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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Seminarium dyplomowe 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Diploma seminar 

Kierunek studiów  Stosunki Międzynarodowe 

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 hab. Jacek Sawicki (prof. KUL) 
 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład   3+10 

konwersatorium   

ćwiczenia   

laboratorium   

warsztaty   

seminarium 30 V-VI 

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne podstawowa wiedza z zakresu historii powszechnej i Polski 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1- zapoznanie z problemem polityki historycznej, omówienie obecności zjawiska od starożytności 
do współczesności 

C2- zapoznanie z tematyką pamięci historycznej i jej wpływu na kształtowanie się społeczeństw i 
narodów 

C3- zaznajomienie z zagadnieniami konfliktów narodowych i etnicznych oraz ruchów społecznych 
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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 Zna specyfikę nauk o polityce i administracji, a także ich relacje 
do innych dyscyplin w ramach dziedziny nauk społecznych 

K_W01 

W_02 Zna istotę oraz uwarunkowania stosunków 
międzynarodowych 

K_W02 

W_…   

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Potrafi przygotować wypowiedzi w języku polskim oraz w 
języku obcym dotyczące dziedziny nauk społecznych z 
wykorzystaniem wybranych teorii oraz różnorodnych źródeł 

K-U06 

U_02   

U_….   

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Jest gotów do przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz ich 
stosowania w działaniach mających na celu zapewnienie 
najwyższych standardów bezpieczeństwa 

K-K01 

K_02 Jest gotów do dokonywania oceny i samooceny wiedzy we 
wskazanym zakresie 

K-K03 

K_...   

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Omówienie zasad pisania pracy dyplomowej, wybór tematu, dyskusja nad strukturą pracy i 
metodami badań, budowa bibliografii, prezentacja gotowych fragmentów pracy. Wprowadzenie 
do tematyki polityki historycznej, polityki pamięci oraz konfliktów narodowych, społecznych i 
symbolicznych. 

 

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 Praca seminaryjna Zaliczenie przedmiotu Protokół 

W_02    

W_…    

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Dyskusja Zaliczenie  Protokół 

U_02 Analiza tekstu Zaliczenie  Protokół 

U_….    

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Metoda projektu Zaliczenie  Protokół 

K_02    

K_...    

 



Załącznik nr 5 do dokumentacji programowej 
 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

… zaliczenie - aktywność i postępy pracy, trzymanie się wyznaczonych terminów 
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VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

60 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

420 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

Seria: Współczesne Społeczeństwo Polskie wobec Przeszłości: tom 2. P.T.Kwiatkowski, Przemiany 
pamięci zbiorowej społeczeństwa polskiego w okresie transformacji, W-wa 2006. tom 4. Pamięć 
zbiorowa jako czynnik integracji i źródło konfliktów, pod red. A.Szpocińskiego, Wwa 2009. 

Literatura uzupełniająca 

1. J.Le Goff, Historia i pamięć, W-wa 2007. 2. M.Kula, Między przeszłością a przyszłością. O 
pamięci, zapominaniu i przewidywaniu, Poznań 2004. 3. J.Z.Sawicki, Szuflady pamięci, Lublin 2014. 
4. Pamięć i polityka historyczna, pod red. S.M.Nowinowskiego i in., Łódź 2008. 5. Jan Paweł II, 
Pamięć i tożsamość, Kraków 2005. 6. M.Kula, Nośniki pamięci historycznej, W-wa 2002. 7. 
L.M.Nijakowski, Domeny symboliczne. Konflikty narodowe i etniczne w wymiarze symbolicznym, 
W-wa 2006. 

 

 


