, egzamin 

Autor programu: Dr Marek Nita 

Prowadzący zajęcia: Dr Marek Nita 

Sposób walidacji efektów 

kształcenia 

Ocena sprawdzianu, omówienie indywidualnych osiągnięć i 

braków.Sposób zaliczenia: obecność na wykładach, pisemny 

sprawdzian z zakresu tematów omówionych podczas wykładów, 

egzamin 

 

I. Cele kształcenia: 
 

II. Efekty kształcenia:  

- w zakresie wiedzy: rozpoznaje i charakteryzuje różne modele wychowania, określa kulturowe 

uwarunkowania wychowania 

- w zakresie umiejętności: posługuje się odpowiednią terminologią, umie  dostosować do aktualnych 

potrzeb różne propozycje wychowawcze, potrafi stosować elementy badań pedagogicznych 

- w zakresie kompetencji personalnych i społecznych: potrafi określić społeczne i kulturowe 

uwarunkowania wychowawcze, jest świadomy przemian zachodzących w pedagogice 

 

III. Metody i kryteria zaliczenia przedmiotu: Wykład interaktywny, obecność na zajęciach, 

aktywność w zakresie zadawania pytań związanych z różnymi problemami pedagogicznymi, 

zaliczenie pisemne. 

dost.- definiuje podstawowe pojęcia i zjawiska w sposób odtwórczy, ocena sprawdzianu na ocenę 

dost., obecność na zajęciach minimum 50%, zaliczenie nieobecności podczas konsultacji 

db – wykracza poza podstawowy zakres pojęciowy; sięga do właściwych źródeł, uzupełniających 

wiedzę, krytycznie odnosi się do schematów pedagogizacji; sprawdzian na ocenę dobra, obecność na 

zajęciach minimum 80 %, zaliczenie  nieobecności 

bdb – umie krytycznie ustosunkować sie do omawianych zjawisk, potrafi samodzielnie poszukiwać 

inspiracji lekturowych, sprawnie przygotowuje prezentacje multimedialną na wybrany temat; 

samodzielnie charakteryzuje systemy i nurty pedagogiczne; obecność na zajęciach 90 %, napisanie 

sprawdzianu na ocenę bdb 
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IV. Treści programowe: 

 

 Pedagogika jako nauka humanistyczna i społeczna. Przedmiot, zakres, podział, subdyscypliny, 

związek z innymi naukami. 

 Najważniejsze pojęcia pedagogiczne – wychowanie, nauczanie, kształcenie, socjalizacja, 

samowychowanie, samokształcenie itp. 

 Metody i techniki badań pedagogicznych (eksperyment, obserwacja, wywiad, analiza 

literatury). 

 Charakterystyka różnych systemów, kierunków i nurtów wychowawczych. 

 Współczesne modele wychowania. 

 Rola nauczyciela w wychowaniu. 

 Znaczenie rodziny w wychowaniu w aspekcie historycznym. 

 Rola szkoły i środowiska w procesie wychowania. 

 

V. Literatura podstawowa:  

 

A. Nalaskowski, Widnokręgi edukacji, Kraków 2002. 

B. Suchodolski, Edukacja permanentna, Warszawa 2003, 

B. Śliwerski, Współczesne teorie i nurty wychowania, Kraków 2005. 

B. Śliwerski, Z. Kwieciński, Pedagogika (t.1 i 2), Warszawa 2005. 

D. Kubinowski, M. Nowak, (red.), Metodologia Pedagogiki zorientowanej humanistycznie, Kraków 

2006. 

H. H. Kruger H. H, Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu, Gdańsk 2005. 

J. Czerny, Zagrożenia wychowawcze we współczesnym świecie, Katowice 1999;  

L. Witkowski, Edukacja i humanistyka. Nowe konteksty humanistyczne dla nowoczesnych nauczycieli, 

Warszawa 2000.   

R. Schulz, Wykłady z pedagogiki ogólnej. O integralną wizję człowieka i jego rozwoju. Wydawnictwo 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2007. 

R. Schulz, Wykłady z pedagogiki ogólnej. Perspektywy światopoglądowe w wychowaniu, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2003. 

S. Kunowski, Podstawy współczesnej pedagogiki, Łódź 1981. 

Sztuka nauczania, pod red. K. Kruszewskiego, Warszawa 1992. 

T. Hejnicka – Bezwińska, Tożsamość pedagogiki. Od ortodoksji ku heterogeniczności, Warszawa 

1997. 

T. Jaworska R. Leppert, Wprowadzenie do pedagogiki, Kraków 1998;  

T. Szkudlarek, B. Śliwerski, Wyzwanie pedagogiki krytycznej i antypedagogiki, Kraków 1992;  

T. Szkudlarek, Media. Szkic z filozofii i pedagogiki dystansu, Kraków 2009. 

Z. Melosik, T Szkudlarek, Kultura, tożsamość i edukacja. Migotanie znaczeń, Kraków 1998. 

Z. Melosik, Teoria i praktyka edukacji wielokulturowej, Kraków 2007.   

 

VI. Literatura uzupełniająca:  

 

B. Suchodolski, (red.), Alternatywna pedagogika humanistyczna, Warszawa 1990a. 

D. Hejwosz, Jakubowski W. (red.), Kultura popularna – Tożsamość – Edukacja, Kraków 2010. 

I. Wojnar, Humanistyczne intencje edukacji, Warszawa 2000. 

J. Jakubowski, Kultura i edukacja (konteksty i kontrowersje), Kraków 2008. 

Podstawy edukacji, tom 1 – Częstochowa 2008, tom 2 – Kraków 2009, tom 3 – Kraków 2010. 

