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   Wydział Nauk Humanistycznych

 Minimum programowe obowiązujące od roku akademickiego 2010/2011

I. Studia I stopnia (licencjackie)

Przedmioty podstawowe i kierunkowe:

I rok
1. Język łaciński -120 godzin
2. Historia starożytna- 90 godzin + E
3. Prahistoria ziem polskich- 30 godzin
4. Historia średniowiecza-30 godzin 
5. Vademecum badań historycznych - 30 godzin + E
6. Technologie informacyjne 30 godzin (można uczestniczyć w zajęciach na innych 
kierunkach)

suma: 330

II rok
1.  Historia  średniowiecza  -  60  godzin,  obowiązuje  egzamin  z  historii  średniowiecznej 
powszechnej i Polski
2. Historia nowożytna - 90 godzin, obowiązuje egzamin z historii nowożytnej powszechnej i 
Polski
3. Nauki pomocnicze historii - 60 godzin, obowiązuje egzamin z nauk pomocniczych
4. Historia XIX w. – 30 godzin, obowiązuje egzamin z historii powszechnej i Polski XIX 
wieku
5. Proseminarium – 30 godzin 

suma: 270

III rok
1. Historia XIX w. – 60 godzin, obowiązuje egzamin z historii powszechnej i Polski XIX 
wieku
2. Historia XX w. – 120 godzin, obowiązuje egzamin z historii  powszechnej i Polski XX 
wieku
3. Seminarium licencjackie – 60 godzin
4. Historia historiografii polskiej -  30 godzin + E

           suma: 270

Razem: 870 godzin



Studia II stopnia 

I rok

1. Statystyka i demografia historyczna (wykład)- 30 godzin + E
2. Historia historiografii powszechnej (wykład)- 30 godzin + E
3. Historia historiografii powszechnej (konwersatorium) - 60 godzin
4. Metodologia historii i nurty współczesnej humanistyki(wykład) - 15 godzin
5. Metodologia historii i nurty współczesnej humanistyki (konwersatorium)-30 godzin
6. Warsztat historyka (wykład - jeden obowiązkowy do wyboru z oferty Instytutu) - 30 godzin 
+ E
7. Warsztat historyka (konwersatorium – jedno obowiązkowe do wyboru z oferty Instytutu) - 
60 godzin
8. Typologia źródeł (wykład - jeden obowiązkowy do wyboru z oferty Instytutu) - 15 godzin
9. Translatorium - (jedno obowiązkowe do wyboru z oferty Instytutu) - 60 godzin
10. Seminarium magisterskie - 60 godzin
11. Wykład monograficzny – (dwa obowiązkowe do wyboru z oferty Instytutu) - 60 godzin
                                                                                                                  
                                                                                                                      suma 450
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