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KARTA PRZEDMIOTU 

I. Dane podstawowe
Nazwa przedmiotu Najnowsza historia polityczna Polski
Nazwa przedmiotu w języku angielskim The Newest Political History of Poland
Kierunek studiów Bezpieczeństwo narodowe
Poziom studiów (I, II, jednolite 
magisterskie)

I

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne
Dyscyplina Nauki o polityce i administracji
Język wykładowy polski

Koordynator przedmiotu/osoba 
odpowiedzialna

Dr Konrad Słowiński

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze 

słownika)

Liczba godzin semestr Punkty ECTS

wykład
2konwersatorium 120 II

ćwiczenia
laboratorium
warsztaty
seminarium
proseminarium
lektorat
praktyki
zajęcia terenowe
pracownia 
dyplomowa
translatorium
wizyta studyjna

Wymagania wstępne W1. Podstawowa wiedza z zakresu historii Polski i powszechnej XX 
w. (historia polityczna, gospodarcza oraz społeczna) 
W 2. Podstawowa wiedzy dotycząca systemów politycznych, 
zwłaszcza monocentrycznych 
W3. Podstawowa wiedza z zakresu stosunków międzynarodowych 
w XX w. 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu 
C1. Przekazanie wiedzy dotyczącej najnowszej historii Polski oraz jej interakcji z 
kontekstem międzynarodowym 
C2. Wyrobienie umiejętności analizy i oceny zjawisk społecznych, politycznych oraz 
gospodarczych
C3. Zrozumienie interakcji między systemem politycznym a jego kontekstem społecznym, 
politycznym i ekonomicznym 
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III.Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych

Symbol Opis efektu przedmiotowego
Odniesienie do 

efektu 
kierunkowego

WIEDZA
W_01 Absolwent zna i rozumie w sposób pogłębiony zagadnienia 

dotyczące najnowszej historii politycznej Polski oraz jej 
interakcje z kontekstem międzynarodowym

K_W01

W_02 Absolwent zna i rozumie złożony charakter systemu 
politycznego Polski w XX i XXI w. 

K_W02

W_03 Absolwent zna i rozumie teorię i praktykę funkcjonowania 
w Polsce instytucji politycznych i społecznych oraz 
złożoność ich wzajemnych relacji 

K_W04

UMIEJĘTNOŚCI
U_01 Absolwent  potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę 

teoretyczną do analizowania, diagnozowania oraz 
wyjaśniania zagadnień dotyczących najnowszej historii 
politycznej Polski

K_U01

U_02 Absolwent potrafi dokonać analizy i oceny zjawisk 
społecznych, politycznych oraz gospodarczych jakie 
zachodziły w Polsce w XX i XXI w. 

K_U03

U_03 Absolwent potrafi samodzielnie zdobywać i doskonalić 
wiedzę w zakresie najnowszej historii politycznej Polski 
oraz interpretować je z wymiarem międzynarodowym

K_U08

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01 Absolwent jest gotów do przestrzegania zasad etyki 

zawodowej oraz ich stosowania w zachowaniach mających 
na celu zapewnienie najwyższych standardów działania

K_U01

K_02 Absolwent jest gotów do dokonania oceny oraz samooceny 
wiedzy oraz umiejętności w zakresie historii Polski i świata 
w XX w. i XXI w. 

K_U03

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe
- Odzyskanie niepodległości w 1918 i budowa Państwa Polskiego (granice, ustrój) 
- II Rzeczpospolita (społeczeństwo, gospodarka, kultura, zmiany ustrojowe, położenie 
geopolityczne) 
- Polskie Państwo Podziemne i jego fenomen 
- Skutki II wojny światowej (zniszczenia, straty ludnościowe, zmiany granic, zmiany 
polityczne) 
- Kształtowanie się ustroju komunistycznego (przejęcie władzy przez komunistów, 
Polska w planach Stalina, budowa nowego ustroju, zwalczanie opozycji i podziemia 
antykomunistycznego) 
- Stalinizm w Polsce (system totalitarny, zmiany społeczne i gospodarcze) 
- System polityczny w Polsce Ludowej (między totalitaryzmem a autorytaryzmem) 
- Polskie miesiąc i ich znaczenie (od października do sierpnia 1980 i grudnia 1981) 
- Polskie dekady (mała stabilizacja, gierkowska „propaganda sukcesu” i „normalizacja 
lat osiemdziesiątych”) 
- Polityka antykościelna władz komunistycznych („wroga separacja”) 
- Życie codzienne w PRL 
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- Postawy Polaków w okresie Polski Ludowej 
- Młodzież w Polsce Ludowej - sojusznik i przeciwnik polityczny 
- Rola edukacji jako narzędzia reprodukcji systemu politycznego 
- Transformacja ustrojowa (geneza, przebieg, skutki – modele) 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się
Symbol 
efektu