R. Łukaszewicz, Inne drogi edukacji. Kolonie twórczych wspólnot, Wrocław 2006. 

T. Hejnicka – Bezwińska, O zmianach w edukacji, Bydgoszcz 2000. 

T. Szkudlarek, Media. Szkic z filozofii i pedagogiki dystansu, Kraków 2009. 

T. Szkudlarek, Wiedza i wolność w pedagogice amerykańskiego postmodernizmu, Kraków 2009. 
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Przedmiot 2 

Nazwa przedmiotu  Podstawy pedagogiki ogólnej Język wykładowy: język polski 

Semestr, poziom i typ studiów 

1 stopień, I rok, 2 semestr Liczba punktów ECTS:  1 ,w 

tym 1punkt za udział w 

zajęciach, 1 za przygotowanie 

się do sprawdzianu, 1 za 

przygotowanie do egzaminu 

Profil kształcenia 
profil: ogólnoakademicki 

 

 

Wymagania wstępne  

Ogólna wiedza humanistyczna. Student jest zainteresowany 

przemianami w obrębie pedagogiki i systemów wychowania; 

podstawowa wiedza ogólna o człowieku i społeczeństwie, 

umiejętność rozumienia zjawisk zachodzących w systemie 

społecznym, umiejętność korzystania z tzw. wiedzy potocznej 

umiejętność samodzielnej i grupowej pracy, umiejętność jasnej 

prezentacji posiadanej wiedzy. 

Forma zajęć, liczba godzin, 

dydaktycznych i sposób 

zaliczenia 

 

forma zajęć: ćwiczenia 30 

godzin 

sposób zaliczenia: obecność na 

ćwiczeniach, pisemny 

sprawdzian z zakresu tematów 

omówionych podczas zajęć, 

referaty i ich prezentacja 

Autor programu: Dr Marek Edward Nita 

Prowadzący zajęcia: Dr Marek Edward Nita 

Sposób walidacji efektów 

kształcenia 

Ocena sprawdzianu, omówienie indywidualnych osiągnięć i 

braków. Sposób zaliczenia: obecność na ćwiczeniach, pisemny 

sprawdzian z zakresu tematów  omówionych na ćwiczeniach, 

wykonanie prezentacji 

 

I. Cele kształcenia: 
 

II. Efekty kształcenia:  

- w zakresie wiedzy: charakteryzuje różne modele wychowania, potrafi określić kulturowe 

uwarunkowania wychowania 

- w zakresie umiejętności: posługuje się terminologią pedagogiczną, umie stosować do aktualnych 

potrzeb różne propozycje wychowawcze, zna i umie stosować metody badań pedagogicznych 

- w zakresie kompetencji personalnych i społecznych: potrafi określić kulturowe i społeczne 

uwarunkowania wychowawcze, jest świadomy przemian zachodzących w pedagogice współczesnej 

 

III. Metody i kryteria zaliczenia przedmiotu: Obecność na zajęciach, aktywność na zajęciach 

dotycząca różnych problemów pedagogicznychi, zaliczenie pisemne i ustne 

dost.- definiuje podstawowe pojęcia i zjawiska w sposób odtwórczy, ocena sprawdzianu na ocenę 

dost., obecność na zajęciach minimum 60%, zaliczenie nieobecności podczas konsultacji 

db – wykracza poza podstawowy poznany zakres pojęciowy; sięga do literatury przedmiotu, która 

uzupełnia wiedzę, krytycznie odnosi się do niektórych problemów pedagogicznych; sprawdzian na 

ocenę dobra, obecność na zajęciach minimum 80 %, zaliczenie nieobecności na dyżurach 

bdb – umie krytycznie ustosunkować się do omawianych na zajęciach zjawisk, potrafi samodzielnie 
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poszukiwać i rozwiązywać problemy wychowawcze, sprawnie przygotowuje prezentację 

multimedialną na wybrany temat i potrafi ją przedstawić; samodzielnie charakteryzuje systemy i nurty 

pedagogiczne; obecność na zajęciach 90 %, napisanie sprawdzianu na ocenę bdb 

 

IV. Treści programowe: 

 

 Zajęcia organizacyjne - zapoznacie studentów z wymogami merytorycznymi i 

metodologicznymi, podstawową literaturą przedmiotu. 

 Pedagogika – miejsce pedagogiki w nauce, przedmiot pedagogiki, subdyscypliny pedagogiki. 

 Powstanie i rozwój pedagogiki jako nauki 

 Podstawowe pojęcia i terminy w pedagogice 

 Metodologia badań pedagogicznych 

 Literatura pedagogiczna: encyklopedie, słowniki, podręczniki, warsztaty w bibliotece 

 Czasopiśmiennictwo pedagogiczne. Czasopisma krajowe i lokalne (uczelniane, instytutów 

badawczych), czasopisma popularno-naukowe, warsztaty w bibliotece 

 Nauczyciel jako wychowawca 

 Rodzina jako wspólnota wychowawcza 

 Środowisko ucznia, młodzieży a proces wychowania 

 Analiza współczesnych prądów i kierunków pedagogicznych 

 Rola szkoły w wychowaniu dzieci i młodzieży 

 Znaczenie pozaszkolnych ośrodków w wychowaniu 

 Szkoły społeczne, prywatne, wyznaniowe, ich organizacja, funkcjonowanie i rozwój 

 

 

 

Literatura podstawowa: 

 

A. Nalaskowski, Widnokręgi edukacji, Kraków 2002. 

B. Suchodolski, Edukacja permanentna, Warszawa 2003, 

B. Śliwerski, Kwieciński Z., Pedagogika (t.1 i 2), Warszawa 2005. 

B. Śliwerski, Współczesne teorie i nurty wychowania, Kraków 2005. 

D. Kubinowski, M. Nowak, (red.), Metodologia Pedagogiki zorientowanej humanistycznie, Kraków 

2006. 

H. H. Kruger, Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu, Gdańsk 2005. 

J. Czerny, Zagrożenia wychowawcze we współczesnym świecie, Katowice 1999;  

L. Witkowski, Edukacja i humanistyka. Nowe konteksty humanistyczne dla nowoczesnych nauczycieli, 

Warszawa 2000.   

R. Schulz, Wykłady z pedagogiki ogólnej. O integralną wizję człowieka i jego rozwoju. Wydawnictwo 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2007. 

R. Schulz, Wykłady z pedagogiki ogólnej. Perspektywy światopoglądowe w wychowaniu, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2003. 

S. Kunowski, Podstawy współczesnej pedagogiki, Łódź 1981. 

Sztuka nauczania, pod red. K. Kruszewskiego, Warszawa 1992. 

T. Hejnicka – Bezwińska,  Tożsamość pedagogiki. Od ortodoksji ku heterogeniczności, Warszawa 

1997. 

T. Jaworska R. Leppert, Wprowadzenie do pedagogiki, Kraków 1998;  

T. Szkudlarek, B. Śliwerski, Wyzwanie pedagogiki krytycznej i antypedagogiki, Kraków 1992;  

T. Szkudlarek, Media. Szkic z filozofii i pedagogiki dystansu, Kraków 2009. 

Z Melosik, T. Szkudlarek, Kultura, tożsamość, edukacja – migotanie znaczeń, Kraków 1998;  

Z. Melosik, T. Szkudlarek, Kultura, tożsamość i edukacja. Migotanie znaczeń, Kraków 1998. 

Z. Melosik, Teoria i praktyka edukacji wielokulturowej, Kraków 2007.   

 

Literatura uzupełniająca: 
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B. Suchodolski, (red.), Alternatywna pedagogika humanistyczna, Warszawa 1990a. 

D. Hejwosz, Jakubowski W. (red.), Kultura popularna – Tożsamość – Edukacja, Kraków 2010. 

I. Wojnar, Humanistyczne intencje edukacji, Warszawa 2000. 

J. Jakubowski, Kultura i edukacja (konteksty i kontrowersje), Kraków 2008. 

Podstawy edukacji, tom 1 – Częstochowa 2008, tom 2 – Kraków 2009, tom 3 – Kraków 2010. 

R. Łukaszewicz, Inne drogi edukacji. Kolonie twórczych wspólnot, Wrocław 2006. 

T. Hejnicka – Bezwińska, O zmianach w edukacji, Bydgoszcz 2000. 

T. Szkudlarek, Media. Szkic z filozofii i pedagogiki dystansu, Kraków 2009. 

T. Szkudlarek, Wiedza i wolność w pedagogice amerykańskiego postmodernizmu, Kraków 2009. 
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Przedmiot 3,4 

Nazwa przedmiotu  Podstawy psychologii ogólnej Język wykładowy: polski 

Semestr, poziom i typ studiów 
Semestr II, studia stacjonarne I 

stopnia   
Liczba punktów ECTS:  

Profil kształcenia 
profil: praktyczny, teoretyczny  

 

ogólnoakademicki 

Wymagania wstępne  brak 

Forma zajęć, liczba godzin, 

dydaktycznych i sposób 

zaliczenia 

 

forma zajęć:  

wykład 15 h./ ćwiczenia 30 h. 

sposób zaliczenia:  

Zaliczenie na ocenę, egzamin 

Autor programu: Dr Monika Stawiarska-Lietzau 

Prowadzący zajęcia: Dr Monika Stawiarska-Lietzau 

Sposób walidacji efektów 

kształcenia 

Sprawdzian pisemny, rozwiązywanie zadań problemowych, 

prezentacja, egzamin testowy, aktywny udział w zajęciach 

 

I. Cele kształcenia: 

1. Przedstawienie sposobów zdobywania wiedzy psychologicznej i możliwości jej  praktycznego 

zastosowania w kontekście procesu dydaktycznego 

2. Przedstawienie podstawowych mechanizmów psychicznych kształtujących zachowania człowieka i 

jego relacje ze światem w kontekście procesu dydaktycznego 

3. Przedstawienie różnych perspektyw analizowania zachowania człowieka 

4. Wypracowanie umiejętności praktycznych swobodnego posługiwania się terminologią i 

zrozumienia podstawowych mechanizmów psychicznych leżących u podstaw zachowania człowieka 

w kontekście procesu dydaktycznego 

 

II. Efekty kształcenia:  

- w zakresie wiedzy: 

1. Prezentuje podstawową wiedzę o procesach psychicznych leżących u podstaw zachowania 

człowieka – K_W01, K_W11, K_W12 

2. Zna podstawowe sposoby zdobywania wiedzy psychologicznej i możliwości jej praktycznego 

zastosowania, także w kontekście procesu dydaktycznego – K_W13 

3. Przedstawia podstawowe uwarunkowania zachowania z perspektywy różnych koncepcji 

psychologicznych człowieka, także w kontekście procesu dydaktycznego - K_W11, K_W12 

 

- w zakresie umiejętności: 

1. Prezentuje swobodne posługiwanie się terminologią i zrozumienie podstawowych pojęć 

psychologicznych – K_U03 

2. Posiada umiejętność w interpretowania i wyjaśniania podstawowych zjawisk psychicznych, także w 

kontekście procesu dydaktycznego – K_U12, K_U13 
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- w zakresie kompetencji personalnych i społecznych:  
1. Rozumie wymiar etyczny zdobywania i wykorzystywania wiedzy psychologicznej K_K06 

2. Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, a także potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą 

wiedzę i umiejętności K_K02 

3. Potrafi twórczo wykorzystać posiadaną wiedzę do rozwiązywania problemów K_K11 

 

 

III. Metody i kryteria zaliczenia przedmiotu: 

A. Wykład - wykład z prezentacja multimedialną; ćwiczenia – ćwiczenia audytoryjne, rozwiązywanie 

zadań problemowych 

B. Zaliczenie ćwiczeń: obecności, aktywność na zajęciach, rozwiązywanie zadań problemowych, 

przygotowanie prezentacji, zaliczenie kolokwium pisemnego obejmującego cały zakres materiału 

przewidzianego programem nauczania. Egzamin pisemny testowy (zaliczenie – min. 48% testu). 

 

IV. Treści programowe: 

1. Wprowadzenie do psychologii: cele i przedmiot zainteresowań psychologii jako nauki, powiązanie 

psychologii z innymi dziedzinami nauk społecznych (1 h. w/ 2 h. ćw) 

2. Metody poznawania psychiki człowieka (2 h. w/2 h. ćw) 

3. Psychologiczne koncepcje człowieka (3 h.w) 

4. Uwarunkowania rozwoju i zachowania człowieka: biologiczne, społeczne, sytuacyjne (1h. w) 

5. Biologiczne podstawy zachowania (1 h. w/2 h. ćw)  

6. Nabywanie doświadczenia indywidualnego (2 h. w/2 h. ćw) 

7. Ogólna charakterystyka procesów poznawczych. Uwaga (2 h. w) 

8. Procesy percepcji (4 h. ćw)  

9. Prawidłowości pamięci i uczenia się (4 h. ćw) 

10. Myślenie i mowa (2 h. ćw) 

11. Procesy regulujące zachowanie: motywacja i emocje (2 h. w/4 h. ćw) 

12. Stres i sytuacje trudne, radzenie sobie ze stresem (2 h. ćw) 

13. Różnice indywidualne: pojęcie, wybrane koncepcje temperamentu i osobowości, inteligencja i 

style poznawcze, obraz własnej osoby (8 h. ćw) 

 

 

V. Literatura podstawowa: 

1. Rathus, S. Psychologia współczesna. Gdańsk: GWP, 2004 

2. Zimbardo P.G., Ruch F.L. Psychologia i życie. Warszawa: PWN, 1994  

 

VI. Literatura uzupełniająca: 

1. Kozielecki, J. Koncepcje psychologiczne człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 

1998. 