Metody dydaktyczne
(lista wyboru)

Metody weryfikacji
(lista wyboru)

Sposoby dokumentacji
(lista wyboru)

WIEDZA
W_01 Dyskusja, praca 

samodzielna i w grupach, 
praca z tekstem

Kolokwium Protokół

W_02 Dyskusja, praca 
samodzielna i w grupach, 
praca z tekstem

Kolokwium Protokół

UMIEJĘTNOŚCI
U_01 Dyskusja, praca 

samodzielna i w grupach, 
praca z tekstem

Kolokwium Protokół

U_02 Dyskusja, praca 
samodzielna i w grupach, 
praca z tekstem

Kolokwium Protokół

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01 Dyskusja, praca 

samodzielna i w grupach, 
praca z tekstem

Kolokwium Protokół

K_02 Dyskusja, praca 
samodzielna i w grupach, 
praca z tekstem

Kolokwium Protokół

VI.Kryteria oceny, wagi…
…
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VII. Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności studenta Liczba godzin
Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 30

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 30

VIII. Literatura
Literatura podstawowa
- A. Friszke, Losy państwa i narodu 1939-1989, Warszawa 2003 
- A. Paczkowski, Pół wieku dziejów Polski, Warszawa 2005 (i kolejne wydania) 
- A. Eisler, „Polskie miesiące”czyli kryzys(y) w PRL, Warszawa 2008 
- A. Dziurok, M. Gałęzowski, Ł. Kamiński, F. Musiał, Od niepodległości do niepodległości. 
Historia Polski 1918-1989, Warszawa 2010 (i kolejne wydania) 
- L.A. Sowa, Historia polityczna Polski 1944-1991, Warszawa 2011 
- P. Wieczorkiewicz, Historia polityczna Polski 1935-1944, Warszawa 2005 
- Dwudziestolecie, red. K. Persak, P. Machcewicz, Warszawa 2009 
- II wojna światowa, red. K. Persak, P. Machcewicz, Warszawa 2010 
- PRL od lipca 44 do grudnia 70, red. K. Persak, P. Machcewicz, Warszawa 2010 
- PRL od grudnia 70 do czerwca 89, red. K. Persak, P. Machcewicz, Warszawa 2010 
Literatura uzupełniająca
- T. Strzembosz, Rzeczpospolita podziemna. Społeczeństwo polskie a państwo podziemne 
1939-1945, Warszawa 2000 
- red. W. Materski, T. Szarota, Polska 1939-1945. Straty osobowe i ofiary represji pod 
dwiema okupacjami, Warszawa 2009 
- Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944-1956, red. R. Wnuk Rafał, S. 
Poleszak, A. Jaczyńśka, M. Śladecka, Warszawa-Lublin 2007 
- A. Dudek, Reglamentowana rewolucja. Rozkład dyktatury komunistycznej w Polsce 1988-
1990, Kraków 2004 
- Polska 1986-1989: koniec systemu, t 1: referaty, red. P. Machcewicz, Warszawa 2002 
- P. Kowal, Koniec systemu władzy. Polityka ekipy gen, Wojciecha Jaruzelskiego w latach 
1986-1989, Warszawa 2012 
- Polskie partie i ruchu społeczno-polityczne pierwszej połowy XX wieku, red. K. Przybysz, 
Warszawa 2010 
- J. Żaryn, Kościół w PRL, Warszawa 2004 