2. Łukaszewski, W. Wielkie pytania psychologii. Gdańsk: GWP, 2003 

3. Strelau J. (red.) Psychologia. Podręcznik akademicki. GWP: Gdańsk, 2001, T.1 – Podstawy 

psychologii T. 2 – Psychologia ogólna 

 

Przedmiot 5,6 

Nazwa przedmiotu  

Przygotowanie psychologiczno 

pedagogiczne do nauczania na 

II etapie edukacyjnym 

Język wykładowy: polski 

Semestr, poziom i typ studiów 
Semestr II, I stopień, studia 

stacjonarne 

Liczba punktów ECTS: 2 

Profil kształcenia profil: praktyczny, teoretyczny   
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Wymagania wstępne  brak 

Forma zajęć, liczba godzin, 

dydaktycznych i sposób 

zaliczenia 

 

forma zajęć:  Wykład i 

ćwiczenia 

sposób zaliczenia: Egzamin, 

zaliczenie z oceną 

Autor programu: Dr Elżbieta Kornacka-Skwara 

Prowadzący zajęcia: Dr Elżbieta Kornacka-Skwara 

Sposób walidacji efektów 

kształcenia 

zaliczenie na stopień, aktywność na zajęciach, prace i projekty 

zaliczeniowe, znajomość literatury przedmiotu 

 

I. Cele kształcenia: 

a. Przyswojenie wiadomości teoretycznych i zdobycie umiejętności posługiwania się nimi w 

odniesieniu do dzieci w wieku szkolnym 

b. Pokazanie specyfiki  pracy z dzieckiem w wieku szkolnym; 

c. Ukazanie wielowymiarowości funkcjonowania w relacji nauczyciel – uczeń w szkole podstawowej; 

d. Ukazanie specyfiki relacji nauczyciel-uczeń na płaszczyźnie psychologicznej i pedagogicznej 

 

II. Efekty kształcenia:  

- w zakresie wiedzy:  

Ma wiedzę nt. rozwoju człowieka w cyklu życia, zarówno w aspekcie biologicznym, jak i 

psychologicznym oraz społecznym, szczególnie nt. rozwoju dziecka w wieku szkolnym, K_W011 

K_W12 

 

Zna specyfikę procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, w tym w działalności 

pedagogicznej (wychowawczej i opiekuńczej), oraz ich prawidłowości i zakłóceń, w odniesieniu do 

dzieci w wieku szkolnym, K_W13 

 

Zna współczesne teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania oraz różnorodnych 

uwarunkowań tych procesów, K_W12 K_W13 

 

Wie, jakie są metody projektowania i prowadzenia badań diagnostycznych w praktyce pedagogicznej, 

w odniesieniu do dziecka w wieku szkolnym, uwzględniając specjalne potrzeby edukacyjne uczniów 

(zdolnych i z zaburzeniami w rozwoju, K_W12 K_W13 

 

- w zakresie umiejętności: 

 

Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii do analizowania i interpretowania 

określonego rodzaju sytuacji i zdarzeń w relacji szkolnej, a także motywów i wzorów zachowań 

uczestników tych sytuacji, diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji pedagogicznych 

oraz dobierania strategii realizowania działań praktycznych w odniesieniu do dziecka w wieku 

szkolnym, K_U12 K_U13 K_U14 

 

Posiada rozwinięte kompetencje komunikacyjne: potrafi porozumiewać się z osobami pochodzącymi z 

różnych środowisk, będącymi w różnej kondycji emocjonalnej, dialogowo rozwiązywać konflikty i 

konstruować dobrą atmosferę dla komunikacji w klasie szkolnej, K_U11 K_U12 
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Potrafi kierować procesami kształcenia i wychowania, posiada umiejętność pracy z grupą (zespołem 

wychowawczym, klasowym) K_U11 

 

 

- w zakresie kompetencji personalnych i społecznych:  
Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się 

zawodowego i rozwoju osobistego; K_K02 

 

Jest przekonany o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku 

społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, K_K11 

K_K12 

 

Ma świadomość etycznego wymiaru diagnozowania i oceniania uczniów i konieczności prowadzenia 

zindywidualizowanych działań pedagogicznych (wychowawczych i opiekuńczych) w stosunku do 

uczniów ze szróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, K_K06 K_K08 K_K11 

 

 

III. Metody i kryteria zaliczenia przedmiotu: 

A. Wykład - wykład z prezentacja multimedialną; Zaliczenie wykładu: zaliczenie testu 

sprawdzającego wiedzę i niektóre umiejętności; Egzamin 

B. Zaliczenie ćwiczeń: obecności, aktywność na zajęciach, udział w symulacjach, wykonanie projektu 

opartego na zastosowaniu metod badawczych, zaliczenie kolokwium pisemnego obejmującego cały 

zakres materiału przewidzianego programem nauczania 

 

IV. Treści programowe: 

1. Rozwój dziecka ze szczególnym uwzględnieniem w późnym wieku szkolnym (IV-VI kl). Rozwój 

fizyczny i motoryczny, rozwój procesów poznawczych (myślenie, mowa, spostrzeganie, uwaga, 

pamięć), rozwój społeczno-emocjonalny i moralny. Zmiany fizyczne i psychiczne w okresie 

dojrzewania. Lateralizacja 

2. Uspołecznienie dziecka, dziecko w grupie rówieśniczej. Pozycja społeczna dziecka w grupie. 

Koleżeństwo i przyjaźń. Konflikty między dziećmi. 

3. Formy aktywności dziecka – nauka i zabawa. Rozwój zainteresowań. Poszerzanie autonomii i 

samodzielności. Zmiana autorytetów, kryzys autorytetu nauczyciela i rodzica. Zagrożenia rozwoju 

dziecka w wieku szkolnym. Początki buntu okresu dorastania i jego funkcje. Zaburzenia zachowania. 

Trudności związane z wychowaniem i dysfunkcjami rozwojowymi; Dziecko nieśmiałe, nadpobudliwe, 

autystyczne, z fobią szkolną. 

4. Adaptacja w zmieniającej się rzeczywistości szkolnej, pierwsze wybory edukacyjne. Wstępna 

orientacja zawodowa. Ambicje i aspiracje; dziecko uzdolnione. Motywacja. 

5. Praca opiekuńczo-wychowawcza nauczyciela na II etapie edukacyjnym. Program wychowawczy. 

Edukacja zdrowotna, programy profilaktyczne. Tworzenie klimatu wychowawczego. Dynamika grupy 

uczniowskiej. Współpraca i współdziałanie uczniów. Rozwiązywanie konfliktów, mediacje. 

Stymulowanie rozwoju społeczno-moralnego dzieci. 

6.Współpraca szkoły ze środowiskiem oraz nauczyciela z rodzicami dzieci. Dbanie o bezpieczeństwo i 

zdrowie dzieci 

 

V. Literatura podstawowa: 

Strelau J. (red.) Psychologia t. I, t. II,  t.III GWP: Gdańsk 2001 

Aronson E. Psychologia społeczna. Serce i umysł. PWN: Warszawa. 1998 

Zimbardo P.G., Ruch F.   Psychologia i życie. PWN: Warszawa 1998. 

Przetacznik-Gierowska M., Włodarski Z. Psychologia wychowawcza. WN PWN: Warszawa 1998 

Sęk H (red). Społeczna psychologia kliniczna. PWN: Warszawa 1997 
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Stewart J. Mosty zamiast murów. WN PWN. Warszawa 2002 

VI. Literatura uzupełniająca: 

 

Pratkanis, A, Aronson, E., (2003) Wiek propagandy. Warszwa: WN PWN 

Cialdini R.  (2003). Wywieranie wpływu na ludzi.  Gdańsk: GWP 

McKay M., Davis M., Fanning P. (2004). Sztuka skutecznego porozumiewania się. Gdańsk: GWP 

Johnson D.  (1992). Podaj dłoń. Warszawa: IZT 

Nęcki Z. (2000) Komunikacja międzyludzka. Kraków-Kluczbork: Drukarnia "Antykwa”. 

Głodowski, W. (2001). Komunikowanie interpersonalne. Warszawa: Wydawnictwo Hansa 

Communication.  

Fisher R., Ury W. (1997). Dochodząc do tak. Warszawa: PWE. 

Baney J.(2009). Komunikacja interpersonalna. Przewodnik. Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska 

Dehner R., Dehner U., (2009). W co oni grają. Manipulacje w codziennym życiu. Wydawnictwo 

HELLION, Warszawa 2009 

Hartley, P. (2000). Komunikacja w grupie. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.  

Król-Fijewska, M. (1993). Trening asertywności. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia i 

Trzeźwości.  

Leary M. (2000). Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji. Gdańsk: GWP.  

brześkiewicz  Z „Superumysł” 

M. McKay, M. Davis, P. Fanning “Sztuka skutecznego porozumiewania się”. GWP 2003 
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Nazwa modułu: MK_15: Przygotowanie w zakresie dydaktycznym 

Kierunek i specjalność: Historia specjalność nauczycielska 

Opis moduły, planowane efekty kształcenia: Wiedza teoretyczna i praktyczna z zakresu dydaktyki 

szczegółowej szkoły podstawowej. Stan badań w tej dziedzinie w powiązaniu z teorią naukową i 

metodyczną oraz stosowaniem w praktyce aparatu badawczego, strategii metod dydaktycznych i 

diagnostyki edukacyjnej. 

Planowane formy walidacji efektów kształcenia: zaliczenie na stopień, egzamin, lekcja praktyczna. 

 

Nazwa przedmiotu w module i planowane efekty kształcenia w 

obszarach: 

W U K 

1. Podstawy dydaktyki (ćwiczenia)    

 

2. Dydaktyka nauczania na II etapie edukacyjnym (wykład)    

3. Dydaktyka nauczania na II etapie edukacyjnym (ćwiczenia)    

4. Praktyka pedagogiczna ciągła    
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Nazwa modułu: MK_16: Przedmioty specjalistyczne wspierające kształcenie nauczycieli 

Kierunek i specjalność: Historia- specjalność nauczycielska 

Opis moduły, planowane efekty kształcenia:  

 

Planowane formy walidacji efektów kształcenia:  zaliczenie na stopień 

 

Nazwa przedmiotu w module i planowane efekty kształcenia w obszarach: W U K 

1.Emisja głosu z elementami retoryki (ćwiczenia) K_W04 K_U0

4 

K_K01 

2.Edukacja regionalna z historią regionu częstochowskiego (ćwiczenia)    

3. Historia wychowania (wykład) K_W02 

K_W05 

K_W11 

K_W13 

K_W01 

K_W14 

 

K_U0

1 

K_U0

3 

K_K0

8 

K_K03 

K_K04 

K_K13 

 

4. Historia wychowania (ćwiczenia) K_W01 

K_W03 

K_W06 

K_W10 

 

K_U0

1 

K_U0

6 

K_U0

5 

K_U0

8 

K_K01 

K_K02 

K_K03 

K_K11 
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Przedmiot 1 

Nazwa przedmiotu  
Emisja głosu z elementami 

retoryki 

Język wykładowy: polski 

Semestr, poziom i typ studiów 
V,semestr,studia stacjonarne 

licencjackie 

Liczba punktów ECTS: 3 

Profil kształcenia 

profil: ogólnoakademicki 

 

Udział w zajęciach-1punkt, 

przygotowanie do kolokwium-

1punkt, 

przygotowanie prezentacji-1 

punkt 

Wymagania wstępne  
Podstawowe wiadomości o anatomii i fizjologii organu 

głosotwórczego 

Forma zajęć, liczba godzin, 

dydaktycznych i sposób 

zaliczenia 

 

forma zajęć: 

ćwiczenia,30godzin 

sposób zaliczenia: zaliczenie na 

ocenę 

Autor programu: mgr.Aldona Hiller 

Prowadzący zajęcia: mgr.Aldona Hiller 

Sposób walidacji efektów 

kształcenia 

Obecność na zajęciach, praca na zajęciach, zaliczenie ustne  na 

ocenę 

 

I. Cele kształcenia:wprowadzenie wiadomości związanych z prawidłowym oddechem,doskonalenie 

umiejętności prawidłowego mówienia  

 

II. Efekty kształcenia:  

- w zakresie wiedzy:student zna budowę anatomiczną układu głosotwórczego,zna metody 

wykorzystywania technik mówienia, zna techniki oddechu pozwalające efektywnie wydobywać głos 

zapobiegając równocześnie chorobom zawodowym   

- w zakresie umiejętności:student potrafi prawidłowo oddychać i  wydobywać dźwięk mówiony zna 

techniki artykulacji dźwięku 

- w zakresie kompetencji personalnych i społecznych: student potrafi pracować z otoczeniem za 

pomocą modulacji głosu i stosowania technik mówienia, 

 

 Metody i kryteria zaliczenia przedmiotu: zaliczenie w formie prezentacji ustnej 

-Student musi przygotować 4 prezentacje na ocenę dostateczną (3) 

-Student musi przygotować 6 prezentacji na ocenę dobra (4) 

-Student musi przygotować 8 prezentacji na ocenę bardzo dobrą (5) 

 

IV. Treści programowe: 

1. Z dziejów retoryki; 2. Budowa narządów mowy; 3. Organ głosotwórczy; 4. Powstawanie dźwięku; 

5. Oddech i aparat oddechowy; 6. Czynności narządu oddechowego; 7. Oddychanie żebrowo-

przeponowo-brzuszne; 8. Podparcie oddechowe; 9. Oddychanie w procesie mówienia;  

10. Szept i jego rola w ćwiczeniu wymowy; 11. Pola czuciowe organu głosotwórczego; 12. Rejestry i 

rezonatory głosowe; 13. Artykulacja i ćwiczenia artykulacyjne; 14. Wymowa samogłosek; 
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15. Wymowa spółgłosek; 16. Wymowa sylab; 17. Ćwiczenia dykcyjne; 18. Rodzaje i barwa głosu; 19. 

Czystość, głośność  i siła głosu; 20. Akcent wyrazowy i zdaniowy; 21. Intonacja  i frazowanie; 22. 

Przestankowanie w mówieniu; 23. Tempo podawania tekstu w rozmowie i recytacji; 24. Rytm i rym; 

25. Mimika  i gest; 26. Błędy i wady wymowy; 27. Higiena głosu nauczyciela; 28. Zasady interpretacji 

tekstu literackiego; 29. Sposoby przygotowania i wygłaszania przemówień;  

30. Krasomówstwo i słowo jako narzędzie popularyzacji wiedzy. 

 Literatura podstawowa: 

Cz. Wojtyński - „Emisja głosu”; Warszawa 1970 

M. Mikuta - „Kultura żywego słowa”; Warszawa 1963 

B. Wieczorkiewicz - „Sztuka mówienia”; Warszawa 1980 

B. Toczyska – „Elementarne ćwiczenia dykcji”; Gdańsk 2000 

 

 

 

Przedmiot 3 

Nazwa przedmiotu  Historia wychowania Język wykładowy: język polski 

Semestr, poziom i typ studiów 
Semestr 5  I st., specj. 

nauczycielska 

Liczba punktów ECTS: 1 

Profil kształcenia 
profil:  ogólnoakademicki 

 

15 h zajęć i 5 h udział w 

konsultacjach 

Wymagania wstępne  

Wiedza historyczna z zakresu poszczególnych epok, znajomość 

treści właściwych dla historii filozofii oraz pedagogiki, znajomość 

głównych pojęć dydaktyki historii 

Forma zajęć: wykład 
Liczba godzin dydaktycznych: 

15 

sposób zaliczenia: zaliczenie 

Autor programu: dr Maciej Janik 

Prowadzący zajęcia: dr Maciej Janik 

Sposób walidacji efektów 

kształcenia 

obecność na zajęciach (co najmniej 80%). 

 

 

I.Cele kształcenia: kształtowanie kultury pedagogicznej studentów poprzez ukazanie procesu 

historycznego rozwoju szkolnictwa, instytucji opiekuńczo-wychowawczych i poglądów 

pedagogicznych; wykazanie  rodowodu historycznego współczesnych form wychowania i poglądów 

na kształcenie oraz wychowanie; wyrobienie wśród studentów krytycznej refleksji w stosunku do 

historycznie zmiennych form oświaty i myśli pedagogicznej. Ekspozycja na tle powszechnym 

osiągnięć polskiej oświaty i myśli pedagogicznej. 

 

II. Efekty kształcenia:  

 

- w zakresie wiedzy student: 

 

- zapoznaje się z podstawową faktografią procesu historycznego rozwoju europejskiego szkolnictwa, 

instytucji opiekuńczo-wychowawczych i poglądów pedagogicznych  od II poł. XVI do XX stulecia ;  

- rozpoznaje rodowód historyczny  współczesnych form wychowania i poglądów oraz jego wpływ na 

kształcenie            oraz wychowanie w zakresie przestrzennym Polski i Europy;  

- zapoznaje się z podstawowymi źródłami, terminologią, ocenami i literaturą w zakresie przedmiotu 

objętego wykładem. 
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- w zakresie umiejętności student: 

 

- rozpoznaje główne okresy historii wychowania trafnie identyfikując ich jakości ideowe; 

- wykazuje niezbędną dla zrozumienia treści wykładu umiejętność integrowania wiedzy z różnych 

dyscyplin               w zakresie nauk humanistycznych (pedagogika, historia kultury, historia 
gospodarki, historia idei, historia literatury;  

- potrafi samodzielnie posługiwać się pojęciami i treściami właściwymi dla wykładanego przedmiotu. 

 

- w zakresie kompetencji personalnych i społecznych student:  
 

- posiada świadomość ważności wkładu europejskiego szkolnictwa, instytucji opiekuńczo-

wychowawczych                   i poglądów pedagogicznych  dla rozwoju narodu polskiego i 

społeczeństw europejskich;  

- wyraża, poprzez systematyczne uczestnictwo w wykładach, gotowość do stałego pogłębiania swojej 

wiedzy przy uznaniu jej przydatności dla wybranej specjalności zawodowej.  

 

III. Metody i kryteria zaliczenia przedmiotu: obecność na zajęciach (co najmniej 80%). Student 

posiada prawo           do jednej nieobecności nieusprawiedliwionej. Pozostałe nieobecności należy 

zaliczyć w trakcie konsultacji.  

 

 

 

 

IV. Treści programowe: 

 

1. Historia wychowania – zakresy pojęcia, cele kształcące i badawcze, kierunki rozwoju  badań; 2. 

Wychowanie         w Grecji w okresie archaicznym i klasycznym; 3. Od Sokratesa do Arystotelesa – 

ukształtowanie fundamentów myśli pedagogicznej europejskiego kręgu cywilizacyjnego; 4. Oświata 

hellenistyczna; 5. Wychowanie w starożytnym Rzymie; 6. Edukacja łacińska i rozwój rzymskiej myśli 

pedagogicznej; 7. Oświata okresu wczesnego chrześcijaństwa; 8. Powstanie i rozwój 

średniowiecznego porządku edukacyjnego; 9. Nauka i uniwersytety średniowieczne;                10. 

Oświata polska w okresie średniowiecza; 11. Renesans i humanizm – zmiany w teorii i praktyce 

pedagogicznej;    12. Humanistyczne modele szkół europejskich  w XVI i XVII w.; 13. Szkolnictwo 

renesansowe   w Polsce;               14. Osiągnięcia polskiej myśli pedagogicznej w XVI w.;   15. 

Schyłek renesansu – nowe propozycje oświatowe 

 

V. Literatura podstawowa: 

 

K. Bartnicka, I. Szybiak, Zarys historii wychowania, Warszawa 2001; J.Baszkiewicz , Młodość 

uniwersytetów, Warszawa 1997; S. Kot, Historia wychowania, t. I – II, Warszawa 1996 ( wydanie 3 );   

Ł. Kurdybacha, Historia wychowania, t. I – II, Warszawa 1964 – 1967; H. I. Marrou, Historia 

wychowania w starożytności. Przełożył S. Łoś, Warszawa 1969; W. Okoń, Wizerunki sławnych 

pedagogów polskich, Warszawa 2000; K.Stopka ,  A. K.Banach , J.Dybiec , Dzieje Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, Kraków 2000; Riché P., Edukacja i kultura w Europie Zachodniej VI-VIII wiek, 

Warszawa 1995; Rodzina w społeczeństwach antycznych i wczesnym chrześcijaństwie. Literatura, 

prawo, epigrafika i sztuka. Praca zbiorowa pod red. J. Jundziłła, Bydgoszcz 1995;  J. Ryś, Szkolnictwo 

parafialne  w miastach Małopolski w XV wieku. Monografie z dziejów oświaty , pod red. J. Miąso, t. 

XXXVII, Warszawa 1995; A. Smołalski, Ideały wychowania w polskiej myśli pedagogicznej od XVI 

wieku do końca II Rzeczypospolitej, Opole 1994;                S. Wołoszyn, Dzieje wychowania i myśli 

pedagogicznej  w zarysie, Warszawa 1964; S. Wołoszyn , Pedagogiczne wędrówki przez wieki i 

zagadnienia. Studia i szkice, [ oprac. ] Z. Żukowska, Warszawa – Toruń 1996;  D. Żołądź , Ideały 

edukacyjne doby staropolskiej, Warszawa 1990 

 

VI. Literatura uzupełniająca: 
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Augustyn (święty), De doctrina christiana. O nauce chrześcijańskiej, przekład i opracowanie  J. 

Sulowski, Warszawa 1989; Ph.Aries , Historia dzieciństwa. Dziecko i rodzina w dawnych czasach. 

Przekład  M. Ochab, Gdańsk 1995;        J. Budzyński, Paideia humanistyczna, czyli wychowanie do 

kultury. Studium z dziejów klasycznej edukacji                   w gimnazjach XVI-XVIII wieku ( na 

przykładzie Śląska ), Częstochowa 2003;  A. Fijałkowski, Wincenty z Beauvais OP (ok.1194-1264) o 

wychowaniu, „Rozprawy z dziejów oświaty”, t. XXXVIII, IHN PAN, Warszawa 1997; Grzelecki 

Wojciech, Szkoły-kolonie Uniwersytetu Krakowskiego 1588 – 1773. Problematyka kształcenia                       

i wychowania, „Monografie z dziejów oświaty”,  pod red. Józefa Miąso, t. XXXI, Wrocław 1986; 

A.G. Hamman, Życie codzienne pierwszych chrześcijan (95-197), przeł. A. Guryn i U. Sudolska, 

Warszawa 1990; Historia życia prywatnego. Od Cesarstwa Rzymskiego do roku tysięcznego, pod red. 

P. Veyne,  t. 1, Wrocław 1998; J. Huizinga, Erazm, przeł. M. Kurecka, wstęp M. Cytowska, Warszawa 

1964; Ch. Hummel, Arystoteles / w: / Myśliciele                 o wychowaniu, red. Cz. Kupisiewicz, I. 

Wojnar, Warszawa 1996; Jezuici a kultura polska, red. L. Grzebień, S. Obirek, Kraków 1993; A. 

Kamler, A. Wyczański, Inwestowanie w edukację dzieci w XVI-wiecznej Polsce, Kwartalnik 

Pedagogiczny, 1995, nr 3; Nauczanie  w dawnych wiekach. Edukacja w średniowieczu i u progu ery 

nowożytnej. Polska na tle Europy. Red. W. Iwańczak, K. Bracha, Kielce 1997; Lepszy K., Opałka K., 

Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego, t. I-II, Kraków 1964-1965; Marycjusz Sz., O szkołach czyli 

akademiach, przekład      A. Danysza, wstęp H. Barycza; A. F. Modrzewski, O poprawie 

Rzeczypospolitej, / w: / Dzieła wszystkie, wstęp       Ł. Kurdybacha, t. I, Warszawa 1953; L. 

Mokrzecki, Wokół staropolskiej nauki i oświaty. Gdańsk - Prusy Królewskie -Rzeczpospolita, Gdańsk 

2001; L. Mokrzecki, K. Puchowski , Programy szkolnictwa staropolskiego w XVI i XVII wieku. 

Kierunki zmian, „Kwartalnik Pedagogiczny” 1995 nr 3;  M. de Montaigne, Próby, t. I-III, przeł. T. 

Boy-Żeleński, oprac., wstęp i komentarz Z. Gierczyński, Warszawa 1985; S. Petrycy z Pilzna, Pisma 

wybrane, oprac.     W. Wąsik, wstęp              K. Grzybowski, t. I-II, Warszawa 1956; P. Rybicki, 

Odrodzenie, / w: / Historia Nauki Polskiej,   pod red.                     B. Suchodolskiego, t. I, Wrocław 

1970; Ratio studiorum. Ustawa szkolna Towarzystwa Jezusowego, wstęp                    i opracowanie K. 

Bartnicka i T. Bieńkowski, Archiwum Dziejów Oświaty, t. XIII, pod. red. K. Bartnickiej, Warszawa 

2000; M. Simon, Cywilizacja wczesnego chrześcijaństwa, Warszawa 1992; Stopka K., Szkoły 

katedralne metropolii gnieźnieńskiej w średniowieczu. Studia nad kształceniem kleru polskiego w 

wiekach średnich, Kraków 1994;              K. Stopka,  A. K.Banach ,  J.Dybiec , Dzieje Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, Kraków 2000; J. L. Vives,  O podawaniu umiejętności, tłum. A. Kempfi, Wrocław 

1968; W kręgu akademickiego Zamościa, red. H. Gmiterek, Lublin 1996;      S. Wołoszyn, Dzieje 

wychowania i myśli pedagogicznej w zarysie, Warszawa 1964; S. Wołoszyn , Pedagogiczne wędrówki 

przez wieki i zagadnienia. Studia i szkice, [ oprac. ] Z. Żukowska, Warszawa – Toruń 1996;  S. 

Wołoszyn, Pedagogika sofistów. Studium z dziejów antycznej kultury pedagogicznej, cz. I, Kwartalnik 

Pedagogiczny, 1956, nr 1-2, cz. II: 1957, nr 1; W. Witwicki, Platon jako pedagog, Warszawa 1947; D. 

Żołądź , Ideały edukacyjne doby staropolskiej, Warszawa 1990 
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Przedmiot 4 

Nazwa przedmiotu  Historia wychowania Język wykładowy: j. polski 

Semestr, poziom i typ studiów VI semestr , studia I stopnia Liczba punktów ECTS: 1 

Profil kształcenia 
profil: ogólnoakademicki  

 

Student przyswaja wiedzę z 

zakresu historii wychowania. 

Wymagania wstępne  Wiedza  z zakresu nauk humanistycznych 

Forma zajęć, liczba godzin, 

dydaktycznych i sposób 

zaliczenia 

 

forma zajęć:  ćwiczenia – 30 h sposób zaliczenia: zaliczenie na 

ocenę 

Autor programu: dr Witold Marcoń 

Prowadzący zajęcia: dr Witold Marcoń 

Sposób walidacji efektów 

kształcenia 

obecność na zajęciach,  przygotowanie do zajęć, zabieranie głosu w 

dyskusji, napisanie pracy z historii regionalnej. 

 

I.Cele kształcenia: celem  ćwiczeń z historii wychowania jest ugruntowanie wiedzy oraz 

rozpatrywanie historycznego rodowodu współczesnych form nauczania i wychowania, a także 

współczesnych rozważań teoretycznych. Ponadto celem jest wychowanie zmysłu krytycznego i 

skłonności do autorefleksji i  samokrytycyzmu.  

 

      II. Efekty kształcenia:  

    - w zakresie wiedzy: posiada wiedzę teoretyczną z zakresu historii wychowania i teorii 

wychowania,             

 

- w zakresie umiejętności:  prawidłowo identyfikuje i rozwiązuje dylematy związane z 

wykonywaniem przyszłego zawodu nauczyciela z wykorzystaniem wiedzy z zakresu nauk 

wchodzących w skład bloku specjalistycznego. 

- w zakresie kompetencji personalnych i społecznych: sprawnie organizuje własną pracę, 

efektywnie planując i zarządzając czasem, krytycznie ocenia efekty swych działań. Wykazuje się 

przedsiębiorczością i umiejętnością samokształcenia.  

III. Metody i kryteria zaliczenia przedmiotu: 
Aktywne uczestnictwo w zajęciach – metoda problemowa. Poprawne wykonanie czynności 

praktycznych związanych z poznaniem struktury historii wychowania w dziejach ludzkości. 

Wymagania na określony stopień: 

- wymagania podstawowe ( P) na stopień dostateczny - opanowanie najważniejszych i podstawowych 

elementów treści programowych często się powtarzających w programie nauczania oraz umiejętność 

poprawnego wykonania ćwiczeń praktycznych.  

- wymagania rozszerzające (R) na stopień dobry – znajomość bardziej złożonych problemów z zakresu 

historii wychowania oraz samodzielne stosowanie teorii w praktyce według obowiązujących wzorców.  

- wymagania dopełniające (D) na ocenę bardzo dobrą – opanowanie pełnego zakresu treści 

programowych uzupełnionych o wiedzę z literatury uzupełniającej i indywidualną pracę. 
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IV. Treści programowe : 

1. Bilans osiągnięć polskiej historii wychowania. Studium literatury przedmiotu . 

2. Wychowanie ateńskie i spartańskie.  

3.Poglądy pedagogiczne sofistów a stanowisko Sokratesa i Platona. 

4. Arystoteles.  

5.Rzymski ideał wychowawczy. Traktat Pseudo-Plutarcha o wychowaniu dzieci .                                   

6.Pedagogika Kwintyliana. 

7.Św. Hieronim o wychowaniu dziewczyn. Karol Wielki wobec oświaty i kultury.  

8.Powstanie i rozwój średniowiecznego porządku edukacyjnego. 

9.Organizacja szkół w wiekach średnich. 

10.Założenie Uniwersytetu Krakowskiego. 

11.Ideały wychowawcze polskiego . 

12.Erazm z Rotterdamu i Ludwik Vives – analiza poglądów pedagogicznych. 

13. Organizacja szkół jezuickich i innowierczych w Polsce. 

14.Andrzej Frycz Modrzewski.  

15.Michał Montaigne o wychowaniu dzieci.  

  V.  Literatura podstawowa: 

 

       I. Błaszczyk, A. Ossowska, V. Rączewska, Historia wychowania rodzinnego i kształcenia w 
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